
ANEXO A 
 
 
 Este anexo é parte integrante da monografia “Periódicos Científicos Brasileiros das 

áreas de informação (1972-2007): representatividade das áreas do conhecimento nos 

artigos”, da aluna Luciana Monteiro de Barros Reis, sob orientação do Prof. Mestre Jayme 

Leiro Vilan Filho. Abaixo, são dispostos os registros de artigos, anais, relatos de pesquisa, 

relatos de experiência etc. e a classificação destes registros por área de informação (sendo 

A – Arquivologia, B – Biblioteconomia, C – Ciência da Informação, D – Documentação, 

M – Museologia) e afim (no trabalho, representa a área O – Outros), quando se tratar de 

áreas que não são de informação. 

 O formato de cada registro está disposto da seguinte forma: ISSN, volume, número, 

paginação, período, ano, título e subtítulo, palavras-chave, resumo, número de registro na 

ABCDM e código das áreas (entre '[ ]'). Segue abaixo, a relação dos títulos de periódicos 

classificados e seus respectivos ISSN: 

 1 - Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação: ISSN 0100-0691 

 2 - Revista de Biblioteconomia da UFMG: ISSN 0100-0829 

3 - Ciência da Informação: ISSN 0100-1965 

4 - Arquivo e Administração: ISSN 0100-2244 

5 - Revista de Biblioteconomia de Brasília: ISSN 0100-7157 

6 - Biblos – Revista do Departamento de Biblioteconomia e História: ISSN 

0102-4388 

7 – Transinformação: ISSN 0103-3786 

8 - Informação e Sociedade: ISSN 0104-0146 

9 - Anais do Museu Histórico Nacional: ISSN 1413-1803   

10 - Perspectivas em Ciência da Informação: ISSN 1413-9936 

11 - Revista da Associação Catarinense de Biblioteconomia: ISSN 1414-0594 

12 - Informação e Informação: ISSN 1414-2139 

13 – Datagramazero: ISSN 1517-3801 

14 - Encontros Bibli: ISSN 1518-2924   



15 - Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação: ISSN 1678-

765X 

16 - Revista Brasileira de Museus e Museologia: ISSN 1807-6149   

17 - Arquivística.net: ISSN 1808-4826 

 

 

 
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 

1. ISSN 0100-0691 v.1 n.1 1999. Da capacitação de recursos humanos em serviços 
de informação a experiências com educação a distância. capacitação de recursos 
humanos; serviço de informação; bibliotecas universitárias; UNESP; educação a 
distância. Descreve evolução e conceitos; efeitos de mudanças substanciais na 
sociedade; inovações tecnológicas e gerenciais, que têm ocorrido na área de 
recursos humanos em serviços de informação. Oferece parâmetros norteadores 
para capacitação de RH, especialmente a programações em bibliotecas 
universitárias, apoiando-se em preceitos de qualidade. Como opção 
metodológica aponta ainda a educação a distância, citando algumas experiências 
em terreno nacional. Regina Célia Baptista Belluzzo . 2660 [BO] 

2. ISSN 0100-0691 v.1 n.1 1999. Inter-relação entre comunicação, educação e 
informação. comunicação; educação; informação; inter-relação; tecnologias 
emergentes; mídias. O mundo em que vivemos é um mundo construído pelos 
meios d comunicação, que selecionam o que devemos conhecer, os temas a 
serem pautado para discussão e, mais que isto, o ponto de vista a partir do qual 
vamos compreender esses temas. Tornaram-se educadores privilegiados, 
dividindo as funções antes destinadas à escola. E têm levado vantagem. O 
campo comunicação / educação, já constituído, é um dos desafios maiores da 
contemporaneidade. Não se reduz a fragmentos, como a eterna discussão sobre a 
adequação da utilização de tecnologias no âmbito escolar. Sua complexidade 
obriga a inclusão de temas como mediações, criticacidade e conhecimento, 
veiculação de bens simbólicos, papel das tecnologias, ressignificação da escola / 
professor, entre muitos outros. Maria Aparecida Baccega . 2659 [CO] 



3. ISSN 0100-0691 v.1 n.1 p.104-118 1999. Bibliotecas públicas paulistas: análise 
de um Survey. Bibliotecas públicas; São Paulo; diagnóstico; análise de Survey. 
Diagnóstico inicialmente apresentado ao Fórum Paulista de Bibliotecas Públicas, 
São Paulo, SP, set. '99, organizado por Associações e Conselho Regional de 
Biblioteconomia, de São,Paulo; Sistemas de Bibliotecas Públicas [SBP] área 
municipal (2) estadual (1) e FEBAB - Popu-lação/Respondentes: os três SBP, 
com 60 por cento de retomo - Tubulação: CRB-8 - Análise/survey exploratório: 
por Macedo (1999), com interpretação e análise sob três tipos de fontes: 
tabulação CRB-8; relatórios de diretoria dos três SBP; larga experiência da 
analista - Objetivo: mapear um quadro situacional das bibliotecas públicas 
paulistas; atentar para indícios de qualidade e modernidade dos SBP - 
Procedimentos de análise: não obstante reservas ao questionário utilizado e à 
falta de tabulação em separado para área estadual, foram configurados os 
resultados em três blocos: A e B para os SBP/municipal, e C, em geral, para os 
três SBP. Para um tratamento prático dos dados, compactou-se a tabulação à 
cada questão, seguindo-se da interpretação e análise sistematizada (NDM). 
Quando possível, utilizaram-se padrões da IFLA, 1976 (já desatualizados): 
Normas para Bibliotecas Públicas, apenas como alerta! -Indicadores para a 
análise: os mesmos atributos do questionário, a saber: população; bibliotecas em 
atividade e com prédios próprios; áreas/dimensões; horário; 
modernização/informatização; recursos humanos; acervo: livros, obras de 
referência, revistas; multimeios; usuários: empréstimo e tipo de uso (pesquisa 
geral e escolar); tipo de acessos às estantes; equipamentos; atividades oferecidas 
ao público; serviços especiais (idade melhor, deficientes); serviços de extensão; 
sendo finalizada a análise por duas questões abertas: tema e local de inte-resse 
para próximos encontros - A questão relata va aos temas desejados provocou 
significativo número de respostas que denunciava aspirações íntimas e 
reivindicações dos informantes, merecendo ser classificado em cinco blocos: a) 
a biblioteca pública em vários aspectos; b) formação contínua e atualização 
profissional; c) interação e parcerias; d) as intenções para o futuro e as 
tecnologias emergentes; e) órgãos associativos e escolas - Entre as considerações 
gerais, levantaram-se dois grandes pontos: - Questões básicas que preocupam os 
administradores das bibliotecas. - Entendendo o Novo Manifesto da UNESCO 
(1994) para Bibliotecas Públicas - Ao fim, apresentaram-se cinco blocos de 
Recomendações onde se incluem os pontos significativos desta Análise. Neusa 
Dias de Macedo . 2664 [B] 



4. ISSN 0100-0691 v.1 n.1 p.38-72 1999. Equivalências: do serviço de referência 
convencional a novos ambientes de redes digitais em bibliotecas. serviço de 
referência; convencional; novo ambiente digital em biblioteconomia; 
equivalências; Internet. Desde a formulação do serviço de referência [SRI], por 
Samuel Sweet Green, em 19876, a essência do SRI resiste contra o tempo, sendo 
ponto de partida para concepções de novos ambientes tecnológicos. Duplo 
cenário aqui é representado por meio de procedimentos metodológicos, em duas 
faces: 1) O SRI tradicional - descrito, sob breve evolução - seguido de sua 
caracterização, conforme as cinco linhas de MACEDO, com exemplificações 
ainda dos quatro tipos de bibliotecas (pública, escolar, universitária e 
especializada). Finaliza com reflexões sobre impactos das emergentes 
tecnologias de comunicação/informação. 2) Em ambiente virtual/global, 
surgindo como a Nova Biblioteca Digital, leva a discutir-se a terminologia 
ambígua sobre biblioteca eletrônica, digital, virtual e/ou híbrida. MODESTO 
continua, apontando desenvolvimentos da automação e microinformática como 
prévios requisitos para chegar-se às redes eletrônicas, especialmente a Internet, 
em contraponto com o cenário tradicional. Com o desenho de um novo 
ambiente, agregado ou não à biblioteca dita convencional, permite-se ao leitor 
comparar dados e pensar alto sobre a significância do serviço de referência e 
informação. Neusa Dias de Macedo; Fernando Modesto . 2661 [B] 

5. ISSN 0100-0691 v.1 n.1 p.73-90 1999. A cooperação: um caminho para os 
serviços de informação em arte. serviços de informação em arte; cooperação; 
diagnóstico; estudos de caso; São Paulo; Brasil. Avalia a informação na área da 
arte, tomando como base para reflexão os serviços existentes na cidade de São 
Paulo, incluindo bibliotecas, arquivos, museus e centros de cultura. Discute 
questões conceituais, técnicas e organizacionais relevantes aos que trabalham 
com informação em arte no Brasil. Apresenta proposta de trabalho cooperativo 
que, evitando a dispersão e a subutilização da informação, favoreça o melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis e a prestação de serviços de melhor 
qualidade. Maria Christina Barbosa de Almeida . 2662 [BAM] 

6. ISSN 0100-0691 v.1 n.1 p.91-103 1999. Biblioteca interativa: construção de 
novas relações entre biblioteca e educação. serviços de informação educativos; 
biblioteca interativa; biblioteca escolar; São Paulo; Brasil. Biblioteca Interativa 
como nova concepção de serviços de informação em ambiente educativo. 
Noções de conservação e difusão são apresentados como paradigmas das 
concepções tradicionais da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Discute a 
relação biblioteca e escola. Alia-se no processo de concepção, formas de 
laboratório para chegar-se à construção de uma pioneira Biblioteca Escolar 
Interativa na EMEF "Prof. Roberto Mange" na Prefeitura de São Paulo. Regina 
Keiko Obata . 2663 [B] 

7. ISSN 0100-0691 v.1 n.1/3 p.41-43 jan./mar. 1973. Problemas das bibliotecas 
universitárias brasileiras. . Os problemas das bibliotecas universitárias 
brasileiras estão em função de fatores sócio-econômicos, determinados pelas 
diversas áreas em que divide o país. Há, em regra geral, falta de definição dos 
objetivos, carência de verbas e desatualização dos acervos. A centralização ainda 
necessita de estruturação adequada e a falta de pessoal técnico e auxiliar, 
capacitados, constitui um entrave ao seu desenvolvimento. Esmeralda Maria de 
Aragão . 0144 [B] 



8. ISSN 0100-0691 v.1 n.1/3 p.44-48 jan./mar. 1973. Os processamentos técnicos 
dificultam ou aceleram a informação?.  Laura Garcia Moreno Russo . 0145 [B] 

9. ISSN 0100-0691 v.1 n.2 p.11-26 2000. Diálogo entre Biblioteconomia e 
educação num mundo de tecnologias emergentes da comunicação/informação. 
biblioteconomia; educação; comunicação; tecnologias Emergentes de 
Comunicação/Informação; cliente; consumidor. Diante de determinada 
concepção de dialogo entre duas áreas de conhecimento, resgata-se o contexto 
socioeconômico situando o homem ocidental de hoje na mesma condição do 
antigo cliente grego Empresas adotam e disponibilizam todos os recursos da 
mídia, psicologia e outros domínios a fim de convencer os indivíduos ao 
consumo. Em rápida caracterização de especificidades da Biblioteconomia e 
Educação, essas áreas são consideradas como possuidoras de formas especiais 
do fazer comunicativo com seus públicos, concluindo-se que o conteúdo do 
dialogo nesse caso não difere hoje ou em qualquer outra época. Francisco das 
Chagas de Souza . 2821 [BO] 

10. ISSN 0100-0691 v.1 n.2 p.27-36 2000. Arquivologia, Biblioteconomia e 
Museologia: o que agrega estas atividades profissionais e o que as separa. 
arquivologia; biblioteconomia; museologia; diferenças e semelhanças; 
integração. Arquivistas, bibliotecários, documentalistas, gestores da informação 
e museólogos, apesar de diferenciados institucional e profissionalmente, 
contribuem de forma complementar para a disponibilização da informação 
estocada dentro de objetivos comuns. Johanna W. Smit . 2822 [ABDM] 

11. ISSN 0100-0691 v.1 n.2 p.37-47 2000. Redes em educação. redes; cadeias; 
conceitos e acepções; educação; Internet. Sob diversos conceitos e significados, 
um panorama extensivo sabre redes e aberto a discussões para entendê-las seja 
como árvore, rizoma, ator-rede ou como discurso, semiosis, enfim, redes 
constituídas par objetos híbridos, quase corporativos. A tipologia de redes 
aponta sua potencialidade desde o cotidiano a questões de ciência, religião, 
cultura arte e tecnologia, recaindo atenção particularmente na educação. A idéia 
de rede e teia surge nos atos da pesca, caça, tacos e caminho da divindade coma 
também transparece nos atos sociais e comuns da vida: rede de restaurantes, 
televisivas e telemáticas, de saúde pública, prostituição infantil, propinas e redes 
de comunicação, informação e educação. A Internet, agora, representando a rede 
das redes e traduzida em forma de extrema laçaria e ligamento. A filosofia da 
tecnologia reflete e propõe a geração de redes associativas locais e globais, 
possibilitando melhor compreensão ao conceito de rede em educação conforme 
algumas propostas levantadas. Margarita Victoria Gomez . 2823 [O] 

12. ISSN 0100-0691 v.1 n.2 p.48-59 2000. Serviços ao cliente em bibliotecas 
universitárias brasileiras, com estudo de caso sob enfoque na melhora da 
qualidade. bibliotecas universitárias; Brasil; serviços aos clientes; usuários; 
qualidade. Ênfase na importância de se buscar o ponto de vista dos clientes 
coma elemento de definição da qualidade nos serviços bibliotecários. Estudo de 
um caso de serviço ao cliente em biblioteca universitária, leva á conclusão de 
que os profissionais de informação precisam modificar seu posicionamento em 
relação aos serviços prestados, permitindo que os usuários participem mais 
ativamente em sua concepção e produção. Waldomiro Vergueiro . 2824 [B] 



13. ISSN 0100-0691 v.1 n.2 p.60-73 2000. Experiência brasileira em edifícios 
inteligentes de bibliotecas universitárias. arquitetura; bibliotecas; Brasil; 
bibliotecas universitárias; edifícios Inteligentes. Análise de experiências na 
construção de prédios de bibliotecas universitárias no Brasil a partir de pesquisa 
acadêmica de Valci Augustinho (1987) ressalta problemas com materiais de 
construção e a desconsideração à regionalização climática, bem como os estudos 
de Jose Galbinsky e Antonio Miranda (1993) que rogam por planejamento 
prévio sobre estruturas sistêmicas para modelagem do use do espaço físico. 
Consequentemente, considera-se que o prédio do futuro deva ser flexível, 
compacto, acessível, suscetível de ampliação, variado, organizado, confortável, 
dotado de constância do ambiente, seguro e econômico, sem esquecer ainda da 
questão da ecologia e da ergonomia. 0 impacto das novas tecnologias no design 
ê também focalizado. Afirma, em conclusão, que ser mais ou menos inteligente 
não depende apenas de quanto mais ou menos tecnologias sejam introduzidas 
nos projetos arquitetônicos, e sim da capacidade de garantir a renovação dessas 
mesmas tecnologias sem causar traumas aos prédios mais antigos. 0 conceito de 
biblioteca inteligente pressupõe tanto a sua modernização tecnológica quanto a 
sua capacidade de continua renovação, de forma sustentável. Antonio Miranda . 
2825 [B] 

14. ISSN 0100-0691 v.1 n.2 p.74-85 2000. Conforto lumínico na Biblioteca Central 
na Universidade Federal da Paraíba. conforto ambiental; Iluminância; luximetro; 
bibliotecas; Biblioteca Central, Universidade Federal da Paraíba, Brazil. Estudo 
de caso sobre sistema de iluminação da Biblioteca Central da Universidade 
Federal da Paraíba, Campus I, tendo em vista a verificação do conforto de 
ambientes de trabalho. Utilizando o luxímetro, em horários diurno e noturno, 
nos vários setores da BC, compara o maior nível de iluminância, adotando como 
referência o nível determinado pela NB-57, ABNT. Entre os vários resultados, 
destacam-se: a) iluminação inadequada aos padrões exigidos, resultando em 
monotonia no ambiente e indisposição para usuários e funcionários; b) 
características e entorno da edificação como outros agravantes, comprometendo 
iluminação diurna e noturna. Recomendações foram apresentadas papa reversão 
do quadro critico, visando, pois, ao conforto no ambiente, conservação do 
acervo e bem-estar dos recursos humanos desta Biblioteca Central. Maria das 
Graças de Sousa e Sousa; Joana Coeli Ribeiro ; Jean Carlo Fechine Tavares . 
2826 [B] 

15. ISSN 0100-0691 v.1 n.2 p.86-95 2000. Dimensão social das bibliotecas públicas 
no Brasil, trabalhando para o pleno exercício da cidadania. bibliotecas públicas; 
Brasil; dimensão social; conceito e ação; cidadania. Apesar de recair na 
biblioteca publica um grande potencial transformador da sociedade, sente-se 
falta de mais claro conceito sobre dimensão social da mesma no Brasil. É 
esperada uma atuação biblioteconômica mais voltada para as necessidades 
sociais da comunidade, ou seja, para a busca da democratização dos bens 
culturais e canalização de evolução social. Exercício da cidadania e requerido. 
Valéria Aparecida Bari . 2827 [B] 

16. ISSN 0100-0691 v.1 n.4/6 p.150-160 abr./jun. 1973. Como criar grupos de 
trabalho dentro das associações de bibliotecários.  Antonio Gabriel . 0146 [B] 



17. ISSN 0100-0691 v.1 n.4/6 p.182-192 abr./jun. 1973. O Catálogo Coletivo 
Nacional de Periódicos e o Formato Calco.  Instituto Brasileiro de Bibliografia e 
DocumentaçãoBrasília, DF. 0147 [B] 

18. ISSN 0100-0691 v.10 n.1/3 p.34-43 jul./set. 1977. A FEBAB e o movimento 
associativo brasileiro.  Esmeralda Maria de Aragão . 0384 [B] 

19. ISSN 0100-0691 v.10 n.4/6 p.194-201 out./dez. 1977. Biblioteca ambulantes do 
SESI: carros-biblioteca e caixas-estantes.  Maria Helena Haberbeck Brandão . 
0385 [B] 

20. ISSN 0100-0691 v.11 n.1/2 p.17-20 jan./jun. 1978. A biblioteca universitária e 
sua contribuição para o desenvolvimento da pesquisa científica. . O papel 
desempenhado pelas universidades e institutos de pesquisa na busca de soluções 
para os desafios do momento. A contribuição da universidade no 
desenvolvimento do ensino superior e da pesquisa científica. A biblioteca 
universitária como elemento de apoio indispensável na transferência e 
disseminação da informação científica. Despreparo atual da biblioteca 
universitária brasileira para atender às necessidades do momento em termos de 
ensino e pesquisa. Resultados revelados por estudo realizado entre 15 bibliotecas 
da Universidade de São Paulo, conclusões obtidas e sugestões apresentadas. 
Elza Corrêa Granja . 0483 [B] 

21. ISSN 0100-0691 v.11 n.1/2 p.29-32 jan./jun. 1978. A biblioteca como modelo de 
sistema de comunicação. . O tradicional modelo de comunicação FONTE - 
RECEPTOR é um fracasso total em virtude de sua natureza paternalista. Deveria 
ser substituído pelo seguinte modelo: FONTE - RECEPTOR ou por este: 
RECEPTOR - FONTE que é o modelo adequado para um sistema de 
comunicação bibliotecário. Este novo modelo, que não se aplica apenas à 
biblioteca, está mais capacitado a atender às reais necessidades das pessoas, 
quando comparados com outros sistemas (como os de massa) que antes 
transformam as pessoas em objetos ao invés de tratá-las como sujeitos. A 
natureza do modelo tradicional é ainda apresentada como uma das razões do 
desempenho insatisfatório das bibliotecas, particularmente em casos como o do 
Brasil. J. Teixeira Coelho Netto . 0484 [B] 



22. ISSN 0100-0691 v.11 n.1/2 p.33-42 jan./jun. 1978. Documentação e lingüística: 
inter-relação e campos de pesquisa. . A relação entre Lingüística e 
Documentação se evidencia na análise de texto, na análise de conteúdo dos 
documentos (análise documentária). As duas disciplinas até então trabalharam 
isoladamente, uma vez que as pesquisas lingüísticas se desenvolveram sobretudo 
no campo da sintaxe. Mesmo as conquistas semiológicas voltadas para o extra-
frásico (o "sentido"), não procuraram desenvolver métodos operacionais. A 
prática da análise documentária tem-se baseado em operações implícitas, 
circunstâncias à cultura individual do indexador. A intersecção entre as 
disciplinas surgiu das tentativas de sistematizar as relações entre a Linguagem 
Natural (LN) e a Linguagem Documentária (LD). Segundo Gardin, as LD 
compõem-se de um léxico (lista de descritores), uma rede paradigmática 
(classificação dos descritores) e uma rede sintagmática (relacionamento entre os 
descritores), podendo-se formalizá-la em termos de sintagma mínimo, Ri (x,y), 
onde Ri é uma relação binária, paradigmática ou sintagmática, e x e y termos ou 
descritores do léxico. A abundância das LD possibilita pesquisas tanto quanto à 
passagem de LN para a LD, quanto sobre a compatibilidade de entre as 
diferentes LD. As primeiras partem do postulado segundo o qual é possível 
explicitar todas as regras que sustentam a tradução entre as duas linguagens. A 
compatibilidade entre as diferentes LD vem sendo pesquisada a partir do 
formato base do sintagma mínimo de Gardin, que permite a análise de 
equivalência entre diferentes léxicos; estas pesquisas têm tomado direções 
diferentes, mas paralelas: 1) conversão de um ou vários léxicos em um léxico 
fixo; 2) construção de um macrothesaurus, a partir do qual se possa derivar 
diferentes microthesauri especializados; 3) criação de uma linguagem de 
concordância, de um dicionário intermediário que permita a concordância entre 
sistemas diferentes. A Documentação, considerada por muitos como a variante 
mais industrializada da análise do texto, servirá de feed-back para as pesquisas 
lingüísticas das quais se alimenta, estimulando a mútua colaboração entre ambas 
as disciplinas. Johanna W. Natali . 0485 [DO] 

23. ISSN 0100-0691 v.11 n.1/2 p.43-46 jan./jun. 1978. Divulgação científica em 
periódicos brasileiros. . O trabalho visa oferecer ao pesquisador brasileiro 
informações sistematizadas acerca de nosso periódicos científicos. Para isto, sua 
divulgação no Index Medicus, Biological Abstracts, Chemical Abstracts e 
Current Contents é analisada em termos quantitativos em relação à sua 
atualização, áreas de conhecimento e distribuição geográfica. Annelise Carneiro 
da Cunha; Virgínia Lobo Ferreira; Marily Antonelli Graeber; Laís Fernandes de 
Carvalho . 0486 [C] 

24. ISSN 0100-0691 v.11 n.1/2 p.47-64 jan./jun. 1978. Orientação bibliográfica: 
uma experiência. . A disciplina Orientação Bibliográfica da ECA/USP situa a 
prática da busca de informações em bibliotecas dentro de uma atividade 
abrangente que vai desde escolha do assunto, coleta e organização dados até a 
apresentação das conclusões e avaliação do produto final. A bibliografia é 
elemento que adquire exata dimensão para o estudante na medida em que for 
significativa dentro das etapas da elaboração de uma pesquisa. Esta só tem 
sentido para o aluno quando ele compreende a função da universidade. Luís 
Augusto Milanesi . 0487 [B] 



25. ISSN 0100-0691 v.11 n.1/2 p.65-72 jan./jun. 1978. Resumos: subsídios para sua 
elaboração. . Dificuldades na elaboração de resumos levam professores do 
Departamento de Biblioteconomia e Documentação da ECA/USP a realizar 
estudo experimental visando ao estabelecimento de diretrizes e técnicas de 
procedimento com a finalidade de treinamento de seus alunos. Apresenta 
princípios gerais conforme diretrizes e normas de Comitê FID/ICSU/FIAB/ISSO 
e ABNT, MLA e tradição corrente. Instrumental proposto se baseia no princípio 
de que o resumo é síntese do texto científico e, portanto, suas estruturas 
informacionais significativas devem ser respeitadas. Exemplifica instrumental 
dentro do seguinte esquema: o problema da hipótese, modo de tratamento do 
problema da hipótese, modo de tratamento do problema, argumentos, solução do 
problema e conclusão. Ilustra o registro de informações em formulário próprio. 
Neusa Dias de Macedo; Maria de Fátima G. Moreira . 0488 [BD] 

26. ISSN 0100-0691 v.11 n.1/2 p.9-16 jan./jun. 1978. Biblioteca pública é biblioteca 
escolar?. . Considerações sobre os objetivos das bibliotecas públicas e da 
biblioteca escolar e a diversidade dos seus respectivos "dever ser". Em 
condições especiais, aceita-se a fusão das duas bibliotecas numa só: a biblioteca 
comunitária. Carminda Nogueira de Castro Ferreira . 0482 [B] 

27. ISSN 0100-0691 v.11 n.3/4 p.147-154 jul./dez. 1978. Bibliografia textual. . 
Informa sobre a Bibliografia Textual, o que tem sido realizado fora do Brasil e 
qual a sua utilidade na época atual. Ilustra e apresenta elementos para a 
referenciação bibliográfica deste tipo de bibliografia. Comenta a falta de cursos 
especializados no Brasil e propõe a sua criação, além da formação de um 
catálogo central para as obras dos séculos XV e XVI a ser localizado na 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Sugere também o apoio de entidades 
oficiais para trabalhos sobre as tipologias nacionais, estaduais ou particulares. 
Rosemarie Erika Horch . 0489 [B] 

28. ISSN 0100-0691 v.11 n.3/4 p.155-168 jul./dez. 1978. Serviços oferecidos por 
bibliotecas especializadas: uma revisão de literatura. . Descrição pormenorizada 
dos serviços prestados pelas bibliotecas especializadas aos seus usuários, 
baseada na revisão da literatura da área. Breve introdução histórica e estudo 
sucinto das características, objetivos, funções e pessoal de bibliotecas 
especializadas. Apresentação das diretrizes para o futuro, na prestação de 
serviços, por parte desse tipo de bibliotecas. Nice Figueiredo . 0490 [B] 

29. ISSN 0100-0691 v.11 n.3/4 p.169-175 jul./dez. 1978. Arquivos, bibliotecas e 
centros de documentação: Da convergência de objetivos à diversidade da 
documentação e do processamento técnico. . Arquivos, bibliotecas e centros de 
documentação têm a co-responsabilidade no processo da recuperação da 
informação, em benefício da divulgação científica, tecnológica, cultural e social, 
bem como no testemunho jurídico e histórico. Esses objetivos são alcançados 
pela aplicação de procedimentos técnicos diferentes a material de distintas 
origens. A diferença se baseia, fundamentalmente, no fim para os quais os 
documentos foram criados. Neste sentido, a moderna recuperação da 
informação, naqueles três tipos de instituição, exige pessoal altamente 
qualificado através de formação específica. Heloísa Liberalli Bellotto . 0491 
[ABD] 



30. ISSN 0100-0691 v.11 n.3/4 p.177-198 jul./dez. 1978. Acerca de documento. . 
Documento, como elemento, de informação, é componente importante em nossa 
cultura e dá lugar a inúmeras ciências e técnicas. Sua importância não se revelou 
plenamente a não ser em tempos modernos, mesmo que alguns cuidados na 
preservação de alguns documentos venham de tempos bem antigos. O trato 
criterioso do documento (diploma) resultou numa ciência (Diplomática) cujos 
trabalhos e disposições tiveram o endereço mais próximo na História Científica. 
Considerava-se, então, o documento escrito, cuja tradição perdurou. No 
momento, o conteúdo foi-se ampliando e, como elemento de informação passou 
a considerar-se "documento" tudo o que possa revelar o "homem no tempo". 
Nessa ampliação conceitual cabem designações várias, tais como: testemunho, 
fonte, prova, marca, vestígio, sinal e algumas outras. Hoje não serve só à 
História. Outras ciências, em suas pesquisas, fazem do documento - tomado em 
sentido amplo - instrumento indispensável. José Augusto Vaz Valente . 0492 
[AC] 

31. ISSN 0100-0691 v.11 n.3/4 p.199-209 jul./dez. 1978. A reprografia nas 
bibliotecas e o direito autoral. . A questão da reprodução de documentos face ao 
crescente uso de máquinas copiadoras e o direito do autor vem sendo objeto de 
preocupação constante dos interessados, autores, comitês nacionais e 
internacionais para a proteção do direito dos autores e bibliotecas. O problema 
de acentua em países desenvolvidos e aqui se apresentam soluções. Para os 
países em desenvolvimento aconselha-se um equilíbrio entre as partes, tendo em 
vista a informação como fator de desenvolvimento e o direito do autor à 
proteção de sua criação. May Brooking Negrão . 0493 [BO] 

32. ISSN 0100-0691 v.11 n.3/4 p.211-220 jul./dez. 1978. Sistema integrado de 
automação de processos técnicos. . Descrição do sistema de automação de 
rotinas de aquisição, de processos técnicos e de empréstimo utilizado pela 
biblioteca do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo 
(IPEN). Revisão dos problemas e dificuldades encontrados na fase de 
implantação, resultados finais, com ênfase nos recursos e facilidades que o 
sistema oferece. Terezine Arantes Ferraz . 0494 [B] 

33. ISSN 0100-0691 v.12 n.1/2 1979. Informação na empresa: o papel da biblioteca. 
informação; empresa; biblioteca; recursos informativos. Ao lado dos recursos 
humanos, materiais e financeiros, um quarto elemento se junta à moderna 
empresa para garantir atualização do pessoal e melhor produtividade: a 
informação. Papel educacional da biblioteca de empresa se evidência quando ela 
se integra nos programas de capacitação de pessoal a fim de que sejam usados 
com eficiência seus recursos e serviços para melhor absorção da informação. Os 
recursos informativos devem ser contemplados com percentuais constantes 
como "investimentos de capital". Além dos serviços básicos, a biblioteca para 
atingir suas finalidades deve prover: comutação bibliográfica, serviço de alerta, 
disseminação seletiva, bem como integrar-se em redes e sistemas. Antonio 
Miranda . 0553 [B] 



34. ISSN 0100-0691 v.12 n.1/2 1979. Lexicografia: uma introdução ao estudo de 
dicionários. lexicografia; thesaurus; tipologia; dicionários. Estudo dos 
dicionários como objetos manufaturados e como discurso pedagógico. Tipologia 
segundo os objetivos de cada tipo e quanto à natureza, densidade e alcance do 
léxico. Estrutura do artigo de dicionário. Problemas relativos e definições: fazer 
corresponder a uma unidade lexical "n" signos, no interior de "n" discursos. 
Comparação entre dicionário e Thesaurus. Do ponto de vista da Informática, o 
thesaurus tem objetivos próprios, diferentes dos thesauri de língua - que diferem 
dos dicionários, apenas quanto à abrangência do léxico. Mas o thesaurus de 
Roget (1852), apesar de ser dicionário de língua, apresentar certas 
peculiaridades: as lexias são arranjadas por categorias e o objetivo é mostrar o 
relacionamento entre idéias/palavras; em Informática, o thesaurus é um 
instrumento de controle terminológico, cuja finalidade é precisar 
assunto/descritor. Conclui que estudos teóricos sobre a construção e manutenção 
se baseados na teoria semântica, ou seja, nas relações entre os planos de 
"conteúdo e expansão". Jandira Batista de Assunção . 0550 [BO] 

35. ISSN 0100-0691 v.12 n.1/2 1979. Qualidade e análise da informação na 
automação. qualidade da informação; análise da informação; informação 
bibliográfica. Existe grande vantagem no processamento integrado da 
informação bibiográfica e temática, a qual necessita de uniformização no 
processamento dos vários tipos de documentos através da padronização dos 
registros em formulários e dos manuais de instrução. Para isso, as atividades de 
organização, administração e disseminação de informações devem estar 
interligadas. Da comparação entre o sistema de automação e o processamento 
parcial e global, evidencia-se a prioridade da análise da informação como 
principal suporte de entrada para o sistema. São necessários diferentes níveis de 
análise da informação e uma boa equipe de especialista para esse procedimento. 
A situação da análise do conhecimento gerado no Brasil deve se avaliado. 
Alfredo Américo Hamar . 0549 [B] 

36. ISSN 0100-0691 v.12 n.1/2 1979. Redes nacionais de informação, catalogação 
na fonte e outras experiências. redes nacionais de informação; catalogação; 
intercâmbio. Os catálogos coletivos e a catalogação cooperativa surgidos na 
década de 1940 constituíram as primeiras tentativas para o estabelecimento de 
uma rede nacional de bibliotecas. A criação do serviço de intercâmbio de 
catalogação bibliográfica brasileira nos seus 64 anos de existência. Em 
decorrência dele e dos seus resultados surgiram a catalogação legível por 
computador (CALCO) e, até mesmo, a catalogação na fonte. Dado ao reduzido 
número de bibliotecários no país e ao grande número de publicações, em 
paralelo aos estudos de planejamento de redes nacionais de informação ou a um 
próprio reestudo de viabilidade para implantação do Sistema Nacional de 
Informação Científica e Tecnológica (SNICT), torna-se imprescindível estimular 
a criação de centrais de catalogação na fonte, em diversos pontos do país. José 
Pincon Ferreira . 0552 [B] 

37. ISSN 0100-0691 v.12 n.1/2 1979. Thesaurus de Vias Urbanas. Thesaurus. 
Thesaurus de Vias Urbanas destinado a ser aplicado a um conjunto de 
documentos especializados sob a forma de recorte de jornais. Expões na parte I a 
técnica empregada no seu estabelecimento e na parte II apresenta o thesaurus. 
Eurice R. Ribeiro Costa . 0551 [D] 



38. ISSN 0100-0691 v.12 n.1/2 p.15-22 1979. As ISBDs e os elementos de 
intercomunicação nos sistemas automatizados objetivando o controle 
bibliográfico universal. ISBD; tecnologia da computação; intercomunicação; 
sistemas automatizados; controle bibliográfico universal. Desde a Conferência 
Internacional sobre princípios de catalogação realizada em 1961 até à publicação 
da 2ª edição do Código de Catalogação Anglo-Americano em 1978, sucederam-
se importantes eventos que são descritos aqui em seqüência cronológica. É 
evidente a interrelação entre o aparecimento das várias ISBDs (Descrição 
Bibliográfica Internacional Padronizada) com os movimentos da FID, FIAB e 
CIA, programas UNISIST e NATIS e a presença de moderna tecnologia da 
computação. Dinah Aguiar Poblacion . 0548 [BD] 

39. ISSN 0100-0691 v.12 n.1/2 p.7-14 1979. ISBD: origem, evolução e aceitação. 
ISBD; informações bibliográficas; catalogação. A descrição Bibliográfica 
Internacional Normalizada (ISBD) é o resultado de uma série de atividades 
levadas a efeito em cumprimento às resoluções da Conferência Internacional 
sobre princípios de catalogação (Paris, 1961). O texto-base da ISBD foi o 
documento preparado por Michael Gorman para a Reunião Internacional de 
Especialistas em Catalogação (Copenhague, 1969). Nessa reunião foi criado um 
grupo de trabalho secretariado por Gorman e que teve a incumbência de elaborar 
a ISBD para monografias. A sigla ISBD começou a ser usada a partir da edição 
preliminar (1971). A ISBD foi concebida para servir como um instrumento de 
comunicação internacional da informação bibliográfica. Seus principais 
objetivos são: permitir a permuta de dados oriundos de fontes diversas; facilitar 
sua interpretação malgrado as barreiras lingüísticas; auxiliar a conversão dos 
dados bibliográficos em forma legível a máquina. Além da ISBD para 
monografias, ISBDs especializadas foram e continuam a ser publicadas para 
determinação de categorias de material (publicações seriadas, multimeios, 
música, livros raros, mapas) bem como uma de caráter geral, a ISBD(G). Maria 
Luiza Monteiro da Cunha . 0547 [B] 

40. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.155-166 jul./dez. 1979. Discriminações etnico-
raciais na literatura infanto-juvenil brasileira. . O conteúdo de 168 livros 
brasileiros de recreação foi estudado com a finalidade de detectar e de comparar 
as formas de discriminação étnico-raciais peculiares à linguagem (literária e 
pictórica) nas obras infanto-juvenis (ou dos meios comunicação de massa), 
através da atribuição de valor ou prestígio ao personagem. Fúlvia Rosemberg . 
0554 [O] 

41. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.167-176 jul./dez. 1979. Reprodução ideológica e 
livro infanto-juvenil. . O estudo de 21 obras de ficção de autores brasileiros, 
destinadas ao público infanto-juvenil, publicadas no período compreendido entre 
outubro de 1976 e setembro de 1977, revelou, segundo os autores do trabalho, a 
existência de um processo de reprodução ideológica que visa a manutenção da 
relação de poder desigual existente em nossa sociedade entre o adulto e a 
criança. O discurso dessas publicações está comprometido com a ordem 
dominante - a do adulto. Sua vinculação à indústria cultural, além de concorrer 
para o baixo nível literário observado, leva-o a confirmar tal ordem da qual a 
própria indústria cultural é uma expresssão. Edmir Perrotti; Mirna Pinsky; 
Márcia Cruz; Cecília Regiani Lopes . 0555 [O] 



42. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.177-184 jul./dez. 1979. Livre acesso à leitura: uma 
nova política de oportunidades de leitura. . Análise da evolução do processo de 
leitura e os vários níveis em que ela pode ocorrer. O não reconhecimento da 
defasagem entre a faixa etária do leitor e seu estágio de leitura é apreciado como 
elemento que prejudica a popularização das bibliotecas. O critério proposto 
possibilita o melhor aproveitamento dos recursos existentes e favorece a 
consecução dos seus objetivos. Apresenta também vantagens econômicas e 
sociais. Márcia Cruz . 0556 [BO] 

43. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.185-190 jul./dez. 1979. O que é que a criança sabe 
dos livros escritos para ela. . Preferências e desagrados de oito crianças de 6 a 11 
anos em relação aos livros que leram. Fanny Abromovich . 0557 [O] 

44. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.191-198 jul./dez. 1979. Leitura e atividades 
lúdicas. . A partir das considerações sobre tipos de tarefas que, na escola 
brasileira acompanham a leitura de textos, é proposto o desenvolvimento de 
atividades lúdicas decorrentes do ato de ler, com o objetivo de aproximar o leitor 
do livro e de desenvolver operações características do pensamento reflexivo. É 
apresentada a classificação dos jogos de leitura e, a título de ilustração, são 
descritos alguns jogos de cada classe. Maria Cecília M. R. Alves da Silva . 0558 
[O] 

45. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.199-202 jul./dez. 1979. Uma cidade com apenas 
três livros. . Através de exemplos de obras-primas (escritas por Cervantes, 
Moliére, Flaubert e Eça de Queiroz), ressalta-se a influência da literatura nos 
próprios personagens dos romances - o que os leva a um mundo de fantasia. Por 
outro lado, um conto de Monteiro Lobato, inserido em A Vida de Oblivion 
enfoca a cultura precária de uma cidade fictícia do Estado de São Paulo, onde 
havia apenas livros disponíveis para toda a população no início deste século. 
Célia Berrettini . 0559 [O] 

46. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.203-210 jul./dez. 1979. A biblioteca pública em 
face da demanda social brasileira. . A biblioteca pública permanece sendo uma 
instituição afastada dos setores que compõem a maioria de nossa sociedade, 
perdida entre o sonho de copiar um suposto modelo universal e as condições 
objetivas de um país dependente. Não parece válido supor que se possa atingir 
um eficiente desenvolvimento bibliotecário sem que antes se definam as funções 
que as bibliotecas desempenharão no processo de superação da dependência. 
Antônio Agenor Briquet de Lemos . 0560 [B] 

47. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.211-222 jul./dez. 1979. Dimensão atual da 
biblioteca infanto-juvenil. . O número de bibliotecas infantis no Brasil é pouco 
significativo, embora na década de 70 fosse verificado maior desenvolvimento 
em algumas regiões. As funções dessas bibliotecas, além de incentivo e apoio à 
leitura, são inúmeras, principalmente as recreativas, tornando-se centros de 
socialização e de formação para criança e o adolescente, complementando a vida 
familiar e a atividade na escola. Os multimeios fazem parte integrante do acervo 
e são amplamente utilizados. Tentativas de maior integração das bibliotecas 
junto à comunidade e de extensão dos serviços aos não-leitores vem sendo 
verificados. Ivette Zietlow Duro . 0561 [B] 



48. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.223-226 jul./dez. 1979. Duas experiências 
marcantes em bibliotecas infantis: uma em Clamart, outra em São Paulo. . 
Considerações a respeito da Biblioteca "La Joie par les Livres" de Petit Clamart 
estabelecendo paralelos com a Rede de Bibliotecas Infanto-Juvenil da Prefeitura 
Municipal de São Paulo. Lily Margareth K. A. Goulart de Andrade . 0562 [B] 

49. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.227-230 jul./dez. 1979. Bibliotecas públicas numa 
comunidade japonesa. . Grande é o investimento em Educação no Japão, 
incentivando-se a criança a tomar parte, desde cedo, na vida cultural do país. 
Estimula-se também a participação na vida em grupo a fim de desenvolver 
espírito de cooperação e senso de responsabilidade. Elza Yukie Maeda . 0563 
[B] 

50. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.231-238 jul./dez. 1979. A biblioteca escolar no 
regimento comum das escolas de 1º e 2º graus do Estado de São Paulo. . A 
biblioteca escolar como unidade integrante do núcleo de Apoio Técnico 
Pedagógico no Regimento das Escolas de 1º e 2º graus no Estado de São Paulo. 
Integração do bibliotecário nos planejamentos e programações escolares. O 
relacionamento que se almeja no processo de ensino-aprendizagem. Tereza da 
Silva Freitas Oliveira . 0564 [B] 

51. ISSN 0100-0691 v.12 n.3/4 p.239-252 jul./dez. 1979. Programa Escola-
Biblioteca (PEB): um projeto em andamento no Município de São Paulo. . O 
Setor de Atividade Escola-Biblioteca da Secretaria de Educação da Prefeitura do 
Município de São Paulo desenvolve, em 181 escolas de sua rede, o "Programa 
Escola-Biblioteca" e o "Projeto Pesquisa em Biblioteca", com uma equipe de 
professores de 1º Grau, especialmente treinada para esse objetivo. O "Programa 
Escola-Biblioteca" pretende aperfeiçoar as habilidades de leitura dos estudantes, 
estimulando a capacidade de crítica e despertando o interesse por livros. Para 
atingir esses objetivos, define os padrões para análise e seleção de  livros e 
estabelece atividades de um programa especial de leitura dirigida por fichas. 
Apresenta, em anexo, ficha-modelo de avaliação e um gráfico dos resultados 
obtidos. O "Projeto Pesquisa em Biblioteca" visa dar aos estudantes técnicas 
adequadas para usar, de modo amplo, os recursos de uma biblioteca. Relaciona 
as fases, as atividades bem como os recursos humanos e materiais usados no 
desenvolvimento do projeto. Sugere obras de referência necessárias à fase de 
implantação do acervo e fornece padrões de controle e avaliação. Maria 
Elizabeth Mendonça . 0565 [BO] 

52. ISSN 0100-0691 v.13 n.1/2 p.39-43 jan./jun. 1980. A microficha no controle de 
intercâmbio de informação bibliotecária. . A solução encontrada para 
armazenagem das 40000 requisições de empréstimos entre bibliotecas, 
anualmente atendida pela BIREME, foi a adoção de processo de microfichas. Os 
novos formulários, em fase experimental, permitirão rapidez no atendimento ao 
usuário e visão global da rotina de trabalho, assegurando possibilidade de 
controle e fornecendo elementos para a elaboração de estatísticas. Estes dados 
reproduzidos em microfichas tornar-se-ão acessíveis, economizando-se tempo e 
espaço na sua localização e permitindo a distribuição de cópias das microfichas 
às bibliotecas dos subcentros. Dinah Aguiar Población; Márcia Arruda Stella; 
Sebastião Lazarini . 0623 [B] 



53. ISSN 0100-0691 v.13 n.1/2 p.45-54 jan./jun. 1980. Perfis de interesse de 
usuários de serviços de disseminação seletiva da informação: técnicas de 
elaboração e refinamento. . Estudo sobre perfis de interesse em serviços 
automatizados da disseminação seletiva da informação. Aborda aspectos de sua 
elaboração e refinamento. Indica as informações que devem ser fornecidas aos 
usuários para facilitar a formulação dos perfis e os dados básicos que constarão 
dos mesmos. Analisa os diversos tipos de erros que acontecem durante a 
elaboração dos perfis e as técnicas de refinamento. Milton A. Nocetti . 0624 [B] 

54. ISSN 0100-0691 v.13 n.1/2 p.55-58 jan./jun. 1980. Avaliação preliminar de um 
serviço de disseminação seletiva da informação em biblioteca agrícola. . Um 
"Serviço de Notificação Corrente" foi implantado no artigo Serviço de 
Documentação e Biblioteca, atualmente Biblioteca Estadual de Agricultura do 
Paraná. O procedimento utilizado constou de: 1) entrevistas pessoais com os 
usuários; 2) cadastramento; 3) envio de formulários; 4) recebimento de 
respostas. Verificou-se a viabilidade do serviço e constatou-se a sua importância, 
embora no início a colaboração dos usuários no envio de respostas tenha sido 
reduzida. O serviço está concentrado em artigos de periódicos, nesta primeira 
fase. Sônia Regina Nogueira de Albuquerque . 0625 [B] 

55. ISSN 0100-0691 v.13 n.1/2 p.59-64 jan./jun. 1980. Aprendizagem do conceito 
"Referência Bibliográfica" pelo método "Conjunto de Conceitos": um estudo 
comparativo. . O procedimento metodológico denominado "conjunto de 
conceitos" foi comparado como o método tradicional, que utiliza texto 
dissertativo, para o ensino do conceito "Referência Bibliográfica". Serviram de 
sujeitos quinze alunos de Pedagogia da UFRN num Pré-teste, para aferir seus 
conhecimentos sobre o conceito a ser ensinado, bem como a um Pós-teste, para 
avaliação da aprendizagem. Os programas de ensino foram distribuídos 
acidentalmente. Metade dos sujeitos recebeu o programa "conjunto de 
conceitos" e a outra metade o programa "texto dissertativo". Comparações 
intergrupo e intragrupo foram feitas, verificando-se que o método "conjuntos de 
conceitos" demonstrou maior eficiência para o ensino do conceito "Referência 
Bibliográfica" do que o texto dissertativo. Maria Aparecida Esteves Caldas . 
0626 [BO] 

56. ISSN 0100-0691 v.13 n.1/2 p.65-71 jan./jun. 1980. Congressos de 
Biblioteconomia: avaliação e perspectivas. . Relata experiências na organização 
do 10º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, associando-se 
a práticas de congressores anteriores. Enfoca normas para apresentação e seleção 
dos trabalhos; organizações das sessões; composição das mesas; realização de 
cursos. Relinda Kohler; Maria Ephigenia Ramos May . 0627 [BD] 

57. ISSN 0100-0691 v.13 n.1/2 p.7-37 jan./jun. 1980. Sistemas e serviços de 
informação para a ciência e tecnologia: a informação on-line. . A morosidade da 
pesquisa manual e a explosão bibliográfica forçaram as bibliotecas a se 
conectarem aos sistemas de informação automatizados. O acesso on-line a 
sistemas como: ESA, BLAISE e LIS são apresentados como recursos 
imprescindíveis às pesquisas tecnológicas e científicas. Paralelamente ao acesso 
a estes sistemas, torna-se necessário conhecer as fontes e recursos para serviços 
de obtenção de documentos e de tradução. José Rincon Ferreira . 0622 [B] 



58. ISSN 0100-0691 v.13 n.1/2 p.73-78 jan./jun. 1980. Uma abordagem integrada de 
proficiência para a educação pré-profissional de bibliotecários. . Uma 
abordagem integrada de proficiência amplia a metodologia educacional, baseada 
na competência, no sentido de fornecer uma estrutura para o planejamento, e 
avaliação de currículos que assegure a inclusão dos componentes filosóficos e 
teóricos necessários para a educação pré-profissional dos bibliotecários. John E. 
Leide; Therese Bissen Bard; Carlene Craytor . 0628 [B] 

59. ISSN 0100-0691 v.13 n.1/2 p.79-83 jan./jun. 1980. A educação continuada na 
área de Biblioteconomia nos Estados Unidos. . Nos Estados Unidos, a educação 
continuada vem-se tornando imprescindível para o bom desempenho 
profissional do bibliotecário. Estudos demonstraram que a administração de 
bibliotecas, a aplicação de novas tecnologias e o estabelecimento de serviços 
para grupos especiais de consulentes são áreas que devem merecer prioridade. 
Sistemas de reconhecimento oficial e de responsabilidades de patrocínio de 
cursos e atividades de educação continuada não forma ainda estabelecidos. 
Geneviève M. Casey . 0629 [B] 

60. ISSN 0100-0691 v.13 n.3/4 p.147-156 jul./dez. 1980. A Lei da Dispersão 
Bibliográfica de Bradford. . É possível reescrever a demonstração teórica de 
Bradford de maneira que ela corresponda exatamente aos resultados empíricos. 
Deve ser notado que a chamada lei verbal foi publicada depois da lei gráfica. 
Introduzem-se os conceitos de situação normal e de normalização de uma 
pesquisa; a partir de um lei geralmente conhecida como segunda lei de Zipf, 
pode-se elaborar um modelo matemático adequado aos casos normais. Michel 
Aymard . 0630 [BC] 

61. ISSN 0100-0691 v.13 n.3/4 p.157-166 jul./dez. 1980. Dispersão de artigos sobre 
a Lei de Dispersão de Bradford: análise bibliométrica. . Através de pesquisa 
bibliográfica sobre a "Lei da dispersão de Bradford", concluiu-se que o núcleo 
de Bradford é composto de três periódicos. Foram coletados dados referentes às 
publicações sobre o assunto a fim de se organizar uma biblioteca sinalética. 
Maria Angélica Rodrigues Quemel; Maria Luiza Rigo Pasquarelli; Neide de 
Carvalho; Rosa Edite Lemos Alves Pedreira . 0631 [BC] 

62. ISSN 0100-0691 v.13 n.3/4 p.167-183 jul./dez. 1980. Comportamento de 
usuários dos serviços de uma biblioteca especializada. . Um questionário para 
avaliação da utilização dos serviços prestados pela Divisão de Informação e 
Documentação Científica do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, de 
São Paulo, e da adequação dos mesmos aos interesses e necessidades de 
informação dos usuários foi aplicado aos elementos do corpo técnico-científico 
do IPEN. Tentou-se caracterizar hábitos dos usuários, de acordo com seus 
diferentes níveis acadêmicos mas, na maior parte das vezes, as diferenças não 
foram significativas. Os resultados indicaram que a atualização dos serviços e 
publicações da biblioteca é relativamente pequena e serviram para evidenciar os 
aspectos que poderiam ser otimizados. Regina Célia Figueiredo Castro; Thieko 
Asaeda . 0632 [B] 



63. ISSN 0100-0691 v.13 n.3/4 p.184-209 jul./dez. 1980. Avaliação quantitativa e 
qualitativa da coleção de publicações periódicas das bibliotecas da Universidade 
de São Paulo. . Projeto elaborado para ser aplicado às coleções de publicações 
periódicas das bibliotecas da Universidade de São Paulo. Projeto microregional 
aplicado à biblioteca do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Constituiu o 
modelo para a elaboração do Projeto final. Avaliação do modelo microregional 
evidenciou necessidade de introdução de alterações na metodologia a ser 
empregada no Projeto final para corrigir distorções que possam comprometer os 
resultados finais do Projeto. As circunstâncias que antecederam o planejamento 
do Projeto e direcionaram ser desenvolvimento permitem antecipar a eficácia de 
sua aplicação às bibliotecas da Universidade de São Paulo. Terezine Arantes 
Ferraz; Marily Antonelli Graeber; Rosaly Fávero Krzyzanowski; Maria Luiza 
Rigo Pasquarelli; Fernanda I. Piochi . 0633 [B] 

64. ISSN 0100-0691 v.13 n.3/4 p.211-216 jul./dez. 1980. O problema editorial da 
Bibliografia Brasileira Corrente. . Um estudo sobre a bibliografia brasileira 
corrente. Problemas relacionados com o controle da bibliografia nacional e as 
instituições dedicadas a atividades editoriais. Paulo da Terra Caldeira; Maria de 
Lourdes Borges de Carvalho . 0634 [B] 

65. ISSN 0100-0691 v.13 n.3/4 p.217-222 jul./dez. 1980. Bibliotecas e censura. . 
Embora seja pequena a censura governamental nas bibliotecas norte-americanas, 
o assunto muito preocupa as associações e os cursos de Biblioteconomia dos 
Estados Unidos da América do Norte. Com o apoio da Ala, que introduziu 
legislação pertinente à matéria, os bibliotecários vêm sendo preparados para 
combater os problemas de censura à medida que aparecem. No Brasil, a censura 
oficial tem mudado. Entretanto, o bibliotecário tem que se precaver dessa 
liberdade para não se tornar propenso a ser o próprio censor das coleções. Seu 
trabalho poderá ficar mais difícil com a liberdade do que com a censura. Este 
momento é oportuno para se tomar providência no sentido de evitar problema 
futuro, observando-se o princípio da eterna vigilância. Lester Asheim . 0635 [B] 



66. ISSN 0100-0691 v.14 n.1/2 p.19-27 jan./jun. 1981. Centro de Informações do 
IAA/PLANALSUCAR. . O Centro de Informações do IAA/PLANALSUCAR 
desenvolveu no decorrer de um ano um sistema automatizado de informações 
bibliográficas - SIBIL. São informações textuais, cuja unidade lógica é o 
documento. A unidade recuperada é a referência bibliográfica dos documentos 
que compõem, montado em forma de rede, com 6 (seis) sedes. O Sistema é 
operado "on-line", em tempo real, com opções em "batch". O "hardware" de 
suporte é um minicomputador, com unidades de disco, terminais de vídeo, 
terminais impressores. O processamento técnico para a entrada de dados é feito 
em planilha que contêm os seguintes itens: identificação do documento, tipo do 
documento, referenciação bibliográfica, indexação/classificação e informações 
complementares, administrativas e sistêmicas. A identificação do material a ser 
tratado tecnicamente é feita de dois níveis: isolando-se no texto unidades lógicas 
denominadas documentos, estabelecendo-se a que tipologia pertencem, e 
isolando-se no documento, chaves de recuperação relevantes e sistemáticas 
dentro de cada tipo, considerando-se as características físicas, lógicas e 
funcionais dos mesmos. São ainda considerados os conteúdos eventuais 
relevantes para usos correlatos. Aplica-se a bibliotecas e centros de 
documentação especializados. Auta Rojas Barreto; Heloísa Marie Donnard; Luiz 
A. dos Santos Almeida . 0692 [BD] 

67. ISSN 0100-0691 v.14 n.1/2 p.29-32 jan./jun. 1981. Estudo da interface 
usuário/sistema de informação.  Delia Valerio Ferreira . 0693 [B] 

68. ISSN 0100-0691 v.14 n.1/2 p.47-51 jan./jun. 1981. Biblioteconomia e história: 
uma abordagem dialética. . Esclarece sobre o conceito de historicidade na 
pesquisa social e principalmente na biblioteconomia, dando ênfase para dois 
tipos de história: história-estanque e história-processo. Aponta os erros 
metodológicos verificados nos estudos históricos das bibliotecas e/ou 
biblioteconomia vislumbrando maneiras novas de captar a essência de práticas 
biblioteconômicas, enquanto trabalho socialmente determinado. Solange Puntel 
Mostafa . 0694 [BO] 

69. ISSN 0100-0691 v.14 n.1/2 p.53-60 jan./jun. 1981. Um sistema alemão de 
programa para a gestão automatizada e integrada das bibliotecas. . Descrição de 
um programa alemão para a automação de uma rede integrada de bibliotecas: o 
BIKAS 2, criado pela sociedade Siemens, da Alemanha, constituindo um 
conjunto de sub-programas coordenados entre si, com a finalidade de produzir 
catálogos de bibliotecas e listagens de vários tipos, tanto em volume, quanto em 
fichas ou microformas. Baseia-se no princípio da coleta analítica dos dados, 
tendo-se a possibilidade de extrair de um único registro de base (em fita 
magnética) uma pluralidade de levantamentos bibliográficos. Completando o 
BIKAS 2, o BVS (Bibliotheks-Verbundsystem) um sistema que permite 
coordenar entre si as atividades de várias bibliotecas, num sistema integrado; 
mesmo que estas bibliotecas estejam espalhadas geograficamente por um estudo 
ou região e que seu estágio de organização seja desigual. A qualquer momento, 
uma determinada biblioteca poderá entrar e fazer parte da rede já em 
funcionamento. Mario G. Losano . 0695 [B] 



70. ISSN 0100-0691 v.14 n.1/2 p.61-63 jan./jun. 1981. Catalogação de obras raras e 
valiosas. . A Seção de Catalogação da Biblioteca Central da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) planejou e vem desenvolvendo um esquema 
próprio de catalogação para obras raras e valiosas. Como resultado de uma 
compilação de opiniões e atividades desenvolvidas na área, descreve-se o 
processo adotado para a preparação deste tipo de material. Maria Luiza do 
Espírito Santo Silva . 0696 [B] 

71. ISSN 0100-0691 v.14 n.1/2 p.65-72 jan./jun. 1981. O Estudo do usuário: uma 
revisão de idéias. . Notam-se falhas na tentativa de detectar as necessidades do 
usuário. A biblioteca é subutilizada, com o usuário relegado e um segundo 
plano. A relação do usuário com outros sistemas, que influencia e dos quais 
recebe influência, torna-se fundamental para uma compreensão do problema. 
Kazuko Oniki; Vania da Silva Monteiro . 0697 [B] 

72. ISSN 0100-0691 v.14 n.1/2 p.7-18 jan./jun. 1981. Metodologia para avaliação de 
bases de dados em ciências agrícolas. . O estudo compara três bases de dados em 
ciências agrícolas: AGRICOLA, AGRIS E CAB, tomando como base uma 
amostra de referências indexadas em onze produtos diferentes. Visa a testar uma 
metodologia que estabeleça critérios de seleção para uso e aquisição das bases 
estudadas. Foram analisados os índices de duplicidade de referências entre as 
três bases e em combinações de duas a duas e os resultados revelaram um índice 
de duplicidade de 2,49 entre as três. Outros resultados enfocam a distribuição 
das referências por países e por idiomas presentes nas bases. A dupla 
AGRICOLA x CAB é a mais econômica, quando se considera a aquisição de 
duas bases. Conclui-se que as bases são perfeitamente complementares, 
devendo-se adquirir, quando possível, as três bases. Rose Mary Juliano Longo . 
0691 [B] 

73. ISSN 0100-0691 v.14 n.1/2 p.73-79 jan./jun. 1981. Relações públicas segundo 
sua bibliografia. . Historia a evolução das Relações Públicas desde 1940, década 
em que se posicionou como disciplina e como curso, até a década de 70, através 
das publicações sobre o assunto, em diversos países da América e da Europa. 
C.Teobaldo de Andrade . 0698 [O] 

74. ISSN 0100-0691 v.14 n.1/2 p.81-86 jan./jun. 1981. Documentação histórica.  
Rosemarie Erika Horch . 0699 [DO] 

75. ISSN 0100-0691 v.14 n.3/4 p.135-138 mar. 1981. Subsídios para organização de 
biblioteca braille. . Sugestões para a organização de biblioteca braille, ou ainda, 
aprimorar e ampliar os serviços de biblioteca em funcionamento. Ivani Pires da 
Silva; Maria Cecília Monteiro Viana; Maria Olivia de Almeida Carvalhal . 0700 
[B] 

76. ISSN 0100-0691 v.14 n.3/4 p.139-152 jul./dez. 1981. Guia Nacional de 
Bibliotecas para Deficientes Visuais. . Analisa a formação do bibliotecário face 
às necessidades do mercado de trabalho e a conscientização profissional. sugere 
a necessidade de uma tomada de posição critica por parte dos bibliotecários em 
razão da situação atual. Ivani Pires da Silva; Maria Cecília Monteiro Viana; 
Maria Cristina Felipe; Maria Olivia de Almeida Carvalhal; Ricardo Sigolo . 
0701 [B] 



77. ISSN 0100-0691 v.14 n.3/4 p.153-159 jul./dez. 1981. Mercado de trabalho. . 
Analisa a formação do bibliotecário face às necessidades do mercado de trabalho 
e a conscientização profissional.  Sugere a necessidade de uma tomada de 
posição critica por parte dos bibliotecários em razão da situação atual. Emir José 
Suaiden . 0702 [B] 

78. ISSN 0100-0691 v.14 n.3/4 p.160-173 jul./dez. 1981. Avaliação da coleção de 
periódicos correntes da biblioteca do Centro de Processamento de Dados Pós-
Graduação em Ciência da Computação (CPD/PGCC) da UFRGS: metodologia e 
resultados. . O trabalho descreve a metodologia utilizada para avaliar a coleção 
de periódicos correntes da Biblioteca do CPD/CPGCC da UFRGS. São 
apresentados os resultados da avaliação bem como as inesperadas conseqüências 
da mesma nas relações Biblioteca/Comunidade usuária. Margarida Cecília 
Schmidt Buchmann; Zita Catarina Prates de Oliveira; Carlos Ernesto Rech . 
0703 [B] 

79. ISSN 0100-0691 v.14 n.3/4 p.174-178 jul./dez. 1981. A biblioteca universitária e 
as teorias dos sistemas. . Este trabalho pretende abordar a Biblioteca 
Universitária através da teoria geral dos sistemas, apresentando suas relações 
dentro do supra-sistema que compõe, e as relações entre objetivos e funções nos 
subsistemas. Edvaldo de Assis . 0704 [BO] 

80. ISSN 0100-0691 v.14 n.3/4 p.179-187 jul./dez. 1981. Política de aquisição e 
descarte: metodologia de apoio para as bibliotecas. . Analisa o problema das 
coleções do ponto de vista da sua adequação aos usuários. Sugere modelo de 
avaliação para livros e pré-publicações (monografias em geral) baseado em 
perfis de interesse de usuários, tamanho da coleção e intensidade de uso, todas 
as 3 variáveis analisadas na categoria ASSUNTO. Estas informações são 
conjugadas para sugerir políticas de aquisição e descarte. Solange Puntel 
Mostafa . 0705 [B] 

81. ISSN 0100-0691 v.14 n.3/4 p.188-203 jul./dez. 1981. A participação de 
empresas multinacionais na indústria livreira do Brasil. . A revolução na 
provisão da educação superior contribuiu para que, a partir de 1957, a fabricação 
de livros no Brasil aumentasse, dando lugar às empresas multinacionais, 
havendo um certo grau de preocupação por parte dos editores nacionais. 
Laurence Hallewell . 0706 [B] 

82. ISSN 0100-0691 v.14 n.3/4 p.204-214 jul./dez. 1981. O bibliotecário, a 
informática e o inter-relacionamento dos profissionais que operam as bibliotecas 
de hoje. . Evolução da entidade biblioteca e sua função na sociedade atual como 
agente responsável pela coleta, tratamento e disseminação de informação. A 
responsabilidade desse organismo no processo de transferência de informação e 
como gerador de informação. A diversidade da formação de profissionais que 
operam e gerenciam essa entidade, o inter-relacionamento que deve prevalecer 
entre esses profissionais e suas relações na informática. A formação profissional 
do bibliotecário face ao desenvolvimento sócio-econômico da sociedade atual. 
Terezine Arantes Ferraz . 0707 [BO] 



83. ISSN 0100-0691 v.14 n.3/4 p.215-221 jul./dez. 1981. A atuação do bibliotecário 
em centros de processamento de dados. . O Centro de Processamento de Dados 
da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo mostra 
como bibliotecários e analistas se interagem, fazendo parte de equipes de 
trabalho. Norma Machado Porciúncula . 0708 [BO] 

84. ISSN 0100-0691 v.14 n.3/4 p.222-237 jul./dez. 1981. Sedimentação e 
transferência do "know-how" interno: uma experiência da Petrobrás. . A 
PETROBRÁS vem desenvolvendo esforços para sistematizar o recolhimento, 
tratamento e difusão das informações técnicas registradas em documentos 
internos. Estas atividades são desempenhadas pela Memória Central Técnica, da 
Divisão de Informação Técnica e Propriedade Industrial do Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento Leopodo A. Miguez de Mello. Vários sistemas de 
informações foram desenvolvidos, ou estão em desenvolvimento, atendendo às 
diferentes áreas da Empresa. Apresentação do Sistema de Informação de 
Engenharia de Equipamentos (SIEQ) e do Sistema de Informação sobre Fontes 
Alternativas de Energia e Matérias-Primas para a Indústria Química (SINAL). 
Elizabeth Maria Ramos de Carvalho . 0709 [D] 

85. ISSN 0100-0691 v.15 n.1/2 p.20-24 jan./jun. 1982. A aplicação do método 
exploratório nas pesquisas biblioteconômicas. . O objetivo deste artigo é propor 
a análise do currículo das escolas de Biblioteconomia no Brasil e do mercado de 
trabalho do bibliotecário, através do método de pesquisa exploratória. Trata-se 
de problemas pertinentes ao ensino de Biblioteconomia no Brasil. Katia M. 
Lemos Montalli . 0779 [B] 

86. ISSN 0100-0691 v.15 n.1/2 p.25-33 jan./jun. 1982. Fontes para o estudo da 
Brasiliana. . Análise descritiva dos repertórios que relacionam as publicações de 
autores estrangeiros que publicaram trabalhos sobre o Brasil, abrangendo o 
início do século XVI até fins do século XIX e de autores brasileiros que 
publicaram trabalhos no estrangeiros, até 1808. Paulo da Terra Caldeira; Maria 
de Lourdes Borges de Carvalho . 0780 [B] 

87. ISSN 0100-0691 v.15 n.1/2 p.34-37 jan./jun. 1982. Relações públicas para 
bibliotecas e centros de informação. . Trata-se da aplicação dos fundamentos e 
técnicas de Relações Públicas às bibliotecas e aos Centros de Informação no 
sentido de aceleram a mudança da imagem de "depositários de livros e 
documentos" dos profissionais desses organismos de informação, para o 
conceito de efetivos participantes e impulsores do progresso integral. C. 
Teobaldo de Andrade . 0781 [B] 



88. ISSN 0100-0691 v.15 n.1/2 p.38-53 jan./jun. 1982. Avaliação de uso da coleção 
de livros em biblioteca universitária, no campo da saúde pública. . Foi realizada 
avaliação do uso de livros adquiridos na Biblioteca da Faculdade de Saúde da 
USP (FSP/USP), no período de 6 anos, com a finalidade de obter subsídios para 
definição de critérios que possibilitem atingir desenvolvimento adequado da 
coleção, segundo os interesses dos usuários. A coleta dos dados de empréstimo 
foi feita por meio dos cartões de empréstimo, e as anotações foram feitas em 
planilhas para entrada em computador. Além do movimento do empréstimo, as 
variáveis de estudo foram: categoria do usuário que fez o empréstimo, forma de 
aquisição, assunto e língua da publicação. Os resultados mostraram que o acervo 
colocado à disposição dos usuários foi relevante em seu conjunto. Não foi 
observado, todavia, equilíbrio entre os assuntos cobertos pela aquisição e a 
demanda dos usuários. Conclui-se que devem ser estabelecidos critérios para o 
desenvolvimento da coleção de livros da Biblioteca FSP/USP, segundo os 
interesses da comunidade acadêmica de saúde pública, para se evitar compras 
desnecessárias e propiciar melhor aplicação das verbas, bem como melhor 
seleção das doações. Foi proposta a criação de Grupo de Seleção Bibliográfica, 
composto por docentes, discentes e bibliotecários, que se responsabilize pela 
aplicação dos critérios estabelecidos. Maria Teresinha Dias de Andrade; Irene 
Lerche Eleutério; Maria Cecília Gonzaga Ferreira; Angela Maria Belloni 
Cuenca; Sonia Garcia Gomes . 0782 [B] 

89. ISSN 0100-0691 v.15 n.1/2 p.54-61 jan./jun. 1982. A aplicação da biblioterapia 
no processo de reintegração social. . Biblioterapia: definição, histórico, 
evolução, técnicas usadas, campo de ação e aplicação de instituições 
correcionais. Maria Helena Hees Alves . 0783 [B] 

90. ISSN 0100-0691 v.15 n.1/2 p.62-79 jan./jun. 1982. Análise da produção 
bibliográfico-científica numa instituição de ensino e pesquisa em saúde pública. 
. Foi feita análise quantitativa da produção bibliográfico-científica do corpo 
docente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no 
período, de 1971-1976. o total de trabalhos produzidos no período foi de 557, 
sendo 8,1 de dissertações e teses e 18,7 de outras publicações. A análise 
objetivou: a produção anual e seu comportamento temporal; a produtividade dos 
autores por trabalhos de autoria única e múltipla; o núcleo de autores mais 
produtivos; a dispersão da literatura periódica e a tendência dos assuntos 
publicados. Os resultados mostraram que a produtividade do corpo docente 
mantém curva ascendente no período, embora por Departamento tenha-se 
verificado que o comportamento da produção variou no tempo. O total de 
autores foi de 402, com um número médio de 3 trabalhos por autor. A 
distribuição de freqüência de trabalhos por autor mostrou que 251 produziram 
um só trabalho no período, definindo-se uma elite de 8 autores com mais de 20 
trabalhos cada. A autoria única predominou com 53 do total de trabalhos, 
embora em dois Departamentos tenha-se verificado maior predominância para 
autoria múltipla. A preferência dos autores para divulgação de artigos mostrou 
ser para periódicos (94,8), sendo que um único periódico produziu 41,5 do total. 
A tendência dos resultados para os artigos mostrou ser para administração 
hospitalares, saúde materno-infantil, endemias parasitárias, estatística e nutrição. 
Maria Teresina Dias de Andrade; Daisy Pires Noronha; Leda C. P. de Campos 
Camargo . 0784 [C] 



91. ISSN 0100-0691 v.15 n.1/2 p.7-19 jan./jun. 1982. Avaliação do serviço de 
referência: revisão. . Aponta a importância da avaliação dos serviços 
bibliotecários, particularmente da referência, serviços-fim da biblioteca. São 
analisados as variáveis e problemas referentes à avaliação do serviço de 
referência, apresentando-se os principais métodos e instrumentos utilizados. 
Através de uma revisão de literatura publicada entre 1975 e 1980, apontam-se as 
tendências atuais na metodologia e objetivos da avaliação do serviço de 
referência. Márcia Elisa Garcia de Grandi . 0778 [B] 

92. ISSN 0100-0691 v.15 n.1/2 p.80-93 jan./jun. 1982. Implantação e 
desenvolvimento de serviços de microfilmagem em biblioteca pública. . 
Descrição da experiência obtida no Serviço de Microfilmagem implantado na 
Biblioteca Pública do Paraná. Criado pela necessidade de preservação do acervo 
documental do Estado do Paraná, objetivando a cooperação com o Programa 
Nacional de Preservação da Documentação de Interesse Histórico-Cultural e 
desta forma ingressar no Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos 
Brasileiros / Secretaria da Cultura / MEC. Judimar Carias de Araújo; Regina 
Maria Lamas Pegoraro; Clarice Hain Taborda . 0785 [BD] 

93. ISSN 0100-0691 v.15 n.3/4 p.58-69 jul./dez. 1982. PAICE: Projeto de Ação 
Integrada Cultura / Educação. . O trabalho objetiva transmitir uma experiência 
vivida, abrangendo a fase conceitual, a preparação de material didático, a 
aplicação prática e a avaliação dos resultados. Janeta Zaidman Charatz; Rosa 
Maria Sarti; Luiza Espindola Bastos . 0787 [BO] 

94. ISSN 0100-0691 v.15 n.3/4 p.70-78 jul./dez. 1982. Análise bibliométrica de 
dispersão de artigos sobre macadâmia. . Estudo de comportamento da literatura 
da macadâmia utilizando "abstracts" da área agrícola desde 1950 para o 
levantamento bibliográfico. Aplica-se a lei de dispersão da literatura proposta 
por Bradford, para verificar a existência de um núcleo representativo de 
periódicos que publicam trabalhos sobre macadâmia. Os periódicos "California 
Macadamia Society Yearbook", "Hawaii Farm Science" e "Queensland 
Agriculture Journal" são imprescindíveis a uma biblioteca que pretenda formar 
uma coleção especializada em macadâmia. A literatura publicada no Hawaii não 
deve ser menosprezada. Um pequeno número de revistas é responsável pela 
maioria dos trabalhos existentes nesta área. Silas Marques de Oliveira . 0788 
[BD] 

95. ISSN 0100-0691 v.15 n.3/4 p.7-57 jul./dez. 1982. Indexação de microforma. . 
Cada vez mais se evidencia a utilidade e a aceitação da microfilmagem como 
veículo de armazenamento, recuperação e transmissão da informação. O aspecto 
mais importante para assegurar o sucesso de um sistema de microfilmagem é a 
escolha do sistema de indexação que será usado. Sem um bem definido e 
apropriado método de indexação nós não podemos realizar a plena 
potencialidade de nosso investimento em microfilme. A indexação e codificação 
da microforma apresentam-se, não só como instrumento de armazenagem e 
recuperação da informação, mas, também como elo de comunicação entre os 
Documentos e seus utilizadores. Doroty Francischelli Mattos . 0786 [D] 

96. ISSN 0100-0691 v.15 n.3/4 p.79-90 jul./dez. 1982. O bibliotecário e suas 
entidades profissionais.  Orlando de Almeida; Teodora M. G. Neves . 0789 [B] 



97. ISSN 0100-0691 v.15 n.3/4 p.91-96 jul./dez. 1982. Recomendações do Encontro 
Internacional de CIP.  Regina Carneiro . 0790 [X] 

98. ISSN 0100-0691 v.15 n.3/4 p.97-99 jul./dez. 1982. 48ª Conferência Geral da 
IFLA, Montreal, 1982.  Carminda N.de Castro Ferreira . 0791 [BX] 

99. ISSN 0100-0691 v.16 n.1/2 p.24-36 jan./jun. 1983. Sistema de classificação 
bibliográfica: transporte e tráfego urbano. . Demonstração do procedimento 
adotado na elaboração de um sistema de classificação bibliográfica decimal 
aplicado a Engenharia de Tráfego (transportes e tráfego urbanos). O sistema foi 
implantado no centro de documentaçao da Companhia de Engenharia de Tráfego 
- CET. José Domingos de Brito . 0862 [D] 

100. ISSN 0100-0691 v.16 n.1/2 p.37-44 jan./jun. 1983. Bibliógrafos 
brasileiros: levantamento preliminar. . Discute a importância das complicações 
bibliográficas iniciadas no Brasil em 1835 com a lista de obras de medicina 
publicadas no Rio de Janeiro no decurso de 1834. Pretende identificar os autores 
brasileiros que compilaram quatro ou mais bibliografias utilizando-se, para isto, 
das bibliografias brasileiras de Antonio Simões dos Reis e de Bruno Basseches, 
chegando-se a um total de cinqüenta e três autores. Paulo da Terra Caldeira . 
0863 [B] 

101. ISSN 0100-0691 v.16 n.1/2 p.45-56 jan./jun. 1983. A documentação 
técnica em um centro de processamento de dados: The technical documentation. 
. É feita uma análise do trabalho de documentação técnica em um C. P. D., onde 
o acervo principal é formado de manuais sempre atualizados e distribuídos entre 
os usuários. É apresentado o método inicial usado para organizar os fichários e o 
trabalho de automação a partir do uso do sistema KWIC / KWOC, o qual 
oferece a vantagem de economizar tempo e pessoal, dispensar o trabalho de 
dobramento de fichas catalográficas, economizar espaço com a substituição dos 
fichários pelas listagens, facilitar a recuperação dos documentos porque o código 
de referência encontrado na listagem corresponde ao referencial de localização 
das pastas nas estantes e arquivos. É proposta uma atenção especial dos 
profissionais em biblioteconomia para a área de P. D., tendo em vista o avanço 
tecnológico, que impulsiona  o mercado de informações e equipamento de 
acesso, a tal nível, que efetivamente revolucionará a profissão de bibliotecário, 
como vem acontecendo em outras profissões. Regina Santos Silva . 0864 [DB] 



102. ISSN 0100-0691 v.16 n.1/2 p.57-66 jan./jun. 1983. Avaliação de 
desempenho de pessoal em biblioteca. avaliação de pessoal; administração de 
pessoal; avaliação de desempenho; avaliação. Estuda a literatura sobre avaliação 
de desempenho de pessoal desde 1960. Embora o tema ´avaliação de 
desempenho´ há muito venha sendo discutido pelos administradores, só se 
tornou notório no contexto biblioteconômico a partir de 1970. Um aspecto 
relevante apresentado é a comunicação entre o supervisor e o empregado no 
processo de avaliação de pessoal. a participação do empregado em sua própria 
avaliação valoriza o ser humano, motivando-o para o trabalho. A auto-avaliação, 
a avaliação grupal e a avaliação do supervisor pelo subordinado será cada vez 
mais utilizada pelos administradores de bibliotecas. As opiniões divergem 
quanto aos objetivos da avaliação. É tida como um instrumento de aprendizagem 
e auto-educação, para melhorar os serviços, com fins promocionais e como fonte 
de dados para planejamento. Os métodos  de avaliação variam entre o uso de 
formulários com escalas de valores enfatizando traços pessoais até os que se 
limitam a uma conversa informal diariamente. Discutem-se os critérios de 
avaliação utilizados atualmente. Silas Marques de Oliveira . 0865 [BO] 

103. ISSN 0100-0691 v.16 n.1/2 p.67-69 jan./jun. 1983. Análise das citações 
como instrumento de avaliação de revistas.  Manfredo Cervasi; Roberto Castelo 
Branco Coelho de Souza . 0866 [C] 

104. ISSN 0100-0691 v.16 n.1/2 p.7-23 jan./jun. 1983. Disponibilidade de 
serviços de referência: uma análise crítica. . Discute brevemente o ´´estado da 
arte´´ da avaliação de serviços de referência. Analisa criticamente a adaptação da 
técnica do diagrama ramificada à avaliação da disponibilidade de serviços de 
referencia, reformulando os modelos - resultados comportamentais e fatores 
causais - e a metodologia correspondente recentemente testados por KANTOR 
no projeto LARCOST. Conclui que não há base explanatória para o processo de 
referência, o que justifique a adaptação dos modelos à avaliação do serviço de 
referência. Cecília Alves Oberhofer . 0861 [B] 

105. ISSN 0100-0691 v.16 n.3/4 p.102-116 jul./dez. 1983. Os sistemas de 
informação na indústria: enfoque sistêmico de um caso brasileiro. sistemas de 
informação; estudo de caso; indústria. Com o crescente aumento do número de 
bibliotecas e centros de informação implantados em indústrias nos últimos anos, 
e em vista ao investimento que representam para que funcionem 
satisfatoriamente e cumpram os seus objetivos, faz-se necessária uma revisão 
dos modelos que vêm sendo adotados em tais implantações. Em geral essas 
novas bibliotecas nascem à maneira das grandes bibliotecas especializadas, 
universitárias e até mesmo das públicas, ou seja, a indústria passa a centralizar 
um acesso e a desenvolver tarefas rotineiras de aquisição, processamento técnico 
e armazenagem. Yara Rezende . 0873 [B] 



106. ISSN 0100-0691 v.16 n.3/4 p.21-30 jul./dez. 1983. Uso de base de dados 
por países em desenvolvimento, problemas e perspectivas. países em 
desenvolvimento; bases de dados; tecnologias de informação. Os países em 
desenvolvimento começaram a utilizar bases de dados bibliográficos localizadas 
em países industrializados. A utilização dessas bases de dados por países em 
desenvolvimento está solucionando alguns antigos problemas bibliotecários e 
gerando outros novos. Como uma potente tecnologia de informação, as bases de 
dados devem ser utilizadas com critérios pelos países em desenvolvimento, e sua 
implementação não deve ficar isolada da infraestrutura nacional de informação e 
da política nacional de informação. Murilo Bastos da Cunha . 0868 [BC] 

107. ISSN 0100-0691 v.16 n.3/4 p.31-48 jul./dez. 1983. Consulta a base de 
dados: vantagens e desvantagens. informação; industria da informação; acesso 
online; bases de dados; busca; consulta; sistema Dialog; IBICT. O crescimento 
exponencial da informação em Ciência e Tecnologia produzida 
internacionalmente provocou o aparecimento da indústria da informação, que 
tem entre alguns de seus componentes: os produtores das bases de dados, redes 
de telecomunicações e instituições privadas. Com decorrência natural dessa 
integração surgem os Serviços de acesso "online" a bases de dados que 
permitem a consulta a milhões de itens de informação, armazenados nas 
memórias de seus computadores. São apresentadas as características básicas da 
linguagem de busca do sistema DIALOG, destacando-se a estrutura da 
informação das Bases de dados e as etapas da busca "online". As vantagens e 
desvantagens de consulta a sistemas de busca são enfatizadas, mencionando-se a 
função exercida pelo Posto de Serviço/RJ do IBICT, que vem desde 1977, 
atendendo aos pedidos de informação recebidos de instituições de ensino e 
pesquisa. Ilza Leite Lopes . 0869 [CB] 

108. ISSN 0100-0691 v.16 n.3/4 p.55-65 jul./dez. 1983. Os sistemas de 
informação e a Embratel. tecnologia de informação; Embratel; serviços de 
informação; sistemas de informação. Informação, computador e 
telecomunicações são os alicerces dos sistemas de informações. A Embratel, 
como empresa responsável pela comunicação de dados do país, vem enviando os 
maiores esforços em prol do desenvolvimento dessa nova área de atividades. O 
objetivo deste presente trabalho é apresentar a postura e os serviços oferecidos 
pela Embratel, e citar alguns exemplos de resultados concretos de 
desenvolvimento de Sistemas de informações. Jorge Luiz Charbel . 0870 [C] 



109. ISSN 0100-0691 v.16 n.3/4 p.7-20 jul./dez. 1983. Uma experiência de 
aplicação do computado no ensino da biblioteconomia e ciência da informação. 
ensino na biblioteconomia e ciência da informação; programas de computador; 
processos automatizados; programas formatadores/atualizadores. O uso de 
pacotes de programas de computador no ensino da biblioteconomia e da ciência 
da informação, vêm conhecendo um desenvolvimento crescente em diversas 
universidades, no exterior, durante os últimos anos. Apresenta-se uma 
experiência de aplicação do computador no ensino, no Departamento de 
Biblioteconomia da Universidade de Brasília. Um conjunto de mais de quarenta 
programas, constituem o sistema BIB/DIALOGO, especialmente delineado em 
desenvolvimento para dar ao ensino da biblioteconomia e da ciência da 
informação um enfoque mais de acordo com as tendências modernas, que 
incluem o uso dos computadores e a utilização dos produtos gerados em 
processos automatizados, em quase todas as fases do ciclo documentário ou 
informacional. O sistema inclui programas formatadores/atualizadores. Jaime 
Robredo . 0867 [BC] 

110. ISSN 0100-0691 v.16 n.3/4 p.77-89 jul./dez. 1983. Sistema Orion. 
sistema Orion; bibliotecário; automatização. O sistema Orion foi desenvolvido 
para automatizar tarefas repetitivas e rotineiras pertinentes ao conjunto de 
atividades da biblioteca, liberado o bibliotecário da execução destas tarefas, 
utilizando-o em outras mais compatíveis com a sua formação. Carlos Ernesto 
Rech; Ana Maria Fogaça Kerchner; Guitel Zaslavsky; Karin R. Kippel; Magali 
Teresinha Longhi; Nelson M. Mattos . 0871 [B] 

111. ISSN 0100-0691 v.16 n.3/4 p.90-101 jul./dez. 1983. Cabeçalho de 
assuntos unificados na Biblioteca Nacional. cabeçalho de assunto unificados; 
Biblioteca Nacional; tecnologias de informação. Este trabalho descreve o 
desenvolvimento e a problemática dos cabeçalhos de assunto unificados, sua 
sintaxe e trabalho na Biblioteca Nacional. Hagar Espanha Gomes . 0872 [B] 

112. ISSN 0100-0691 v.17 n.1/2 p.12-17 jan./jun. 1984. Um modelo flexível 
para a biblioteca escolar.  Maria Alice Barroso . 0969 [B] 

113. ISSN 0100-0691 v.17 n.1/2 p.18-42 jan./jun. 1984. Planejamento e 
avaliação de um programa de pesquisa bibliográfica. pesquisa bibliográfica; 
planejamento instrucional; avaliação instrucional; tecnologia educacional. 
Desenvolvimento de um programa de Pesquisa Bibliográfica destinado a alunos 
dos Cursos de Mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
fundamentado nos princípios da Tecnologia Educacional. São descritos o plano 
de ação, decorrente da aplicação das técnicas de Engenharia de Sistemas e o 
plano de avaliação, com base no esquema conceitual de Stufflebeam. A 
metodologia sistêmica aplicada ao planejamento e avaliação do programa de 
Pesquisa Bibliográfica resultou no modelo para testagem  do desenvolvimento 
de um programa instrucional de Pesquisa Bibliográfica, para uso regular e em 
larga escala. Para programas de curta duração, sugere-se um modelo 
simplificado, representado pela determinação dos objetivos, a partir do 
diagnóstico dos programas, antes de sua aplicação. Essa reciclagem pode ser 
feita através do julgamento de especialistas de conteúdo ou no ensino da matéria 
e testagem um-a-um com três ou quatro indivíduos, representativos da clientela-
alvo. Maria Aparecida Esteves Caldas . 0970 [BO] 



114. ISSN 0100-0691 v.17 n.1/2 p.43-54 jan./jun. 1984. Entradas para nomes 
de língua portuguesa. entradas de nomes de língua portuguesa. Revisão e 
reformulação de regras para a entrada de nomes de língua portuguesa, à luz do 
AACR 2. Inclui breve abordagem dos estudos sobre o tema, expõe a 
metodologia seguida na presente versão e apresenta as novas regras com 
exemplos. Regina Carneiro . Federação Brasileira de Associação de 
Bibliotecários (FEBAB). 0971 [B] 

115. ISSN 0100-0691 v.17 n.1/2 p.55-65 jan./jun. 1984. Aplicações e 
limitações dos processos bibliométricos. . Apresenta aplicações práticas dos 
processos bibliométricos que servem para melhor desenvolver,administrar e 
avaliar os serviços biblioteconômicos, tais como a implantação e operação de 
um sistema de recuperação da informação e a criação de políticas de 
desenvolvimento de coleção, bem como analisar matematicamente o 
desenvolvimento de uma idéia ou conhecimento. Indica vários estudos 
bibliométricos realizados no Brasil. Aponta deficiências existentes em certos 
modelos bibliométricos que merecem estudos futuros. Silas Marques de Oliveira 
. 0972 [B] 

116. ISSN 0100-0691 v.17 n.1/2 p.66-78 jan./jun. 1984. Centralização da 
editoração oficial. publicações oficiais; documentos governamentais; 
publicações governamentais; editoração oficial. Estuda a publicação oficial sob 
seus aspectos mais significativos, tais como as variáveis : administração pública, 
pessoal especializado, controle e distribuição de publicações . Com isso levanta 
argumentos que tendem a comprovar a eficácia da centralização dos 
procedimentos administrativos, editoriais e biblioteconômicos da publicação 
oficial e não necessariamente a centralização da impressão. Francisco das 
Chagas de Souza . 0973 [B] 

117. ISSN 0100-0691 v.17 n.1/2 p.79-92 jan./jun. 1984. Sindicalismo na 
profissão do bibliotecário.  Maria Angélica Carneiro Martorano . 0974 [B] 

118. ISSN 0100-0691 v.17 n.3/4 p.24-29 jul./dez. 1984. Entradas para nomes 
geográficos. nomes geográficos; normas catalográficas. Normas para 
padronização da apresentação de nomes geográficos para entradas de catálogo 
de autoridade e assunto. Regras adotadas pela da Rede BIBLIOTECA/ CALCO 
da Fundação Getúlio Vargas. Maria Celia dos Santos Bou Maroun; Maria de 
Lourdes Therezinha Pacheco Neves . 0976 [B] 

119. ISSN 0100-0691 v.17 n.3/4 p.30-42 jul./dez. 1984. Sistema de 
Informação Administrativa em Bibliotecas Especializadas. descritores; 
informação gerencial; sistema de informação gerencial; biblioteca especializada. 
Metodologia para a elaboração de um sistema de informação administrativa 
(SIA) que forneça subsídios ao trabalho de administrador do bibliotecário. 
Glória Isabel Sattamini Ferreira; Zita Catarina Prates de Oliveira . 0977 [B] 



120. ISSN 0100-0691 v.17 n.3/4 p.43-60 jul./dez. 1984. Meninos de 
Laranjeiras: aprendendo a viver com livros. biblioteca comunitária; Brasil; 
estudos de usuários, escolares; pesquisa. Resultado de pesquisa com meninos em 
idade escolar, no bairro Laranjeiras, em Vitória, Espírito Santo, e usuários da 
biblioteca comunitária, permite identificar necessidades de informação, hábitos 
de leitura, acesso aos livros, grau de utilização e relação com a Biblioteca do 
bairro. O trabalho oferece subsídios aos moradores que mantêm a Biblioteca, no 
sentido de implementar programas que envolvam cada vez mais a participação 
de pais e professores. Entre os resultados aferidos, destaca-se o interesse pelos 
livros, indicando que a causa de falta de familiaridades dos alunos reside mais 
na oferta adequada do que propriamente por desestímulo latente. Todêska Badke 
. 0978 [B] 

121. ISSN 0100-0691 v.17 n.3/4 p.61-70 jul./dez. 1984. Em busca de 
diretrizes básicas para o serviço de referência e informação para  bibliotecas 
brasileiras. Serviço de Referência; diretrizes; conceituação; categorização; 
American Library Association: "Guidelines". Ensaio visando a discutir diretrizes 
básicas para o serviço de referência e informação |SR e Info|, as quais devem ser 
o ponto inicial antes de determinação de padrões que venham subsidiar a 
avaliação desse serviço. Procura-se responder às perguntas - O que é mesmo o 
Serviço de Referência? - Sob que aspectos deve ser visto o Serviço de 
Referência? - De onde partir para chegar às diretrizes básicas...? Os "Guidelines" 
da ALA como base para a discussão do último tópico. Neusa Dias de Macedo . 
0979 [B] 

122. ISSN 0100-0691 v.17 n.3/4 p.71-79 jul./dez. 1984. Diretrizes para o 
estabelecimento dos serviços de referência e informação: 1979.  Inês M. M. 
Imperatriz; Neusa Dias de Macedo . 0980 [B] 

123. ISSN 0100-0691 v.17 n.3/4 p.7-23 jul./dez. 1984. PIMPLE - Projeto de 
Implantação de Pontos de Leitura: bibliotecas públicas e comunitárias. 
bibliotecas públicas; bibliotecas comunitárias; pontos de leitura; padrões. 
Objetiva apresentar critérios básicos para planificação de espaços e serviços em 
bibliotecas como resultado de pesquisa e experiências obtidas no processo de 
instalação de bibliotecas públicas na cidade de São Paulo. Na implantação de 
uma biblioteca devem ser observados: levantamento de necessidade com base na 
população a ser atendida, estabelecimento de prioridades, condições físicas do 
imóvel, dimensionamento do espaço e acervo, bem como de recursos humanos. 
A racionalização do espaço físico para alocar homens, máquinas e equipamentos 
é essencial para o aproveitamento adequado do espaço disponível, fluxo racional 
do público e serviços, proporcionando uma otimização nas condições de 
trabalho e funcionamento. Rosa Maria Sarti; Imalda Guiraldeli; Luiz Atílio 
Vicentini . 0975 [B] 



124. ISSN 0100-0691 v.18 n.1/2 p.20-26 jan./jun. 1985. A Graduação em 
biblioteconomia: perspectiva face ao novo currículo mínimo. currículo - 
Biblioteconomia; gaduação ABEBD - função. Considerações sobre o novo 
currículo aprovado pelo Conselho Federal de Educação e sobre dificuldades na 
sua implantação. Apresenta sugestões para solucionar os problemas mais sérios, 
que são os de infra- estrutura: preparação de corpo docente; critérios de seleção 
de alunos e a adequação da biblioteca do próprio curso. Finaliza enfatizando o 
papel da ABEBD na promoção de um maior entrosamento entre os cursos e seus 
docentes. Maria Martha de Carvalho . 1048 [B] 

125. ISSN 0100-0691 v.18 n.1/2 p.27-32 jan./jun. 1985. O Estágio na 
formação profissional do bibliotecário. Biblioteconomia - teoria e prática; 
estágios. Discute questões sobre teoria e prática posicionamento o estágio como 
elemento facilitador da aproximação entre ``saber e fazer``. Estágio não pode ser 
visto como mero treinamento mas como forma de complementação e 
aprimoramento educacional. Sua validade, entretanto depende de um currículo 
bem ministrado e da qualidade da prática oferecida: variedade de experiências; 
competência do supervisor; satisfação das necessidades e interesses do aluno 
etc.Discute, ainda, a função e a época da realização do estágio; o retorno da 
experiência do ponto de vista crítico, para debate entre aluno e supervisor; a 
viabilidade no mercado de trabalho; a questão da coordenação, que inclui desde 
o planejamento, programação e supervisão e avaliação do estágio. Por fim, são 
apresentadas seis sugestões para o melhor tratamento do tema. Elza Corrêa 
Granja . 1049 [B] 

126. ISSN 0100-0691 v.18 n.1/2 p.33-43 jan./jun. 1985. Formação 
profissional e as perspectivas do bibliotecário. bibliotecário - formação; 
tendências atuais; perspectivas futuras. Identifica fatores condicionantes da 
evolução político-cultural e econômica brasileira, analisando a atuação de 
bibliotecário no mercado de trabalho. Reflete sobre as tendências atuais e futuras 
na área da ciência e tecnologia para um prognóstico sobre as perspectivas e 
bibliotecário, da biblioteconomia e da Ciência da Informação. Cursos de 
graduação devem preparar bibliotecários generalistas, deixando as 
especializações para depois. A melhora da formação profissional não depende 
apenas do novo currículo, mas de conteúdo programático, estratégia pedagógica, 
mudanças de atitudes, trabalhos práticos e grupamentos. Principais instrumentos 
para o aluno são- reflexão, crítica, criação, antecipação. Cléa Dubeux Pinto 
Pimentel . 1050 [B] 



127. ISSN 0100-0691 v.18 n.1/2 p.44-51 jan./jun. 1985. Escola de 
Biblioteconomia: pós-graduação. cursos de pós- graduação; Biblioteconomia. A 
implantação dos cursos de pós- graduação stricto sensu em Biblioteconomia e 
Ciência da Informação da década de setenta no IBICT, UFMG, PUC CAMP, 
USP, UNB e UFPb. Os produtos dos cursos: formação de recursos humanos 
para ensino e pesquisa, pesquisas e desenvolvimento de literatura nacional de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. A consolidação dos cursos discutida 
sob o ponto de vista do II Plano Nacional de Pós- Graduação e perspectivas 
futuras. As novas normas de funcionamento e credenciamento de cursos de pós- 
graduação fixadas pela Resolução n 5 de 10 de março de 1983 do Conselho 
Federal de Educação. O papel de CAPES no credenciamento, avaliação e 
financiamento da pós- graduação. A avaliação dos cursos de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação em 1983. Jeannette Marguerite Kremer . 1051 [B] 

128. ISSN 0100-0691 v.18 n.1/2 p.52-61 jan./jun. 1985. Reflexões sobre 
"Educação Contínua para o Bibliotecário". educação contínua para bibliotecário 
- revisão; programações. Associam-se mudanças com impactos de novas 
tecnologias para enfatizar que as causas acontecem tão rapidamente que podem 
perturbar os indivíduos se os mesmos não se atualizarem. As profissões sofrem 
ainda mais o peso das mudanças de suas funções e atividades, mormente aquelas 
de área multidisciplinar como a Biblioteconomia, Necessário se faz contínua 
renovação do seu perfil a fim de possibilitar programações da educação 
contínua. O próprio indivíduo precisa cuidar da sua atualização, mas também as 
associações, empresas e escolas. Analisa-se o contexto americano para confronto 
da situação brasileira. Apresentam, ainda, sugestões para a EC dos 
bibliotecários, examinam-se questões para pesquisa sobre EC e são feitas cinco 
recomendações finais para solução de problemas de EC. Neusa Dias de Macedo 
. 1052 [B] 

129. ISSN 0100-0691 v.18 n.1/2 p.62-77 jan./jun. 1985. Mercado de trabalho. 
. Duas pesquisas realizadas em São Paulo, uma em 1980, permitiram levantar 
alguns questionamentos e analisar em projeção o que o bibliotecário enfrenta a 
partir dos itens emprego e salário; outra, realizada em 1982, um estudo de caso, 
com alunos formados em 1981, apresenta dados sobre salários pagos a 
profissionais da área em vários Estados. Em cima desses dados, pretende-se 
discutir a situação de mercado de trabalho e salário do profissional bibliotecário. 
Oswaldo Francisco de Almeida Júnior . 1053 [B] 

130. ISSN 0100-0691 v.18 n.1/2 p.78-97 jan./jun. 1985. Legislação 
profissional. . Visão retrospectiva e panorama atual em torno da regulamentação 
das profissões de nível universitário. Histórico da Lei n. 4084/62 e a necessidade 
atual de reformulação. Princípios da Lei 4084/62, com sugestões com sugestões 
e justificativas de uma nova regulamentação: exercício profissional, funções 
privativas ou atribuíveis ao profissional bibliotecário, exercício ilegal da 
profissão, cargos de confiança, direção de bibliotecas e serviços de 
documentação.Conselhos de Biblioteconomia: como surgiram as Ordens e 
Conselhos Profissionais, conceito e atribuições. O problema das profissões 
irmãs: Bibliotecários e Arquivistas. Cecília Andreotti Atienza . 1054 [BDA] 



131. ISSN 0100-0691 v.18 n.1/2 p.98-106 jan./jun. 1985. Bibliografia: 
bibliotecário brasileiro e sua formação profissionallevantamento bibliográfico 
(1963-1984). bibliografia; bibliotecário; formação profissional; levantamento 
bibliográfico Rita de Cássia Rodrigues . 1055 [B] 

132. ISSN 0100-0691 v.18 n.3/4 p.105-110 jul./dez. 1985. Legislação 
estadual: situação em Santa Catarina.  Marília M. Damiani Costa Knoll . 1063 
[X] 

133. ISSN 0100-0691 v.18 n.3/4 p.111/114 jul./dez. 1985. Reprodução de 
documentos em pesquisa agropecuária: uso do mimeógrafo. . Apresenta os 
veículos de comunicação da EMPASC. Descreve e caracteriza a publicação 
Pesquisa em andamento, apresentando informações sobre aspectos editoriais e 
reprodução em mimeógrafo eletrônico. Marilene Regina Oliveira; Rita de Cassia 
Gasparino da Silva Becker; Afonso Buss . 1064 [B] 

134. ISSN 0100-0691 v.18 n.3/4 p.20-26 jul./dez. 1985. O Papel da 
transferência da informação na adoção de práticas agropecuárias.  Rose Mary 
Juliano Longo . 1057 [C] 

135. ISSN 0100-0691 v.18 n.3/4 p.27-38 jul./dez. 1985. Serviços 
bibliotecários nas áreas rurais do Estado de Santa Catarina, Brasil. bibliotecas 
em países em desenvolvimento; planejamento de bibliotecas públicas; serviços 
bibliotecários a áreas rurais Mitsi Westphal Taylor . 1058 [B] 

136. ISSN 0100-0691 v.18 n.3/4 p.39-53 jul./dez. 1985. Avaliação de 
periódicos brasileiros de agricultura. . Avalia periódicos brasileiros de 
Agricultura, classificados em Científicos, Técnicos e Técnico- Científicos, 
quanto à sua qualidade como canal de comunicação, mediante a aplicação do 
Modelo ``Diretrizes para a avaliação de periódicos científicos e técnicos 
brasileiros`` que trata dos aspectos: Normalização, Duração, Periodicidade 
regular, Indexação, Difusão, Colaboração e Divisão de Conteúdo e Autoridade. 
Sugere alterações no Modelo, reconhecendo- lhe o valor não apenas para a 
avaliação, mas também como auxílio para aprimoramento de periódicos. Vera 
Gallo Yahn . 1059 [C] 



137. ISSN 0100-0691 v.18 n.3/4 p.54-82 jul./dez. 1985. Mercado de trabalho - 
formal e alternativo - do bibliotecário brasileiro. . Esta pesquisa originou- se da 
necessidade de um levantamento de dados relativos ao mercado de trabalho 
bibliotecário brasileiro, definido como uma das ações prioritárias da Diretoria da 
Federação Brasileira de Associações de bibliotecários (FEBAB), na reunião 
executiva realizada em São Paulo, em setembro de 84, com a presença dos 
presidentes das Associações Estaduais e das Comissões Brasileiras de 
Documentação Especializada. Contém as linhas gerais do projeto que deverá ser 
coordenado pela autora, como Assessora de Valorização e Divulgação 
Profissional da FEBAB. Deverá ser realizada com apoio e participação das 
Associações Estaduais de Bibliotecários e Conselhos Regionais de 
Biblioteconomia. Visa detectar as realidades regionais e em particular as locais, 
alertando os responsáveis pela ação bibliotecária acerca da responsabilidade 
social de cada um, objetivando beneficiar a categoria como um todo. Abrange 
estudos sobre reciclagem dos profissionais, nível salarial e serviços autônomos, 
como tabelas de preços de serviço em anexo. Maria de Lourdes Côrtes 
Romanelli . 1060 [B] 

138. ISSN 0100-0691 v.18 n.3/4 p.7-19 jul./dez. 1985. Serviço de informação 
para a comunidade como um instrumento de democratização da biblioteca 
pública brasileira. . A importância da implantação de serviço de informação para 
a comunidade nas bibliotecas públicas brasileiras. Conceitual teórico, críticas, 
preparação de pessoal e descrição do desenvolvimento destes serviços em 
bibliotecas públicas americanas e inglesas. Requisitos necessários à implantação 
destes serviços, tipos de atividades desenvolvidas por bibliotecas atuando como 
agência direta de informação à comunidade ou como suporte às agências da 
comunidade. Nice Figueiredo . 1056 [B] 

139. ISSN 0100-0691 v.18 n.3/4 p.83-98 jul./dez. 1985. Associação de 
bibliotecários: um estudo comparativo. . Estudo comparativo entre as 
Associações de Bibliotecários de Minas Gerais (ABMG) e do Espírito Santo 
(APBES), analisando sua atuação em relação a seus objetivos, atividades 
realizadas para os associados e para a comunidade e, finalmente sua interação 
mútua, bem como com outras entidades. Apresenta recomendações para um 
desempenho mais eficiente da entidade visando seu fornecimento e, 
conseqüentemente o fortalecimento da classe. Rosa Maria de Sousa Lanna; 
Todêska Badke . 1061 [B] 

140. ISSN 0100-0691 v.18 n.3/4 p.99-104 jul./dez. 1985. Acesso cooperativo 
a informação.  Cleto João Stival . 1062 [B] 

141. ISSN 0100-0691 v.19 n.1/4 p.18-25 jan./dez. 1986. Publicações 
periódicas brasileiras na área de educação: análise quantitativa.  Rubén 
Urbizagástegui Alvarado . 1143 [C] 



142. ISSN 0100-0691 v.19 n.1/4 p.26-31 jan./dez. 1986. Desenvolvimento de 
um programa de orientação bibliográfica para pesquisa destinado aos alunos dos 
cursos de pós-graduação da FOB-USP. educação odontológica; pós-graduação; 
bibliotecas universitárias. O desenvolvimento de um estudo preliminar de 
orientação bibliográfica testado com alunos de pós-graduação da FOB-USP é 
apresentado. Os conteúdos técnicos e práticos compreenderam  desde os planos 
básicos de pesquisa em nível nacional, plano básico de pesquisa para a FOB-
USP ate o processo de comunicação cientifica. A avaliação do programa 
mostrou resultado satisfatório,  sendo seu conteúdo incluído no elenco das 
disciplinas de pós-graduação da FOB-USP. Regina Célia Baptista Belluzzo; 
Maria Fidela de Lima Navarro; Aquira Ishikiriama . 1144 [B] 

143. ISSN 0100-0691 v.19 n.1/4 p.32-49 jan./dez. 1986. SEDIPO - Serviço de 
Documentação e Informação Popular: a informação a serviço das organizações 
populares. serviço de documentação; informação popular. Trata-se do SEDIPO, 
Serviço de Documentação e Informação Popular, ligado a CNBB NE II, Recife, 
com sua prática de recuperar, documentar e guardar as informações que são 
disseminadas ás organizações populares. Mencionadas os serviços prestados e os 
sistemas utilizados no processamento da informação. Justino Alves Lima . 1145 
[D] 

144. ISSN 0100-0691 v.19 n.1/4 p.50-65 jan./dez. 1986. Um modelo para 
análise do conceito de biblioteca. bibliotecas - conceitos; bibliotecas e usuários. 
Pesquisa realizada para verificar o conceito de biblioteca entre escolas, no 
sentido de avaliar a influência de variáveis do ambiente escolar, quanto ao tipo 
de escola freqüentada (publica ou privada) e á existência ou não de biblioteca no 
educandário.Serviram como informantes 200 crianças de ambos os sexos, com 
idade variando entre dez a treze anos, matriculados na quinta série do ensino 
público e privado, na cidade de João Pessoa (PB).Os sujeitos foram selecionados 
de modo a constituírem quatro grupos de 50 elementos cada um :sujeitos de 
escolas públicas com bibliotecas,sujeitos de escolas particulares com biblioteca, 
sujeitos de escolas públicas sem biblioteca, sujeitos de escolas particulares sem 
biblioteca. Aos escolares selecionados foi aplicado, em suas próprias salas de 
aula, um questionário sucinto que além de questões de identificação, pedia que 
escrevessem o que era biblioteca e para que servia.Os resultados mostraram que 
as diferenças entre os grupos estaticamente insignificantes e que, de modo geral, 
os conceitos foram elementares, muito aquém dos propostos pelo referencial 
teórico, consubstanciado na apresentação de paradigma.Isto pode significar que, 
tanto nas escolas públicas como particulares, independente destas possuírem ou 
não biblioteca, a criança pode não estar tendo ambiente propício à formação e/o 
aprimoramento do conceito da mencionada instituição. Foram apresentadas 
sugestões visando ao desenvolvimento da biblioteca como instituição social. 
Maria das Graças Targino . 1146 [B] 

145. ISSN 0100-0691 v.19 n.1/4 p.5-17 jan./dez. 1986. O Deficiente visual e a 
biblioteca Braille. deficiente visual; biblioteca Braille. Abordagem sobre a 
problemática que envolve o deficiente visual e o papel da biblioteca braille como 
órgão auxiliador em sua integração social. Na primeira parte são estudados 
pontos básicos para reflexão sobre o deficiente, e na segunda parte se estabelece 
diretrizes básicas para a prestação de serviços da biblioteca Braille. Maria 
Cristina Nagahama . 1142 [B] 



146. ISSN 0100-0691 v.19 n.1/4 p.66-75 jan./dez. 1986. Movimento 
associativo do bibliotecário: estudo comparativo entre o do Brasil e o do Reino 
Unido.  Maria Angélica C. Martorano . 1147 [B] 

147. ISSN 0100-0691 v.19 n.1/4 p.75-78 jan./dez. 1986. O Ser no mundo do 
saber. . No presente texto tentou-se mostrar a noção de leitura baseando-se na 
capa do livro de Maria Helena Martins, O que é leitura, procurando fazer uma 
ligação entre o sujeito que observa e o objeto a ser observado.Apresenta dois 
aspectos sobre a interpretação da figura: O ser - o homem no trampolin o qual 
está em busca de conhecimento através da comunicação formal e informal e o 
mundo do saber - a piscina com suas camadas de cores, interpretada após a 
conscientização do homem, como uma agência social de comunicação, onde 
contém os registros do conhecimento humano. Maria Odaisa Espinheiro de 
Oliveira . 1148 [O] 

148. ISSN 0100-0691 v.2 n.1/3 p.62-79 jul./set. 1973. O centro de catalogação 
na fonte da Câmara Brasileira do Livro: atividades e perspectivas de cooperação.  
Regina Carneiro; Neyde Pedroso Póvoa; Ileana Maria Ficarelli; Maryly Godoy 
Antonelli . 0148 [B] 

149. ISSN 0100-0691 v.2 n.4/6 p.126-136 out./dez. 1973. Catalogação na 
fonte: resultado da colaboração entre editores e bibliotecários.  Lia M. A. Frota . 
0149 [B] 

150. ISSN 0100-0691 v.2 n.4/6 p.137-165 out./dez. 1973. Normas 
internacionais para a descrição bibliográfica: (para publicações unitárias em um 
ou vários volumes).  Federação Internacional de Associações de Bibliotecários. 
0150 [B] 

151. ISSN 0100-0691 v.20 n.1/4 p.13-30 jan./dez. 1987. Animação cultural 
em bibliotecas: quando? como? onde?. bibliotecas; animação cultural; França. 
Define o termo animação cultural em bibliotecas. Apresenta sugestões para a 
implantação da técnica no Brasil, por meio de programações que  promovam o 
LIVRO, a nível regional e nacional, a serem desenvolvidas, em cooperação, por 
profissionais ligados ao livro: autores, bibliotecários, editores, jornalistas e 
livreiros. Anexa exemplos, seguidos de comentários, de diversas modalidades de 
programações ocorridas na França. Suzana Sperry . 1229 [B] 

152. ISSN 0100-0691 v.20 n.1/4 p.31-38 jan./dez. 1987. A Ação cultural do 
bibliotecário: grandeza de uma papel e limitações da prática. bibliotecas 
públicas; animação cultural; biblioteca; formação. Discute os conceitos de 
animação cultural e ação cultural em relação à prática das bibliotecas públicas 
do Estado de São Paulo. Constata que o bibliotecário não está preparado para 
enfrentar esta nova dimensão de sua profissão e afirma que a formação 
profissional do bibliotecário deve ser repensada a fim de responder às 
necessidades sociais. Propõe algumas sugestões a nível de cursos de graduação, 
programas de especialização e projetos interdisciplinares, como possíveis 
soluções imediatas para minimizar o problema. Maria Christina Barbosa de 
Almeida . 1230 [B] 



153. ISSN 0100-0691 v.20 n.1/4 p.39-44 jan./dez. 1987. Da leitura entre 
estudantes universitários aos programas de animação cultural: algumas 
reflexões. bibliotecas universitárias; animação cultural; indústria cultural; 
leitura; estudantes universitários. Pesquisa realizada entre estudantes do Curso 
de Graduação em Psicologia da USP permitiu avaliar o espaço que a leitura 
ocupa na vida desses universitários. A leitura de lazer dos estudantes 
pesquisadores, em termos de maioria, não parece se distinguir da leitura feita 
pelo público consumidor dos meios de comunicação de massa em geral, 
incluindo aqui tanto os livros quanto as revistas voltadas para uma ampla 
distribuição de massa. A biblioteca, entre outras instituições, deve procurar 
completar e corrigir, através de programas de animação cultural, a ação dos 
meios de comunicação de massa que ao mesmo tempo informam e deformam a 
realidade. Neste sentido, a animação cultural procura despertar no indivíduo o 
espírito crítico e criativo face aos meios de comunicação de massa, a fim de que 
possa estabelecer critérios de seleção quanto ao conteúdo desses meios, 
auxiliando-o na escolha do que se mostra útil e do que deve ser rejeitado. Elza 
Corrêa Granja . 1231 [BO] 

154. ISSN 0100-0691 v.20 n.1/4 p.45-66 jan./dez. 1987. Projeto ARTE-IN: 
preparando o Arte-Educador para interagir nas programações da biblioteca 
escolar. biblioteca escolar; ação cultural; Arte-Educação; literatura infantil; 
livros de imagem. No Projeto ARTE-IN, cinco etapas se delineiam: 1) 
conhecimento da produção editorial de livros de ARTE Visual  

 Literatura Infantil; 2) discussão de aspectos teóricos, concernentes à arte, leitura 
e literatura infantil; 3) criação e produção de livros pelos alunos do 3° grau; 4) 
simulação de atividades que poderão ser realizadas com crianças, a partir do 
livro em questão; 5) debates sobre o espaço em que as atividades serão 
desenvolvidas na Biblioteca Escolar. Utilizando o livro em questão e interagindo 
com o bibliotecário na Biblioteca Escolar, o arte- educador possibilita a 
efetivação da ação cultural. Idméa Semeghini Próspero Siqueira . 1232 [BO] 

155. ISSN 0100-0691 v.20 n.1/4 p.67-69 jan./dez. 1987. Subsídios para a 
caracterização da biblioteca escolar. biblioteca escolar; caracterização. Quando 
sinóptico que descreve a biblioteca escolar dentro do seguinte parâmetro 
receptor, objetivos/ materiais, serviços- meio, serviços- fim, agentes, 
ambientação física, tendo como intuito servir de subsídio didático para 
professores e alunos de biblioteconomia. Neusa Dias de Macedo; Idméa 
Semeghini Próspero Siqueira . 1233 [B] 

156. ISSN 0100-0691 v.20 n.1/4 p.71-77 jan./dez. 1987. Subsídios para a 
caracterização da biblioteca pública. biblioteca pública; caracterização. Quando 
sinóptico que descreve a biblioteca  pública dentro do seguinte parâmetro:  
receptor, objetivos, objetivos/ materiais, serviços- meio, serviços- fim, agentes, 
ambientação física/ espaço para produção e tecnologia, tendo como intuito servir 
de subsídio didático para professores e alunos de Biblioteconomia. Neusa Dias 
de Macedo; Laila Gebara Spinelli . 1234 [B] 



157. ISSN 0100-0691 v.20 n.1/4 p.79-94 jan./dez. 1987. Entidades 
internacionais de apoio à biblioteconomia com ênfase nos países em vias de 
desenvolvimento. biblioteconomia; associações profissionais de bibliotecários; 
organizações internacionais; países em desenvolvimento; FID; UNESCO; IFLA. 
Focaliza organizações internacionais que apóiam a Biblioteconomia nos países 
em vias de desenvolvimento, especialmente a Federação Internacional de 
Documentação (FID), a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO), a Federação Internacional de Associações de 
Bibliotecários (FIAB). Descreve aspectos históricos e objetivos, assim como 
informa sobre programas, visando despertar interesse e usufruto pelas 
instituições biblioteconômicas brasileiras. Ana Fanfa; Eugenia Maranhão Bettiol 
. 1235 [B] 

158. ISSN 0100-0691 v.20 n.1/4 p.9-12 jan./dez. 1987. A Lei Sarney, a 
cultura e as bibliotecas. bibliotecas públicas; Lei Sarney; Lei n. 7.505. Discute 
as implicações da  Lei Sarney - Lei n. 7.505- sobre as atividades culturais no 
país e particularmente sobre as bibliotecas públicas. Algumas falhas da Lei 
obrigam prefeituras municipais e suas bibliotecas a descobrir artimanhas a fim 
de poderem receber incentivos fiscais. Entre as várias alternativas encontradas, 
destaca-se a constituição de fundações culturais pelas prefeituras, com intuito de 
vincular as bibliotecas. Com essas distorções, o Estado acaba por omitir-se de 
seu papel de mantenedor da cultura. Claudio Willer . 1228 [B] 

159. ISSN 0100-0691 v.21 n.1/2 p.21-45 jan./jun. 1988. Sistema de indexação 
PRECIS: I - PRECISPerspectiva histórica e técnica do seu desenvolvimento e 
aplicação (continua). PRECIS; Indexação alfabética de assunto. A evolução da 
indexação alfabética de assunto de Charles Ammi Cutter a Derek Austin. 
PRECIS e outros sistemas de indexação automáticos que produzem índices 
permutados de assunto: Indexação relacional de Farradane, índices articulados 
de assunto de Lynch, POPSI de Neelameghan, NEPHIS e LIPHIS de Craven. A 
origem do PRECIS determinada pela classificação de dois-pontos de 
Ranganathan, pela necessidade de uma nova classificação geral e pela 
participação da BNB no projeto internacional MARC em fins de 1960. A 
utilização do PRECIS pela BNB desde 1971 em sua 1ª versão e a 2ª versão até o 
presente. Desenvolvimento e aplicação do PRECIS: em línguas francesa e 
germânicas (o aspecto multilingüe e o translingüalismo); no Canadá e Estados 
Unidos; para diferentes áreas de assunto; para diversos tipos de documentos; em 
redes de intercâmbio de informação; para catálogos dé bibliotecas; por método 
comparativo com outros sistemas de indexação; e avaliações sobre a eficácia de 
recuperação e comportamento do usuário. Mariângela Spotti Lopes Fujita . 1325 
[BD] 



160. ISSN 0100-0691 v.21 n.1/2 p.46-62 jan./jun. 1988. Interface entre 
lingüística e indexação: revisão de literatura. indexação; lingüística; linguagem 
natural; linguagem documentária; semântica; sintaxe; pesquisas 
interdisciplinares em documentação. Na tradução do conteúdo de um documento 
para linguagem documentária, intervêm vários elementos lingüísticos. No 
entanto, para melhor compreendê-los é necessário esclarecer algumas questões. 
Primeiramente procurar saber o que os autores entendem por Lingüística e 
Indexação e de que forma esta ciência vem sendo utilizada pelos 
documentalistas. A seguir, é importante diferenciar a linguagem natural da 
linguagem documentária, para finalmente identificar os principais elementos que 
caracterizam a interface entre a Lingüística e a Indexação. Sanderlei Navarro . 
1326 [BDO] 

161. ISSN 0100-0691 v.21 n.1/2 p.63-79 jan./jun. 1988. Indexação: conceito, 
etapas e instrumentos. indexação; conceito; etapas; instrumentos. A indexação 
como descrição e caracterização dos conceitos contidos em um documento. 
"Ruídos" e "Silêncios" na busca informacional. O processo de indexação em 
suas etapas: conhecimento do conteúdo documento, escola dos conceitos, 
tradução dos conceitos escolhidos em linguagem documentária e incorporação 
dos elementos sintáticos. Sistema classificação e "thesauri" como instrumentos 
de indexação. Jacques Chaumier . 1327 [BD] 

162. ISSN 0100-0691 v.21 n.1/2 p.80-102 jan./jun. 1988. Bibliotecas públicas 
portuguesas e o livre acesso. acesso aberto/livre acesso; bibliotecas públicas 
municipais; Portugal; liberdade do usuário; Biblioteconomia Comparada. Livre 
acesso às estantes em determinadas bibliotecas públicas municipais de Lisboa, 
Porto e Coimbra, analisado por meio de estudos de caso e complementado por 
pesquisa bibliográfica. Menciona, também, as bibliotecas nacionais, populares e 
as da Fundação Calouste Gulbenkian. Detecta fatores que propiciam ou 
dificultam acesso aberto ao livro e à informação. Além do perigo do vandalismo, 
discute o problema da liberdade do usuário em uma época de transição política 
de pós-Revolução dos Cravos. Na conclusão, delineia os fatores que são 
associados ao impedimento dessa prática, a saber: os da natureza arquitetônica 
(tratando-se dos edifícios antigos adaptados); político-administrativos, técnicos, 
psicológicos e os da formação dos acervos bibliográficos (apesar do seu valor de 
património cultural do País). Sugere atitudes em prol do livre acesso, lembrando 
as recomendações do levantamento do estado geral das bibliotecas públicas 
portuguesas de PARKER, quanto à criação de bibliotecas-modelo. Fornece, 
paralelamente, elementos para posteriores estudos em Biblioteconomia 
Comparada. Rodolfo Tsupal . 1328 [B] 



163. ISSN 0100-0691 v.21 n.1/2 p.9-20 jan./jun. 1988. Connotaciones 
Linguisticas para una teoria de la documentacion. documentação; conceitos; 
conotações lingüísticas; análise documentária. Proposta de conceptualização da 
documentação, esta definida como atividade lingüístico-informativa nos âmbitos 
científico e profissional. A abordagem do conceito de Documentação é 
complexa, dada a polissemia de que se investe segundo a perspectiva 
considerada: diacrônica, sincrônica, sintópica ou diatópica. A necessária 
estabilização do conceito pode ser feita por um estudo etiológico do termo. A 
Documentação pode ser vista igualmente em sua dupla dimensão de objeto e 
processo. Enquanto objeto, por ser fonte de conhecimento, ela está no âmbito da 
Ciência da Ciência, com caráter transdisciplinar. Enquanto processo, por ser 
análise e interpretação de mensagens com fins de recuperação, deve incorporar 
como eixos essenciais a Semiótica e a Hermenêutica. Finalmente, a análise 
documentária e os seus instrumentos, as linguagens documentárias, por serem 
condicionadas pela linguagem, buscam sua fundamentação teórica e 
metodológica nas disciplinas lingüísticas. Antonio Garcia Gutiérrez . 1324 [D] 

164. ISSN 0100-0691 v.21 n.3/4 p.34-59 jul./dez. 1988. O uso de fontes de 
informação em uma comunidade ligada à arte: o caso da Escola de Belas Artes 
da UFMG. arte; fontes de informação; informação; uso. Uso de fontes de 
informação pelos professores da Escola de Belas Artes da UFMG, relativo ao 
período de 1984 a 1985. Foram analisados os seguintes aspetos: fatores que 
determinam a leitura de um documento, problemas que surgem na obtenção de 
informação, meios pelos quais a comunidade toma conhecimento dos novos 
livros e revistas na área, importância das fontes de informação, uso de guias, 
índices e revistas de resumos, necessidade de publicação de uma bibliografia 
brasileira de arte. Verificou-se também a adequação da literatura estrangeira à 
realidade brasileira e a existência de coleções particulares na residência dos 
professores e seu empréstimo a colegas. Paulo da Terra Caldeira . 1330 [B] 

165. ISSN 0100-0691 v.21 n.3/4 p.60-84 jul./dez. 1988. Características e 
tendências do profissional da informação. . Revisão de literatura sobre o perfil 
do profissional bibliotecário e/ou profissional da informação. Buscou-se na 
literatura, nacional e internacional, características e tendências para a profissão 
do bibliotecário e/ou profissional da informação que atua em bibliotecas 
especializadas. Conclusões apontam uma grande diversidade de 
atividades/funções para o serviço de informação, com denominações variadas, 
baseadas no conhecimento do ciclo documentário, em novas tecnologias, no 
trabalho interdisciplinar, na especialização e na capacidade de gerenciamento. 
Kira Tarapanoff; Silvia Helena Leme Santiago; Dauí Antunes Corrêa . 1331 [B] 



166. ISSN 0100-0691 v.21 n.3/4 p.7-33 jul./dez. 1988. Sistema de indexação 
PRECIS: uma experiência com a indexação de artigos de periódicos brasileiros. 
PRECIS; indexação alfabética de assunto. Estudo dos componentes sintáticos B 
semânticos do PRECIS com vistas a uma adaptação do sistema à língua 
portuguesa mediante a indexação de 60 artigos de periódicos brasileiros. A 
construção do índice de assunto dos artigos de periódico brasileiros 
desenvolveu-se nas fases: a) análise de assunto; b) construção do enunciado de 
assunto; c) atribuição de operadores de função ao enunciado de assunto; d) 
geração manual das entradas do índice; e) construção da rede semântica; f) 
geração de referências, entre termos relacionados; g) arranjo alfabético das 
entradas e referências entre termos. Como resultado final, quatro listas foram 
obtidas: (1) lista dos artigos de periódicos com enunciado de assunto, cadeia de 
termos e entradas; (2) lista de rede semântica. (3) lista de referências 
bibliográficas dos artigos de periódicos; (4) indica de assunto. Maria Spotti 
Lopes Fujita . 1329 [D] 

167. ISSN 0100-0691 v.21 n.3/4 p.85-100 jul./dez. 1988. Técnicas e idéias 
para promover o uso da informação. informação; promoção da informação; uso. 
Exposição das críticas colocadas por vários autores na literatura especializada, 
com relação ao comportamento e atuação dos bibliotecários, como fatores que 
podem inibir o uso da informação. Discussão de diversas técnica para eliminar 
estas barreiras, através de medidas para melhorar e modificar as condições 
ambientais, o processamento técnico e a postura do bibliotecário perante os 
usuários. São oferecidas ideias práticas para promover o uso da informação em 
bibliotecas, particularmente nas bibliotecas universitárias. Nice Figueiredo . 
1332 [B] 

168. ISSN 0100-0691 v.22 n.1/2 p.105-114 jan./jun. 1989. Projeto 
LILACS/CD-ROM: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde em disco compacto. LILACS/CD-ROM; Literatura Latino-Americano e 
do Caribe; ciências da saúde; BIREME. Descreve-se a base de dados LILACS, 
alguns conceitos sobre a tecnologia CD-ROM e o desenvolvimento do Projeto- 
Piloto para distribuição da LILACS em CD-ROM coordenado pela BIREME. 
Regina Célia Figueiredo Castro; Abel Laerte Packer; Elenice de Castro . 1421 
[C] 

169. ISSN 0100-0691 v.22 n.1/2 p.115-119 jan./jun. 1989. A Informática no 
ensino de Biblioteconomia: depoimento de um ex-professor de informática.  
Roberto Barsotti . 1422 [BO] 



170. ISSN 0100-0691 v.22 n.1/2 p.39-80 jan./jun. 1989. Perspectivas de 
aplicação da inteligência artificial à Biblioteconomia e à Ciência da Informação. 
inteligência artificial; processamento de linguagem natural; sistemas 
especialistas; base de dados; recuperação de informação; interação HOMEM-
máquina; orientação ao usuário; psicolingüística; Biblioteconomia; Ciência da 
Informação. A comunicação HOMEM-computador é o tema geral desde 
trabalho. A primeira parte contém uma sistematização de conhecimentos que 
servirão de subsídios para facilitar aos iniciantes o contato com a Inteligência 
Artificial (IA). São efetuadas observações referentes à Ciência da computação 
versus IA. Apontam-se diferentes tipos de acesso à base de dados para 
recuperação da informação. Discute-se possibilidades de aplicação de duas áreas 
da IA (Sistema Especialistas e processamento de Linguagem Natural) à 
Biblioteconomia e a Ciência da Informação. Para ilustrar alguns conceitos já 
abordados, incluiu-se uma pesquisa realizada no âmbito de Processamento de 
Linguagem Natural, que viabiliza o estudo de aspectos psicolingüísticos 
envolvidos na interação HOMEM- máquina. Como reflexões finais, alerta-se aos 
administradores de bibliotecas sobre a necessidade de orientação às estratégias 
de busca de informação via  computador. Idméa Semeghini Próspero Siqueira; 
Antônio Eduardo Costa Pereira . 1418 [BCO] 

171. ISSN 0100-0691 v.22 n.1/2 p.7-38 jan./jun. 1989. Considerações 
prospectivas para as próximas décadas sobre a evolução da tecnologia da 
informação no Brasil: I. a sociedade informatizada. tecnologias da informação; 
Brasil; sociedade informatizada; análise prospectiva. Revisão crítica da literatura 
situa quadro referencial conceitual na ´´era da informação``, levantando questões 
críticas para a sociedade informatizada. Os seguintes enfoques são mencionados: 
as novas tecnologias e a sociedade da informação; telecomunicação e novas 
tecnologias da informação; tecnologia de processamento da informação; redes; 
produção e distribuição de produtos e serviços de informação; algumas 
revoluções presentes, passadas e futuras; aspectos éticos, sócio-políticos e 
econômicos; países de terceiro mundo e informatização; cenários futurológicos 
para o Brasil. Jaime Robredo . 1417 [C] 

172. ISSN 0100-0691 v.22 n.1/2 p.81-91 jan./jun. 1989. Automatização de 
documentação não-convencional: um estudo de caso em engenharia. 
automatização; documentação não-convencional; Curricula-Vitarum; editores de 
textos; recuperação automatizada; gerenciadores de bancos de dados. O projeto 
para ´´Editoração e Recuperação Automatizadas de Curricula-Vitarum`` foi 
desenvolvido para uma empresa brasileira de engenharia consultiva a fim de 
otimizar o tempo gasto para seleção de equipes técnicas, visando a participação 
da mesma em licitações. Foi concebido prevendo a criação de dois sistemas: um 
para a editoração automatizada dos textos dos curricula, utilizando um software 
editor de textos com programação especialmente desenvolvida, e um segundo 
sistema  estruturado com a filosofia de bancos de dados, para permitir a 
realização de buscas a partir de parâmetros isolados ou em conjunto. Brasilina 
Passarelli . 1419 [D] 



173. ISSN 0100-0691 v.22 n.1/2 p.92-104 jan./jun. 1989. Novas tecnologias: e 
a população?. novas tecnologias; biblioteca pública; biblioteca e sociedade; 
Brasil. Discute a utilização das novas tecnologias e para que grupo social estão 
dirigidas. Constata que os avanços tecnológicos atendem a uma pequena parcela 
da sociedade. As implicações desse fato sobre as bibliotecas também são 
analisadas, partindo do fato de que apenas as bibliotecas especializadas utilizam-
se desse instrumental tecnológico, o mesmo não ocorrendo em relação às 
bibliotecas públicas. Estas, pelo descaso com que são tratadas, inclusive por 
parte dos próprios bibliotecários, estão distantes das necessidades da população. 
Discute os motivos pelos quais as novas tecnologias não são utilizadas nas 
bibliotecas públicas, concluindo não estarem, ambas, dirigidas para a maioria da 
população. Oswaldo Francisco de Almeida Júnior . 1420 [BO] 

174. ISSN 0100-0691 v.22 n.3/4 p.13-31 jul./dez. 1989. Considerações 
prospectivas para as próximas décadas sobre a evolução da tecnologia da 
informação no Brasil: II - o perfil dos novos profissionais da informação. novos 
profissionais da informação; perfil; conflitos; formação. Focaliza os novos 
profissionais da informação, com seus conflitos e compreensão da realidade; sua 
formação, que é uma espécie de quebracabeça. Sugere, finalmente, algumas 
linhas-mestra para orientar essa formação nas próximas décadas. Jaime Robredo 
. 1423 [B] 

175. ISSN 0100-0691 v.22 n.3/4 p.32-41 jul./dez. 1989. Mini-micro 
CDS/ISIS: uma proposta de aplicação no ensino da informática em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. Mini-Micro CDS/ISIS; 
Biblioteconomia: ensino; Ciência da Informação: ensino. A aplicação de um 
software gerenciador de informações bibliográficas é fundamental para o 
desenvolvimento dos aspectos práticos do processo de ensino/aprendizagem nos 
cursos de graduação e pós-graduação em Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, no Brasil. O MINI-MICRO CDS/ISIS, da UNESCO, versão 1 e 2, é 
apresentado como uma alternativa, sendo proposta sua utilização em disciplinas 
para os dois níveis de formação, nesta área. Amélia Silveira; Franca Maria B. 
Araújo; Marília Maria D.Costa Knoll . 1424 [CBO] 

176. ISSN 0100-0691 v.22 n.3/4 p.42-67 jul./dez. 1989. La bibliografia como 
procedente de la documentación científica: su evolución conceptual. 
bibliografia; abordagem teórica; documentação cientifica; informação científica. 
Abordagem teórica concernente à situação da Bibliografia na Informação 
Cientifica, focalizando sua adaptação sincrônica ao avanço da ciência e da 
cultura humana, com atenção paralela ao desenvolvimento diacrônico de seu 
conceito. Apresenta um desenvolvimento histórico que, partindo das origens 
remotas da Bibliografia, chega até à sua fusão como parte fundamental da 
Documentação Científica. José Antônio Moreiro González . 1425 [D] 



177. ISSN 0100-0691 v.22 n.3/4 p.68-95 jul./dez. 1989. Utilização de 
periódicos por docentes e alunos de pós-graduação de uma instituição de ensino 
e pesquisa em saúde pública. uso de periódicos; análise descritiva; estudantes de 
pós-graduação; Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 
Paulo. Análise descritiva da utilização de periódicos por docentes e alunos de 
pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
(FSP) de 1982 a 1984, via empréstimos (títulos do acervo da Biblioteca da FSP e 
de outras bibliotecas) e citações das teses e dissertações apresentadas à FSP e 
dos artigos publicados pelos docentes. Estimou-se o coeficiente de correlação 
existente entre os periódicos emprestados e oscitados. Daisy Pires Noronha . 
1426 [B] 

178. ISSN 0100-0691 v.22 n.3/4 p.96-107 jul./dez. 1989. Programa de 
atualização e dinamização do Catálogo Regional de Livros do Estado de São 
Paulo. catálogo coletivo; livros; Estado de São Paulo, Brasil. Apresenta o 
Catálogo Coletivo Regional de Livros do Estado de São Paulo - CCL e descreve 
o seu "Programa de Atualização e Dinamização", que foi implantado em junho 
de 87, visando um diagnóstico da situação atual das bibliotecas cooperantes e 
sua implementação. O estudo foi pautado nos dados estatísticos levantados 
através de questionários enviados às bibliotecas e, também, nos dados de 
atendimento do CCL. Maria Helena Di Francisco; Rosaly Favero Krzyzanowski; 
Jandira Neves Moraes; Elaine Nucci; Ines M. Morais Imperatriz; Maria Luiza 
Rigo Pasquarelli . 1427 [B] 

179. ISSN 0100-0691 v.23 n.1/4 p.112-130 jan./dez. 1990. Recuperação 
temática da informação. análise documentária; indexação; linguagens 
documentárias; recuperação da informação; representação temática da 
informação. A Documentação enquanto atividade de seleção, tratamento e 
disseminação da informação em uma ´´corrente de elos indissociáveis`` (fluxo 
da informação).A etapa de tratamento da informação envolvendo dois 
procedimentos interdependentes:análise documental, abordada sob aspecto 
metodológico,com especial enfoque às formas de linguagens documentárias, e a 
recuperação da informação, abordada em seu conceito e nos problemas 
intervenientes no processo, tais como ´´ruídos`` e ´´silêncios``. Análise dos 
fatores especificidade e expressividade como características das linguagens 
documentárias, mostrando sua direta influência no processo de recuperação 
temática da informação, através de exemplos da área de Direito do Trabalho. 
José Augusto Chaves Guimarães . 1565 [D] 

180. ISSN 0100-0691 v.23 n.1/4 p.131-135 jan./dez. 1990. Da importância 
dos artigos de revisão de literatura. revisão da literatura; artigos de revisão. 
Abordagem sobre a importância de artigos de revisão da literatura como 
instrumentos de divulgação de informações didáticas e bibliográficas. Nice 
Figueiredo . 1566 [BD] 

181. ISSN 0100-0691 v.23 n.1/4 p.136-146 jan./dez. 1990. A revisão de 
literatura em Biblioteconomia e documentação: uma prática pedagógica. tese de 
conclusão de curso; revisão de literatura. Revisão da literatura como forma de 
TCC (Tese de Conclusão de Curso) como uma nova experiência-Projeto 
Experimental. Fernando Barone . 1567 [BD] 



182. ISSN 0100-0691 v.23 n.1/4 p.38-57 jan./dez. 1990. DSI - Disseminação 
Seletiva da Informação: uma abordagem teórica. revisão bibliográfica; 
Disseminação Seletiva da Informação. Revisão de 26 documentos nacionais, 
publicas entre 1973 e 1989, que abordam a DSI  a partir de um ponto de vista 
teórico. Análise do conceito, origem, características, elaboração de perfis, 
lógicos de recuperação e de outras facetadas de DSI. Proposta de implantação de 
um Serviço de DSI como solução para conciliar as necessidades informacionais 
de pesquisadores e estudiosos com a explosão bibliográfica natural dos dias 
atuais. Maria Imaculada Cardoso Sampaio; Erica Beatriz Pinto Moreschi . 1562 
[B] 

183. ISSN 0100-0691 v.23 n.1/4 p.58-77 jan./dez. 1990. Educação de usuários 
em bibliotecas universitárias brasileiras: revisão de literatura nacional. . Análise 
de literatura nacional sobre educação de usuários, com base principal na 
dissertação de mestrado de Regina Célia Baptista Belluzzo. Focaliza o tema, no 
âmbito universitário, com questões básicas para sua compreensão, dando ênfase 
ao planejamento de programas de educação de usuários. Maria Elizabete de 
Carvalho Ota . 1563 [B] 

184. ISSN 0100-0691 v.23 n.1/4 p.78-111 jan./dez. 1990. Da educação de 
usuários ao treinamento bibliotecário. educação de usuários; treinamento de 
bibliotecários em serviço; Serviço de Referência/Informação; Brasil. A relação 
´´educação do usuário`` e ´´treinamento do bibliotecário em serviço`` , 
proveniente de reflexões conceituas do Serviço de Referência/ Informação, é 
tratada aqui em sentido de prover princípios diretivos para a conscientização e 
alerta aos bibliotecários como temática das mais urgentes de efetivação e 
dinamização. Regina Célia Baptista Belluzzo; Neusa Dias de Macedo . 1564 [B] 

185. ISSN 0100-0691 v.23 n.1/4 p.9-37 jan./dez. 1990. Princípios e reflexões 
sobre o serviço de referência e informação. Serviço de Referência; princípios e 
reflexões críticas; biblioteca pública; Brasil. Entre causas e efeitos discutidos 
neste texto ditático- reflexivo, uma delas è entendida como falta de um 
parâmetro simples, de ordem conceitual, para direcionar profissionais no 
momento da estruturação de atividades-fim em bibliotecas brasileiras. Partindo-
se de um conceito restrito, coloca-se como objetivo principal a interação usuário/ 
bibliotecário, sendo aquele assistido por profissional habitado nas mais variadas 
situações. Advindo da dupla personalidade do SR, será discutido o conceito 
amplo: o SR representando o todo (linha 1), o SR como um recorte da unidade 
informacional, cumprindo atividades e produtos que irão otimizar o uso da 
informação (linhas 2 a 4). Essas 4 linhas, entrecortadas pela 5 a, linha- de ordem 
organizacional-administrativa, forma a estrutura de um serviço de referência 
generalizado: 1) Processo de Referência (= Referência propriamente dita); 2) 
Educação do Usuário; 3) Alerta e Disseminação da Informação; 4) Comunicação 
Visual/ Divulgação / Promoção da Biblioteca; 5) Administração/ Supervisão/ 
Avaliação do Setor. Como ponto final, enfoca-se a Biblioteca Pública como 
pequena mostra de que cada tipo de unidade informacional tem certas 
peculiaridades inerentes à diversidade de seus grupos de usuários e suas 
necessidades informacionais. Entre essas peculiaridades, destaca-se: leitura 
prazerosa; estudo e pesquisa escolar e de outros níveis; ativação cultural; 
informação utilitária; preservação de memória do município ou estado. Neusa 
Dias de Macedo . 1561 [B] 



186. ISSN 0100-0691 v.24 n.1/4 p.38-62 jan./dez. 1991. Análise documentária 
e inteligência artificial. inteligência artificial; análise documentária; sistema 
especialista. Exploração da interrelação da Inteligência Artificial com a Análise 
Documentária, tendo em vista as convergências de objetivos, de instrumentos e 
de procedimentos operatórios entre as duas áreas. Apresentação de um exercício 
de simulação de um Sistema Especialista em Análise Documentária, tendo como 
referência a análise logicista" de Jean Claude Gardins. Isabel Maria R. Ferin 
Cunha; Nair Yumiko Kobashi . 1703 [BDO] 

187. ISSN 0100-0691 v.24 n.1/4 p.63-75 jan./dez. 1991. Serviço de referência: 
desafio do presente, necessidade primordial do futuro. serviço de referência; 
centros referenciais; obras de referência. Os Serviços de Referência em países 
em desenvolvimento constituem um grande desafio para administradores de 
bibliotecas, se baseados nas seguintes premissas: 1) identificação das fontes 
informacionais para satisfazer necessidades de informação com material 
existente pela biblioteca; 2) identificação de fontes informacionais externas para 
atender a necessidades de informação interna ou externa; 3) geração de fontes 
informacionais pela própria biblioteca, no caso de uma necessidade identificada, 
e 4) criação de redes de cooperação para troca de informações sobre recursos 
referenciais mútuos, e aos quais se faz necessário o devido acesso .,ste desafio 
do presente constitui uma exigência do futuro, à medida em que mais e mais 
bibliotecas passam a compartilhar recursos. Através da colocação em prática 
destas quatro premissas, teremos ambiente processadores de informações mais 
ricos, que se conhecem e olham para dentro de si mesmos, que refletem e tentam 
resolver as necessidades informacionais de seus usuários e que ao mesmo tempo 
se projetam na direção de suas comunidades interna e externa. Roseane R. Velho 
Lopes . 1704 [B] 

188. ISSN 0100-0691 v.24 n.1/4 p.76-85 jan./dez. 1991. Do bibliotecário ao 
agente da informação: seu perfil diante de novas tecnologias. perfil profissional; 
bibliotecário de referência; sociedade da informação; formação profissional. 
Trata das mudanças do perfil profissional do bibliotecário frente às novas 
tecnologias, com enfoque especial para o bibliotecário de referência. O artigo 
aborda questões gerais sobre a Sociedade da Informação, o progresso 
tecnológico e sua influência no desenvolvimento econômico e social. Apresenta 
as transformações que ocorrem na estrutura dos serviços de informação e no 
mercado de trabalho. Descreve e discute as características ideais de um 
profissional moderno (incluindo aspectos psicológicos), bem como questões 
relativas ao ensino de biblioteconomia. Irati Antonio . 1705 [B] 

189. ISSN 0100-0691 v.24 n.1/4 p.86-97 jan./dez. 1991. Tecnologia CD-ROM 
e suas aplicações em unidades de informação: revisão inicial. discos ópticos - 
CD-ROM; CD-ROM; base de dados; bibliotecas. O CD-ROM é técnica recente 
de armazenamento e recuperação de dados estáveis que não precisam de 
atualização constante. Pode armazenar grande quantidade de informações por 
custo baixo em comparação com outros métodos. Tem rapidez e permite gravar 
textos, sons, gráficos e imagens; não substitui o uso do serviço onfne. Sua 
aplicação em bibliotecas, serviços de informação, banco de dados e catálogos 
em geral já é iniciada no Brasil. Licia Pupo de Paula . 1706 [B] 



190. ISSN 0100-0691 v.24 n.1/4 p.9-37 jan./dez. 1991. Sistema hipermídia: 
caracterização, protótipo, novo projeto e a questão da interação humano-
computador. sistema hipermídia; hipertexto; interação humano-computador; 
interface; navegabilidade; aquisição de conhecimento; Serviço de Referência e 
de Informação; Ciência Cognitiva. Discute-se a caracterização e a importância 
da criação do SISTEMA HIPERMÍDIA, tendo em vista o desenvolvimento de 
interface HUMANO-computador sedutora e eficiente, que propicie, com rapidez 
e flexibilidade, a otimização dos recursos informacionais. São destacados 
tópicos concernentes ao protótipo: SALA DE AULA DO FUTURO. Apresenta-
se o esboço de um novo projeto: BIBLIOTECA/MIDIATECA DO FUTURO. 
Há apresentação de itens referentes ao desenho do sistema, à navegação e aos 
processos cognitivos envolvidos na aquisição do conhecimento. Ressalta-se a 
utilidade da construção de hiperdocumentos, agilizando o Serviço de Referência 
e de Informação das Bibliotecas. Idméa Semeghini Próspero Siqueira; Antônio 
Eduardo Costa Pereira; Dóris Ferraz de Aragon . 1702 [BC] 

191. ISSN 0100-0691 v.25 n.1/2 p.22-41 jan./jun. 1992. Terminologia de 
informática em língua portuguesa: contribuição para uma linguagem 
documentária integrada Brasil/Portugal. linguagem documentária; informática; 
linguagem; ciência; tecnologia; Língua Portuguesa; terminologia. Procura-se 
ressaltar alguns aspectos lingüísticos e terminológicos em Ciência e Tecnologia. 
Comparam-se as situações específicas da terminologia de Informática no Brasil 
e em Portugal, diante da influência da língua inglesa. Pretende- se, desta forma, 
contribuir para o desenvolvimento de linguagens documentárias em língua 
portuguesa, aplicando-se os métodos de pesquisas adotadas pela Ciência de 
Terminologia. Ligia Maria Café de Miranda . 1799 [CBD] 

192. ISSN 0100-0691 v.25 n.1/2 p.42-53 jan./jun. 1992. Novas tecnologias e 
bibliotecas: uma síntese. novas tecnologias; serviço de referência/informação. 
As novas tecnologias são tratadas aqui de forma sintética, procurando oferecer  
uma contribuição ao conhecimento geral da sua tipologia e das principais 
utilizações junto ao Serviço de Referência e Informação em bibliotecas. Lícia 
Pupo De Paula . 1800 [B] 

193. ISSN 0100-0691 v.25 n.1/2 p.54-79 jan./jun. 1992. Introdução às novas 
tecnologias, com enfoque especial em videotexto. videotexto; novas tecnologias; 
Brasil. Condensação sobre as Novas Tecnologias, enfocando em especial o 
sistema videotexto em três níveis: mundial, brasileiro e sua utilização em 
bibliotecas ou unidades informacionais. Ana Márcia Sizuko Shimada . 1801 
[BO] 

194. ISSN 0100-0691 v.25 n.1/2 p.80-112 jan./jun. 1992. A tecnologia do CD-
ROM e suas aplicações em bibliotecas: revisão de literatura. discos óticos/CD-
ROM; CD-ROM/bibliotecas. A aplicação ao CD-ROM nos serviços da 
biblioteca é crescente. A partir da revisão de 20 textos, reúne informações de 
diversos autores sobre a tecnologia do CD-ROM desde suas características, 
aplicações em bibliotecas, vantagens e desvantagens em relação ao sistema 
online e formato impresso, impacto sobre os bibliotecários e usuários, até sua 
situação no Brasil. Cristina Dan Oashi . 1802 [BO] 



195. ISSN 0100-0691 v.25 n.1/2 p.9-21 jan./jun. 1992. Sistemas de 
recuperação de informação em linha: educação x atuação profissional. 
recuperação da informação em linha; educação em ciência da informação. 
Estabelece comparação entre a formação educacional e a prática profissional nos 
sistemas de recuperação de informação em linha no Brasil, identificando 
carências na formação para esta atividade específica. Regina de Barros Cianconi 
. 1798 [CB] 

196. ISSN 0100-0691 v.25 n.3/4 p.11-17 jul./dez. 1992. Sistemas de 
informação: concepção lógica. sistemas da informação; características 
estruturais; acesso x armazenagem; administração da informação. Identificar e 
compreender a distinção entre conceitos como e armazenagem; acesso físico e 
lógico a documentos, bem como a definição dos diferentes tipos de informação 
com os quais um sistema vai operar, constitui-se em etapa primeira e 
fundamental da criação e posterior administração de sistemas de informação. A 
identificação desses elementos determina as características estruturais e lógicas 
do sistema. Considera o domínio da função acesso a informação (função 
dinâmica) e o controle estatístico da função armazenagem (função estática) 
como fatores determinantes do sucesso de um sistema de informação, seja do 
ponto de vista do seu desempenho, rendimento e administração, seja do ponto de 
vista da função recuperação ou satisfação do usuário e pertinência de saída de 
dados do sistema. Yara Rezende . 1803 [CB] 

197. ISSN 0100-0691 v.25 n.3/4 p.18-28 jul./dez. 1992. Do marketing à 
auditoria em serviços de informação. auditoria de marketing; marketing de 
serviços de informação. Aborda a importância da compreensão das dimensões 
do marketing para o entendimento da sua aplicação em serviços de informação. 
Comenta a necessidade de os gerentes desses serviços visualizarem o seu ´´ 
negócio``, refletindo sobre a tarefa de ´´vender`` benefícios dos serviços 
oferecidos e não as características dos produtos de informação. Enfatiza a rara 
utilização da terminologia mercadológica pelos bibliotecários. Define auditoria 
de marketing e recomenda esses procedimentos em serviços de informação. 
Sueli Angélica do Amaral . 1804 [BO] 

198. ISSN 0100-0691 v.26 n.1/2 p.100-114 jan./jun. 1993. Os conceitos dos 
termos biblioteconomia, documentação e ciência da informação. 
biblioteconomia; documentação; ciência da informação; conceitos. Revisão de 
literatura que aborda as conceituações e possíveis relações entre os termos 
biblioteconomia, documentação e ciência da informação. Através da etimologia 
ou da origem das palavras ressaltam-se os traços semânticos que individualizam 
e caracterizam os termos em questão. Por meio da relação conceitual possível de 
ser estabelecida entre eles, questiona-se a existência de uma delimitação clara 
entre os conceitos, que além de comprometê-los como unidades terminológicas, 
evidenciam pouco rigor da produção terminológica da área. Maria Cristiane 
Barbosa Galvão . 1890 [BDC] 

199. ISSN 0100-0691 v.26 n.1/2 p.26-40 jan./jun. 1993. Os conceitos de 
marketing em bibliotecas. bibliotecas; marketing. Análise do uso de conceitos 
em Biblioteconomia, questionando a apropriação e a aplicação do conceito de 
marketing em bibliotecas, através da exposição do histórico do conceito e 
categorização de suas definições. Maria Cristina Telles Ferreira . 1883 [B] 



200. ISSN 0100-0691 v.26 n.1/2 p.41-54 jan./jun. 1993. Formas da 
informação jurídica: uma contribuição para sua abordagem temática. 
documentação jurídica; representação temática; fontes de informação jurídica. A 
informação jurídica é apresentada sob três formas básicas: doutrina, legislação e 
jurisprudência, com ênfase a seus elementos constitutivos, visando a identificar 
peculiaridades e características como suportes a representação temática. 
Exemplifica-se na área trabalhista, destacando-se o caráter científico da 
doutrina, a vigência da legislação e o entendimento na jurisprudência. O parecer 
é abordado enquanto fonte mista, reunindo características doutrinárias e 
jurisprudenciais. José Augusto Chaves Guimarães . 1884 [CDO] 

201. ISSN 0100-0691 v.26 n.1/2 p.5-25 jan./jun. 1993. Bibliotecas ambulantes 
em escolas rurais. biblioteca ambulante; carro-biblioteca; caixas-estantes; 
biblioteca rural; escolas rurais; animação cultural. Projeto para a implantação de 
um serviço de bibliotecas ambulantes em comunidades rurais na região de 
Marília, SP, utilizando-se da rede estadual de escolas rurais. Foram analisadas 
comunidades de alunos das escolas para se identificar idade, sexo, grau de 
instrução, ocupação, lazer, gosto literário, programas de rádio e de TV 
preferidos e grau de interesse por um serviço de biblioteca. São dadas sugestões 
para a criação de um programa de bibliotecas ambulantes via caixas-estantes 
junto a escolas rurais, com atividades de animação cultural e criação de um 
centro de referência utilitária para toda a comunidade. Paulo Tarcísio Mayrink . 
1882 [B] 

202. ISSN 0100-0691 v.26 n.1/2 p.55-63 jan./jun. 1993. Ciência e 
investigação: considerações gerais. epistemologia; ciência; pesquisa; 
metodologia. Discute a ciencia e o lugar que ela ocupa na sociedade atual, bem 
como aborda a investigação científica em seus múltiplos aspectos e sua 
importância para o desenvolvimento da ciência. Destaca, ainda, a necessidade da 
disciplina Metodologia nos currículos dos cursos de Biblioteconomia. Jayme 
Wanderley Gasparoto . 1885 [BO] 

203. ISSN 0100-0691 v.26 n.1/2 p.64-71 jan./jun. 1993. Cursos de graduação 
profissionalizantes: formação e mercado de trabalho. mercado de trabalho; 
formação profissional; formação acadêmica; currículo; escolas de 
Biblioteconomia. A transformação do mercado de trabalho demanda um novo 
modelo de formação acadêmica. A experiência do Curso de Biblioteconomia da 
ECA-USP tem demonstrado que a adequação entre mercado e formação depende 
de uma concepção global de aprendizagem que permita articular eficazmente os 
vários elementos presentes no processo. Nesse sentido, deve-se a) superar a 
polarização entre conteúdos teóricos e práticos que acompanha historicamente a 
organização curricular da área; b) organizar os conteúdos específicos em um 
conjunto restrito de disciplinas obrigatórias e os conteúdos acessórios em 
disciplinas optativas; c) redimensionar a função do discente e do docente, 
tornando-os coresponsáveis, pelo processo de aprendizagem; d) considerar o 
profissional como sinalizador de mudanças e transformações do universo 
profissional. Maria de Fátima G. M. Tálamo . 1886 [B] 



204. ISSN 0100-0691 v.26 n.1/2 p.72-80 jan./jun. 1993. Linguagens 
documentárias, instrumentos de medição e comunicação. linguagens 
documentárias; representação documentária; comunicação documentária; 
terminologia. As representações documentárias obtidas pela mediação de 
Linguagens Documentárias - LDs, são mais generalizantes do que aquelas 
obtidas através da condensação de textos originais. Através delas, não se 
representa o texto individual, finas classes de assunto compartilhadas por esses 
textos. A representação via LDs, conseqüentemente, é limitada, e a natureza da 
mediação por elas exercida subordina-se a determinados sistemas de 
significação e postulados de significado adotados na sua construção. A 
efetivação da comunicação documentária, portanto, depende da disponibilidade 
de acesso a tais sistemas de significação. Como estes só se consubstanciam nos 
textos e através das LDs não se representam os textos propriamente ditos, a 
recuperação dos sistemas de significação só será possível através das 
Terminologias de especialidade. As Terminologias constituem, de fato, um dos 
principais instrumentos para a construção de LDs que cumpram seu papel 
comunicacional. Marilda Lopes Ginez de Lara . 1887 [BD] 

205. ISSN 0100-0691 v.26 n.1/2 p.81-85 jan./jun. 1993. O documento 
audiovisual ou a proximidade entre as 3 Marias. museologia; arquivística; 
biblioteconomia e documentação; documentos audiovisuais. A organização dos 
documentos audiovisuais é considerada atividade comum às três profissões 
irmãs da organização da informação (museologia, arquivística e biblioteconomia 
e documentação = as 3 Marias), embora geralmente não identificada desta 
forma. A oscilação terminológica presente na bibliografia que trata da 
organização destes documentos reforça a idéia segundo a qual esta área permeia 
as três profissões e que todas têm dificuldade em tratar adequadamente estes 
documentos. Johanna W. Smit . 1888 [ABDM] 

206. ISSN 0100-0691 v.26 n.1/2 p.86-99 jan./jun. 1993. Uma experiência de 
informatização de acervos bibliográficos e documentais: o caso da Secretaria 
Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo em 1989-1992. automação de 
bibliotecas; bibliotecas públicas. Relata a reimplantação do sistema 
DOBIS/LIBIS para tratamento e recuperação automatizados dos acervos da 
Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo durante a gestão do Partido dos 
Trabalhadores (1989-1992). O trabalho resultou em mudança de versão do 
sistema, processamento de 200.000 títulos, extensão do tratamento a material 
não-monográfico (negativos, plantas de engenharia, discos, documentos) e 
expansão da rede on-line. Raquel Naschenveng Mattes . 1889 [BD] 

207. ISSN 0100-0691 v.3 n.1/3 p.59-66 jan./mar. 1974. Na vertiginosa busca 
do FASTCAT.  Daniel Gore . 0214 [B] 

208. ISSN 0100-0691 v.3 n.4/6 p.165-173 abr./jun. 1974. A biblioteca e seu 
meio ambiente.  Adalgisa Moniz de Aragão . 0215 [B] 

209. ISSN 0100-0691 v.4 n.1/3 p.50-62 jul./set. 1974. Presença da Biblioteca 
Nacional.  Jannice Monte-Mór . 0216 [B] 

210. ISSN 0100-0691 v.4 n.4/6 p.130-136 out./dez. 1974. Novos aspectos da 
CDU, face às novas Notas-P da FID.  Noemia Lentino . 0217 [BD] 



211. ISSN 0100-0691 v.4 n.4/6 p.137-142 out./dez. 1974. Preservação e 
restauração de documentos na Biblioteca Nacional.  Jannice Monte-Mór . 0218 
[B] 

212. ISSN 0100-0691 v.4 n.4/6 p.143-149 out./dez. 1974. A preparação dos 
acervos e a boa qualidade do microfilme. . O trabalho enfatiza a necessidade de 
preparação consciente dos acervos a serem microfilmados. Põe em relevo o 
valor da existência das Comissões de triagem e armazenamento de papéis. Indica 
a microfilmagem dos arquivos como necessária para a liberação de espaços e 
versatilidade na recuperação de informações. Laura Garcia Moreno Russo . 0219 
[A] 

213. ISSN 0100-0691 v.4 n.4/6 p.150-154 out./dez. 1974. A terminologia e o 
microfilme.  Ana Maria Pedroso Vosa; Cleusa Dias Martins . 0220 [X] 

214. ISSN 0100-0691 v.5 n.1/3 p.49-52 jan./mar. 1975. Formato do livro e a 
folha do papel.  Antonio Houaiss . 0262 [B] 

215. ISSN 0100-0691 v.5 n.1/3 p.53-57 jan./mar. 1975. Como classificar 
crítica literária pela CDU.  Noemia Lentino . 0263 [B] 

216. ISSN 0100-0691 v.5 n.4/6 p.175-177 abr./jun. 1975. Documentação 
histórica.  Mirian Lifchitz Moreira Leite . 0264 [DA] 

217. ISSN 0100-0691 v.6 n.1/3 p.69-78 jul./set. 1975. Catálogos do público 
em bibliotecas.  Laura Garcia Moreno Russo; May Brooking Negrão . 0265 [B] 

218. ISSN 0100-0691 v.6 n.4/6 p.194-229 out./dez. 1975. A Classificação 
Decimal de Melvil Dewey.  Adelpha S. R. Figueiredo . 0266 [B] 

219. ISSN 0100-0691 v.7 n.1/3 p.58-69 jan./mar. 1976. A revisão da CDU e o 
Projeto SRC: relações e realimentação.  André van der Laan; Jan H. de Hijn . 
0326 [B] 

220. ISSN 0100-0691 v.7 n.1/3 p.70-72 jan./mar. 1976. Catastrófica a situação 
dos tradutores na Alemanha.  Michael Bengel . 0327 [O] 

221. ISSN 0100-0691 v.8 n.1/3 p.46-53 jul./set. 1976. A biblioteca nacional e 
o sistema nacional de bibliotecas públicas. biblioteca nacional; biblioteca 
pública Jannice Monte-Mór . 0328 [B] 

222. ISSN 0100-0691 v.8 n.1/3 p.72-81 jul./set. 1976. Estatísticas relativas a 
bibliotecas: recomendação da UNESCO.  Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 0329 [B] 

223. ISSN 0100-0691 v.9 n.1/3 p.82-84 jan./mar. 1977. A morte do IBBD.  
Laura Garcia Moreno Russo . 0386 [BD] 

224. ISSN 0100-0691 v.9 n.4/6 p.148-155 abr./jun. 1977. Catalogação na 
fonte e catalogação na publicação: ecos de um encontro internacional de 
catalogação na publicação.  Regina Carneiro . 0387 [B] 



225. ISSN 0100-0691 v.9 n.4/6 p.156-162 abr./jun. 1977. Um sistema de 
duplicação de ficha de serviço de catalogação da Biblioteca Pública Municipal 
de Santo André. . Trata da descrição do sistema de duplicação de fichas 
catalográficas adotado na Biblioteca Pública Municipal de Santo André, 
utilizando a copiadora 914 da Xerox do Brasil S.A. Propõe ainda a utilização do 
sistema para uma rede de bibliotecas com acervos semelhantes, desde que 
controlada por um sistema central de aquisição, registro e preparo técnico do 
material. Nora Gomes Torres . 0388 [B] 

 

Revista de Biblioteconomia da UFMG 

226. ISSN 0100-0829 v.1 n.1 p.12-31 mar./set. 1972. A automação no 
currículo de Biblioteconomia. . Visão retrospectiva e panorama atual do ensino 
da automação em diferentes Escolas de Biblioteconomia estrangeiras e 
nacionais. Análise da situação e propostas para o ensino da matéria nas Escolas 
brasileiras. Anna da Soledade Vieira . 0109 [B] 

227. ISSN 0100-0829 v.1 n.1 p.32-42 mar./set. 1972. Técnicas de ensino: três 
experiências. . Relato de experiências pessoais de aplicação do método de caso, 
do método do incidente e de seminário na Escola de Biblioteconomia da UFMG. 
Pretende apresentar técnicas renovadas aplicadas ao ensino da Biblioteconomia 
em complementação a métodos tradicionais como preleção, argüição, para 
atendimento de objetivos cada vez mais diversificados na vida moderna. A 
escola não se limita mais apenas a transmissão de conhecimentos, mais, ainda ao 
desenvolvimento de hábitos, atitudes, habilidades, ideais, através da integração 
de método e matéria que dinamizem a aprendizagem. Abigail de Oliveira 
Carvalho . 0110 [B] 

228. ISSN 0100-0829 v.1 n.1 p.43-54 mar./set. 1972. Pesquisa bibliográfica. . 
importância, conceituação e objetivos da pesquisa bibliográfica. Descreve a fase 
preparatória e fase de execução do levantamento bibliográfico, seleção e 
organização das fichas, apresentação e localização da pesquisa. Ana Maria 
Athayde Polke . 0111 [BO] 

229. ISSN 0100-0829 v.1 n.1 p.55-58 mar./set. 1972. Um Audio-visual da 
Idade Média: O Exultet da Itália Meridional. . Descrição dos Exultet, rolos da 
liturgia pascal da Itália Meridional que constituem um exemplo de audio-visual 
da Idade Média. Maria Romano Schreiber . 0112 [O] 



230. ISSN 0100-0829 v.1 n.1 p.59-61 mar./set. 1972. Biblioteca: definição 
legal. . A correta aplicação da Lei 4084/62, que regula o exercício da profissão 
de bibliotecário, esbarra na dificuldade de se encontrar uma definição do termo 
Biblioteca. A competência para essa definição é do Conselho Federal de 
Biblioteconomia. Fornecem-se sugestões para a regulamentação que se impõe. A 
biblioteca criada em lei, como uma entidade autônoma, seria uma espécie 
indiscutível. Os acervos de mais de 10.000 títulos, igualmente. As bibliotecas 
dos municípios, na falta de bibliotecário podem ficar a cargo de um auxiliar de 
bibliotecário, que se cuidaria de formar. Entretanto, na Biblioteca da Escola 
Superior, ainda que particular, dever-se-ia exigir a presença do especialista 
formado. Nessa direção se encaminha o Conselho Federal de Educação. Clóvis 
Salgado . 0113 [B] 

231. ISSN 0100-0829 v.1 n.1 p.62-68 mar./set. 1972. A biblioteca do futuro. . 
Transformações científicas, tecnológicas, econômicas e sociais que ocorrem no 
mundo fazem aumentar a importância e a dificuldade da Biblioteconomia e da 
Documentação. Pode-se fazer a previsão da biblioteca do século 21, com os 
aperfeiçoamentos introduzidos pelos equipamentos eletrônicos. A cooperação 
entre bibliotecas é indicada como a forma mais eficiente progressista do trabalho 
bibliotecário. Lydia de Queiroz Sambaquy . 0114 [B] 

232. ISSN 0100-0829 v.1 n.1 p.7-11 mar./set. 1972. A pesquisa em 
Biblioteconomia. . Relata em linhas gerais o desenvolvimento da pesquisa em 
Biblioteconomia nos Estados Unidos e na Inglaterra. Indica as principais áreas 
de pesquisa no campo da Biblioteconomia mostrando o seu caráter aplicado e 
interdisciplinar e a sua importância para o desenvolvimento da tecnologia das 
bibliotecas e dos centros de informação. Maria Lúcia Andrade Garcia . 0108 [B] 

233. ISSN 0100-0829 v.1 n.2 p.101-112 set. 1972. Pesquisa sobre usuários da 
Biblioteca Pública de Minas Gerais "Prof Luis de Bessa". . Relato da pesquisa 
sobre os usuários da Biblioteca Pública de Minas Gerais "Prof. Luis de Bessa", 
destacando faixa etária, instrução, sexo, interesse de leitura, línguas mais lidas e 
finalidade da visita. Apresentação de tabelas. Odília Clark Peres; Célia Maria de 
O. Fulgêncio . 0116 [B] 

234. ISSN 0100-0829 v.1 n.2 p.113-124 set. 1972. Uso da Biblioteca entre 
professores do Instituto de Ciências Exatas da UFMG. . Relata os resultados de 
um inquérito efetuado junto aos professores do Instituto de ciências Exatas da 
Universidade Federal de Minas Gerais para caracterização do uso das bibliotecas 
em termos de intensidade de freqüência, dificuldades de uso, padrão de acesso à 
biblioteca e de sucesso na localização de publicações. Maria Lúcia Andrade 
Garcia . 0117 [B] 

235. ISSN 0100-0829 v.1 n.2 p.125-131 set. 1972. Biblioteca Central da 
Universidade Federal de Minas Gerais. . Linhas gerais do programa da 
Biblioteca Central da UFMG. Projeto de construção do edifício, incluindo 
fotografia da maquete e plantas. Etelvina Lima; Márcio Pinto de Barros; Alipio 
Pires Castello Branco . 0118 [B] 



236. ISSN 0100-0829 v.1 n.2 p.132-152 set. 1972. Organização de um serviço 
de informação em Bioquímica. . Planejamento do Serviço de Informação do 
Departamento de Bioquímica, Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, 
incluindo planta, lista de mobiliário, pessoal e custo. Rotinas de processamento 
técnico são apresentadas por fluxogramas. Jandira Batista de Assunção . 0119 
[B] 

237. ISSN 0100-0829 v.1 n.2 p.153-163 set. 1972. A biblioteca automatizada 
na Inglaterra. . Impressões de visita realizada à Inglaterra no período 1971-1972, 
ressaltando a automação dos serviços de aquisição, catalogação, circulação e 
recuperação de informações, bem como o uso de telex, e as bibliotecas onde 
cada sistema descrito se acha implantado. Anna da Soledade Vieira . 0120 [B] 

238. ISSN 0100-0829 v.1 n.2 p.164-183 set. 1972. Biblioteca e enfoque 
sistêmico. . Metodologia ou abordagem do estudo de sistemas. Conceito de 
sistema. Características gerais. Etapas: pesquisa preliminar, análise do sistema, 
projeto, implementação/avaliação. Sistemas na perspectiva do administrador. 
Robert W. Burns Jr. . 0121 [BO] 

239. ISSN 0100-0829 v.1 n.2 p.184-195 set. 1972. Escola e biblioteca. . 
importância e desenvolvimento da biblioteca inseridos na evolução do todo que 
é a Escola. Exemplos de relacionamento biblioteca-escola retirados na 
experiência no Colégio de Aplicação da UFMG, no período de 1957-1970. 
Apresentam questões para discussão entre professores e bibliotecários. Alaíde 
Lisboa de Oliveira . 0122 [BO] 

240. ISSN 0100-0829 v.1 n.2 p.196-211 set. 1972. A biblioteca e os 
estudantes. . O Papel da biblioteca escolar no processo educacional. Confronto 
entre as tarefas específicas da biblioteca escolar e da biblioteca pública. Analise 
da situação atual da Biblioteca Pública de Minas Gerais "Prof. Luis de Bessa", 
mostrando sua quase transformação em biblioteca escolar para a comunidade 
estudantil de Belo Horizonte, em detrimento de outras finalidades igualmente 
importantes. Carmen Pinheiro de Carvalho . 0123 [BO] 

241. ISSN 0100-0829 v.1 n.2 p.212-218 set. 1972. O bibliotecário brasileiro 
na década dos 70. . A profissão do bibliotecário, face às rápidas mudanças 
sociais, exige novas formas de abordagem para a solução de problemas cada vez 
mais complexos. Etelvina Lima . 0124 [B] 

242. ISSN 0100-0829 v.1 n.2 p.93-100 set. 1972. Paráfrase de Carlos 
Drummond de Andrade. . Parafraseando o poema "Mãos Dadas", de Carlos 
Drummond de Andrade, defini-se o que deve ser o bibliotecário de uma época 
interdependente, condenando-se o isolacionismo, o tecnicismo e a fraseologia 
bibliofílica. Edson Néry da Fonseca . 0115 [B] 

243. ISSN 0100-0829 v.10 n.1 p.1-12 jan./jun. 1981. Controle Bibliográfico 
Nacional.  Janice de Mello Monte-Mór . 0713 [BD] 



244. ISSN 0100-0829 v.10 n.1 p.13-26 jan./jun. 1981. Diretrizes para sistemas 
nacionais de empréstimo interbibliotecário. . O acesso físico ao documento é 
essencial, mas o empréstimo interbibliotecário tem aumentado tanto que se faz 
necessário reexaminar o seu planejamento. São propostas vinte e uma diretrizes 
para sistemas de empréstimo interbibliotecário, cada uma com uma pequena 
introdução. Pressupõe-se que as diretrizes sejam de validade para a maioria dos 
países. Espera-se que elas provoquem reação e discussão e, talvez, melhoria nos 
sistemas existentes de empréstimos interbibliotecário. Maurice B. Line; Stephen 
Vickers . 0710 [B] 

245. ISSN 0100-0829 v.10 n.1 p.27-36 jan./jun. 1981. Biblioteca infantil. . 
Relata a experiência positiva da Biblioteca Infantil da Clamart, na França 
mostrando sua filosofia e atividades marcadas pelo prazer. Mostra as 
características importantes dos bibliotecários: disponibilidade, atuação, real 
conhecimento dos interesses infantis da produção editorial destinada ao público 
infantil. A biblioteca funciona como centro de pesquisa e de documentação, 
dando ênfase à crítica de literatura infantil com a colaboração de grupos 
regionais em vários pontos do país, contribuindo para melhorar o acervo das 
bibliotecas, o nível das obras publicadas. Organiza seminários, cursos, estágios, 
hora do conto, desenho, etc. Seu valor consiste na visão exata da finalidade do 
livro e o adequado relacionamento entre bibliotecário e a criança. Maria 
Antonieta Antunes Cunha . 0711 [B] 

246. ISSN 0100-0829 v.10 n.1 p.37-52 jan./jun. 1981. Leitura recreativa 
infantil: uma revisão bibliográfica. . Exame de estudos sobre leitura recreativa 
infantil, abordando trabalhos de pesquisa desenvolvidos em países estrangeiros e 
no Brasil. Maria Helena Andrade Magalhães . 0712 [O] 

247. ISSN 0100-0829 v.10 n.1 p.53-66 jan./jun. 1981. Fatores que afetam a 
escolha de um canal de informação. . No estudo para identificar os critérios que 
orientam os engenheiros na seleção de um determinado canal de informação foi 
testada a hipótese de que a percepção que os engenheiros têm a respeito da 
acessibilidade, facilidade de uso e qualidade técnica de um canal de informação, 
além da experiência prévia que tiveram com ele, determinam se este vai ser 
usado ou não. Jeannette M. Kremer . 0714 [C] 

248. ISSN 0100-0829 v.10 n.1 p.67-80 jan./jun. 1981. Estudo de uso do 
catálogo da Biblioteca Central do SESC/BH. . Estudo sobre as funções do 
catálogo da Biblioteca Central do SECS/BH, através de entrevistas com seus 
usuários. Conclui-se que: a) a função predominante do catálogo é a de localizar 
documentos específicos; b) o fator principal de influência no resultado das 
buscas é a precisão da informação trazida pelo usuário; c) entre as causas dos 
insucessos, inclui-se o desconhecimento da estrutura do catálogo e das regras de 
alfabetação; d) o ponto de acesso mais usado é o título; e) uma Catalogação 
simplificada satisfaria à maioria dos usuários. Foram feitas sugestões para 
futuras pesquisas. Marysia Malheiros Fiuza . 0715 [B] 

249. ISSN 0100-0829 v.10 n.1 p.81-82 jan./jun. 1981. Prova de composição.  
Paulo Bernardo Ferreira Voz . 0716 [B] 



250. ISSN 0100-0829 v.10 n.1 p.83-94 mar. 1981. Princípios de Indexação. . 
Recomendações do UNISIST com o objetivo de estabelecer os princípios 
básicos do processo de indexação visando a facilitar o intercâmbio entre 
sistemas de informação. Divide a operação de indexação em dois estágios. O 
primeiro é o estabelecimento do assunto compreendendo os aspectos de 
conhecimentos do documento e a identificação e seleção dos conceitos. 
Considera os fatores exaustivamente e especificidade na seleção de conceitos. O 
segundo estágio compreende a representação dos conceitos por termos de 
linguagens de indexação, discutindo as características destas linguagens. A 
qualidade do processo de indexação deve ser testada ela avaliação das 
recuperações feitas e todo o sistema deve admitir mudanças sempre que 
necessário. Universidade de Brasília; UNISIST; UNESCO. 0717 [BD] 

251. ISSN 0100-0829 v.10 n.1 p.95-118 jan./jun. 1981. Os Escribas e sua 
significação para a transmissão escrita do pensamento. . Exame das normas para 
os escribas que fazem a cópia do pentateuco para preservação do texto sagrado, 
determinado cada detalhe do método de trabalho e determinando cada detalhe do 
método de trabalho e definindo as qualificações profissionais do copista para 
evitar erros e incorreções, pois a santidade do ensinamento é equivalente à 
própria identidade étnica dos judeus. Essas normas e dividem em dois grupos: o 
primeiro define os critérios objetivos como os materiais a serem usados e as 
regras estéticas, o segundo contém critérios subjetivos como as qualificações do 
copista e as exigências do trabalho. Ursula Ephraim Katzenstein . 0718 [O] 

252. ISSN 0100-0829 v.10 n.2 p.121-152 jul./dez. 1981. A dialética 
contraditória e complementar do escribo e do documento. . Reflexões sobre 
problemas da bibliologia e da documentologia, desenvolvidas em seis níveis 
sucessivos e interligados: fenômenos; circuitos corporativos; sociologia política; 
história sociológica; teorização científica e pedagogia. Robert Estivals . 0719 
[BD] 

253. ISSN 0100-0829 v.10 n.2 p.153-162 jul./dez. 1981. Algumas 
considerações acerca da situação epistemológica da Biblioteconomia. . 
Considerações acerca de ciência e de técnica. A posição epistemológica da 
Biblioteconomia: técnica orientada para o processamento da informação. Ana 
Maria Cardoso de Andrade; Dulce Maria Bastos Metchko; Sheila Ribeiro de 
Campos Solla . 0720 [B] 

254. ISSN 0100-0829 v.10 n.2 p.163-178 jul./dez. 1981. Comparação entre 
dois periódicos de indexação na área de Biblioteconomia e documentação: 
library literature and library and Information Science abstracts. . Estudo analítico 
de dois periódicos de indexação da área de Biblioteconomia e documentação: 
library literature e library and Information Science abstracts. A metodologia 
utilizada foi a comparação entre bibliografias levantadas sobre um mesmo 
assunto nos dois periódicos, analisando as seguintes características: 
coincidências de títulos de periódicos indexados, atraso nas publicações dos 
originais e sua indexação. Foram também comparadas as características de 
predominância de língua ou local de publicação original dos trabalhos 
indexados, forma ou tipo de material, artifícios de revocação e precisão dos 
índices e o preço da assinatura dos dois periódicos. Lígia Maria Moreira Dumont 
. 0721 [BCD] 



255. ISSN 0100-0829 v.10 n.2 p.179-192 jul./dez. 1981. O usuário nos 
currículos de Biblioteconomia. . Estudo do campo de conhecimento relativo a 
usuários de biblioteca, parte da área Biblioteconomia, como primeira abordagem 
para o estudo de programas na área. O estudo do conteúdo do campo partiu de 
uma proposta de análise do campo e de seu conteúdo básico a partir de um 
referencial teórico. Conclui-se que o objeto de estudo é a interação usuário / 
biblioteca e que os conteúdos básicos em torno dos quais se estrutura o campo, 
referem-se a indivíduos e grupos, ambiente social e cultural, necessidades e 
motivos, interação/comportamento, comunicação e biblioteca. Odília Clark 
Peres Rabello . 0722 [B] 

256. ISSN 0100-0829 v.10 n.2 p.193-207 jul./dez. 1981. Estudo sobre leitura 
recreativa na escola municipal de 1º grau de Belo Horizonte. . Estudo sobre 
leitura recreativa na escola de 1.º grau da rede oficial municipal de ensino de 
Belo Horizonte, com o objetivo de verificar as preferências de lazer e de leitura 
dos alunos, as atividades desenvolvidas por professores e pela biblioteca em 
relação à leitura recreativa. Foram aplicados questionários à amostra constituída 
por 660 alunos, 45 professores de português e 8 bibliotecários. Os resultados 
mostraram que a leitura não é só a forma de lazer principal dos alunos e que o 
ambiente escolar pode ser caracterizado como pouco estimulante à leitura 
recreativa. São sugeridos outros estudos. Maria Helena de Andrade Magalhães . 
0723 [BO] 

257. ISSN 0100-0829 v.10 n.2 p.208-225 jul./dez. 1981. Análise da produção 
bibliográfica dos professores da escola de veterinária da UFMG, no período de 
1973 a 1977. . Produção bibliográfica dos professores da EV-UFMG, no período 
de 1973 a 1977, demonstrada por tipo de documentos e por anos de publicação. 
Foram analisados 202 artigos de periódicos publicados no período: pelas línguas 
em que foram escritos, pelos periódicos utilizados para publicação, pela autoria 
única e múltipla e pelos assuntos. Carlita Maria Campos; Maria Martha de 
Carvalho . 0724 [D] 

258. ISSN 0100-0829 v.10 n.2 p.226-251 jul./dez. 1981. Análise de 
disponibilidade de documentos no centro de educação permanente "Prof. Luís de 
Bessa". . Aplicação do modelo de análise da disponibilidade de documentos 
desenvolvido por P.B. Kantor para avaliação da eficácia do centro de educação 
permanente Professor Luís Bessa no atendimento aos usuários. Foram 
determinadas as causas de frustração dos usuários ao procurarem documentos 
nas seções de apoio escolar para 1.º e 2.º graus, consultas e empréstimos 
domiciliares. Conclui-se que o índice da probabilidade de satisfação dos 
usuários é da ordem de 70. Ana Maria Cardoso de Andrade . 0725 [BD] 

259. ISSN 0100-0829 v.10 n.2 p.252-253 jul./dez. 1981. Mil anos do 
nascimento da IBN SINA (Avicena).  Maria Romano Schreiber . 0726 [BO] 

260. ISSN 0100-0829 v.11 n.1 p.14-21 jan./jun. 1982. Biblioteca e Sociedade: 
uma abordagem sociológica. . Apresentação de um referencial teórico baseado 
em fundamentos da sociologia, que evidencia a influência de fatores sócio-
culturais na criação e desenvolvimento de bibliotecas. Sônia de Conti Gomes . 
0793 [BO] 



261. ISSN 0100-0829 v.11 n.1 p.22-37 jan./jun. 1982. Uso das coleções na 
biblioteca central da UFPE. . Estudo de amostra correspondente a 10 por cento 
dos livros destinados à circulação na Biblioteca Central da Universidade Federal 
de Pernambuco, separadas as diversas classes por datas de edição e 
características lingüísticas. O empréstimo em diversos períodos é analisado e, 
estabelecidas algumas correlações, as observações levam a crer ser a época de 
publicação das obras fator predominante na retirada dos livros. Maria Lectícia de 
Andrade Lima . 0794 [B] 

262. ISSN 0100-0829 v.11 n.1 p.38-52 jan./jun. 1982. Materiais não 
convencionais em bibliotecas especializadas: relatórios técnicos, teses e 
dissertações, normas técnicas e patentes. . Considerações a respeito da 
importância de alguns tipos de materiais especiais em bibliotecas especializadas. 
Aborda os problemas de seleção e aquisição de relatórios técnicos, patentes, 
normas técnicas e teses. Bernadete Santos Campello . 0795 [B] 

263. ISSN 0100-0829 v.11 n.1 p.53-72 jan./jun. 1982. O ensino de 
bibliografia por meio de módulo. . Foi elaborado um módulo instrucional para o 
ensino de bibliografia (seu conceito, objetivos, características) a alunos de curso 
de Biblioteconomia. O presente modelo foi apresentado simplificadamente, 
deixando de serem apresentados a análise do conteúdo, a bibliografia 
recomendada e o anexo. Daisy Pires Noronha . 0796 [B] 

264. ISSN 0100-0829 v.11 n.1 p.7-13 jan./jun. 1982. Cordel e biblioteca. . 
Proposta de estudo de intercâmbio entre poetas populares (Literatura de Cordel) 
e bibliotecas públicas. Importância da produção literária das classes subalternas, 
sua legitimação e presença nas bibliotecas. Vera Lúcia Casa Nova . 0792 [BO] 

265. ISSN 0100-0829 v.11 n.1 p.73-81 jan./jun. 1982. A cooperação a nível 
das bibliotecas. . Problemas das bibliotecas universitárias brasileiras, 
particularmente as do nordeste, evidenciando a importância da biblioteca no 
contexto social, tentada a partir da década de 1960, com a reforma universitária. 
Thereza de Sá Carvalho . 0797 [B] 

266. ISSN 0100-0829 v.11 n.2 p.133-145 jul./dez. 1982. Biblioteca em 
programas de alfabetização e educação de adultos. . A biblioteca pública 
brasileira, tal como ensinada e aprendida nas escolas de Biblioteconomia, vem 
perdendo a visão objetiva de sua missão de educar, pois parte de uma concepção 
de biblioteca moldada em uma sociedade cujas características e exigências são 
inteiramente diversas da nossa. A reflexão sobre os pontos em comum entre a 
filosofia do método Paulo Freire e os problemas das bibliotecas populares. Por 
analogia, as bibliotecas populares seriam a biblioteca do oprimido - instituições 
nas quais a prática educativa levasse os leitores / educandos à busca de 
conhecimentos e de instrumentos que aumentassem seu poder de intervenção 
sobre a realidade. A biblioteca popular seria resultado de vontade de um grupo, 
manifestada no decorrer de reuniões, onde se discutam problemas comuns, sob a 
coordenação de alguém com experiência de trabalho social. Etelvina Lima . 
0798 [B] 



267. ISSN 0100-0829 v.11 n.2 p.146-157 jul./dez. 1982. Criação e 
desenvolvimento de bibliotecas e variáveis sócio-culturais. . Considerações 
sobre a tendência revelada por alguns estudiosos da biblioteca no sentido de 
colocar a criação e desenvolvimento das bibliotecas como variável dependente 
de fatores sócio-culturais, dando-se ênfase a trabalhos que mostram a relação 
biblioteca / sociedade em países em desenvolvimento. Sônia de Conti Gomes . 
0799 [B] 

268. ISSN 0100-0829 v.11 n.2 p.158-179 jul./dez. 1982. Ética em pesquisa: 
um tema para reflexão. . Os pesquisadores nas áreas da Biblioteconomia e da 
Ciência da Informação nem sempre se preocupam com considerações éticas, 
pois acreditam que não poderiam causar danos com suas pesquisas. Nesta 
revisão de literatura são levantadas algumas questões com o único objetivo de 
fazer um convite à reflexão sem nenhuma intenção de estabelecer um código de 
ética. Jeannette M. Kremer . 0800 [BC] 

269. ISSN 0100-0829 v.11 n.2 p.180-192 jul./dez. 1982. A implantação de 
redes de bibliotecas: um problema ou uma solução?. . Apresenta três sistemas 
básicos para a estrutura organizacional de redes de bibliotecas; analisa algumas 
questões de natureza administrativa e filosófica presentes no planejamento 
desses sistemas; critica a pouca atenção que costuma ser dada à problemática 
discutida. Edith de Andrade Roque Serôa da Motta . 0801 [B] 

270. ISSN 0100-0829 v.11 n.2 p.193-208 jul./dez. 1982. Estudos de uso de 
catálogo. . Comentários sobre o desenvolvimento, objetivos e problemas para a 
realização de estudos de uso do catálogo. Levantamento da literatura existente, 
salientando-se as revisões sobre o assunto. Estabelecimento de ampla listagem 
de erros / falhas cometidas pelos usuários e / ou bibliotecários no manuseio do 
catálogo, seguida de sugestão e ações remediadoras para diminuir e / ou evitar 
estes erros e falhas. Nice M. de Figueiredo . 0802 [B] 

271. ISSN 0100-0829 v.11 n.2 p.209-229 jul./dez. 1982. Criatividade  

 Biblioteconomia. . Conceituação de criatividade como processo, mostrando as 
condições e técnicas necessárias ao seu desenvolvimento e salientando que a 
habilidade criativa é necessária a todas as funções da biblioteca e que o 
bibliotecário pode desenvolver seu potencial criativo se dirigir seu esforço 
individual para os elementos que o estejam limitando. Aborda aspectos 
relacionados com a Biblioteconomia e estabelece a responsabilidade que cabe às 
escolas, aos órgãos de classe e aos próprios profissionais. Lenira Corsetti . 0803 
[B] 

272. ISSN 0100-0829 v.11 n.2 p.230-236 jul./dez. 1982. O bibliotecário 
animador: considerações sobre sua formação. . Considerações sobre a formação 
profissional do bibliotecário-animador, levando em conta sua formação técnica, 
humanística e sua experiência prática. Victor Flusser . 0804 [B] 



273. ISSN 0100-0829 v.11 n.2 p.237-255 jul./dez. 1982. A universidade 
brasileira no momento atual. . A universidade é uma instituição 
fundamentalmente social, o que exige uma compreensão sobre o que é cultura. E 
desde que o estado focaliza a situação brasileira, abordam-se aspectos 
concernentes ao nível cultural brasileiro. Apresenta-se, também, a evolução da 
universidade como instituição, no mundo e no Brasil, com enfoque na reforma 
universitária. Analisa-se a situação presente, numa abordagem que identifica os 
fatores que têm impedido o desenvolvimento da universidade brasileira e 
possíveis soluções para amenizar os problemas atuais. Maria das Graças Targino 
. 0805 [O] 

274. ISSN 0100-0829 v.12 n.1 p.113-134 jan./jun. 1983. O primeiro papel: o 
papel de casca. . Origem e características do papel de casca de árvore. Descrição 
da técnica, disseminação e desenvolvimento em diversas civilizações. Influência 
e vestígios da técnica do papel de casca em relação aos papéis modernos. Úrsula 
Ephraim Katzenstein . 0881 [O] 

275. ISSN 0100-0829 v.12 n.1 p.13-29 jan./jun. 1983. Ensino de 
Biblioteconomia: manutenção ou mudança?. . Discute razões para mudança do 
currículo mínimo (1962) de Biblioteconomia. Apresenta diretrizes para 
mudança. A proposta curricular submetida ao CFE, a alterada quando do 
estabelecimento de novo currículo, é reapresentada como subsídio para a 
elaboração do currículo pleno. Ana Maria Athayde Polke . 0875 [B] 

276. ISSN 0100-0829 v.12 n.1 p.30-60 jan./jun. 1983. Estudo de 
Biblioteconomia: o programa da Universidade de Colônia como modelo. . A 
primeira universidade alemã a incorporar, em seu currículo, um programa de 
estudo específico para a Biblioteconomia foi a Universidade de Colônia. Para 
fins didáticos, este assunto foi dividido em cinco áreas: Teoria 
Biblioteconômica, Biblioteconomia geral e formas de publicações e materiais 
utilizados para publicação. O conteúdo e as subdivisões estruturais dessas áreas 
são delineados. Vários níveis, programas eletivos e os correspondentes 
regulamentos estabelecidos para o estudo da Biblioteconomia na Universidade 
de Colônia são apresentados como modelo para o posterior desenvolvimento de 
programas de estudo similares, na Alemanha e em outros países. Paul Kaegbin . 
0876 [B] 

277. ISSN 0100-0829 v.12 n.1 p.61-74 jan./jun. 1983. A transferência de 
informação entre o norte e o sul: utopia ou realidade?.  A. A. Briquet de Lemos . 
0877 [C] 

278. ISSN 0100-0829 v.12 n.1 p.75-87 jan./jun. 1983. Usuário: um campo em 
busca de sua identidade?. . Discute o estado atual dos estudos de usuário, 
refletindo sobre as tendências encontradas e os rumos seguidas pelo campo. 
Odília Clark P. Rabello . 0878 [B] 



279. ISSN 0100-0829 v.12 n.1 p.88-96 jan./jun. 1983. Subsídios para a 
determinação de bibliógrafos brasileiros. . Importância da organização 
bibliográfica nacional mesmo em épocas de crise. Tentativa de estabelecer 
parâmetros para a determinação de pessoas envolvidas com a atividade 
bibliográfica no Brasil, seja na direção de órgãos públicos ou de instituições 
particulares, na compilação bibliográfica individual ou na criação de 
mecanismos de controle bibliográfico e na adoção de normas e padrões 
bibliográficos internacionais. Paulo da Terra Caldeira . 0879 [B] 

280. ISSN 0100-0829 v.12 n.1 p.97-112 mar. 1983. O bibliotecário e o 
desenvolvimento da pesquisa. . Relato de uma experiência conjunta da 
bibliotecária com os professores e alunos do Departamento de Química do ICEX 
- UFMG, na implantação do projeto pesquisa bibliográfica na graduação, 
utilizando o Chemical Abstracts como fonte de referência. Maria Consuelo 
Xavier Lima; Ana Maria Soares . 0880 [B] 

281. ISSN 0100-0829 v.12 n.2 p.145-169 jul./dez. 1983. A Biblioteca como 
um instrumento de ação cultural. . Discute-se a biblioteca como instrumento de 
ação cultural. Analisam-se as definições de cultura, as maneiras de assimilar a 
herança cultural. Enumeram-se as diversas ideologias da cultura. Analisa-se a 
ação cultural manipuladora e emergente. Preconiza-se que o poder do expert 
pode ser ameaçado pela ação cultural na biblioteca. Preconiza-se também o 
contato da biblioteca com o não público. Analisam-se o livro e a leitura como 
instrumentos dialógicos. Victor Flusser . 0882 [B] 

282. ISSN 0100-0829 v.12 n.2 p.170-204 set. 1983. Biblioteca municipal de 
Olinda e sua ação cultural: observação de uma experiência. . Registram-se as 
observações de visitas e os depoimentos colhidos através de entrevistas com os 
grupos que estão à frente de uma nova concepção de biblioteca pública no 
município de Olinda, Estado de Pernambuco. Trata-se de uma biblioteca em 
construção, que pretende coletar as manifestações culturais mais amplas, 
incluindo não apenas as manifestações artísticas e literárias, mas também os 
fazeres da população, como por exemplo a arte e a técnica de se produzir cuscuz 
e doces da região. A biblioteca pretende ser simultaneamente um acervo de 
informações e um centro de produção de conhecimentos úteis em resposta às 
necessidades culturais da maioria da população. Em sua concepção, a biblioteca 
será um centro irradiador, descentralizado suas atividades através da rede escolar 
da cidade, de centros comunitários e organizações sócio-culturais populares. 
Edna Maria Torreão Brito; Joana Coeli Ribeiro Garcia; Maria das Graças 
Targino; Corita Aguiar da Silva; Inocêncio Antônio do Rosário . 0883 [B] 



283. ISSN 0100-0829 v.12 n.2 p.213-232 set. 1983. Análise de uma 
experiência no Carro-biblioteca da Escola de Biblioteconomia da UFMG com 
textos de Cordel. . Estudo da aceitação da Literatura de Cordel no Carro-
biblioteca da Escola de Biblioteconomia da UFMG, com o objetivo de verificar 
a recepção de leitura de textos populares. A análise foi feita a partir de 
entrevistas com leitores do carro-biblioteca na região periférica de Belo 
Horizonte, observando os seguintes aspectos: recepção do folheto e sua 
aceitação, tendo como pólo de leitura, o leitor, e a relação com os textos de 
literatura infantil. Foram entrevistados 109 usuários / leitores de Cordel, 
constituindo 82,57 porcento  dos leitores de Cordel no período de pesquisa. Vera 
Lúcia de Carvalho Casa Nova; Rosaly Isabel Senra Barbosa . 0884 [B] 

284. ISSN 0100-0829 v.12 n.2 p.233-249 jul./dez. 1983. O ensino da 
biblioteca especializada. . A complexidade inerente à consecução dos objetivos 
da bibliografia especializada torna problemática a formação de profissionais 
capazes. O método de ensino constitui-se num elemento básico para sua 
formação. Verifica-se que a conceituação da bibliografia determina a escolha de 
técnicas de ensino. Assim, a abordagem microbibliográfica caracteriza-se pela 
utilização de métodos tradicionais, ao passo que, sob a visão macrocósmica da 
bibliografia, os métodos tornam-se mais flexíveis e mais amplos. Isis Paim . 
0885 [B] 

285. ISSN 0100-0829 v.12 n.2 p.250-263 jul./dez. 1983. Caminhos 
transdisciplinares para a formação de bibliotecários. . Modelo conceitual e linhas 
básicas para o desenvolvimento de um currículo em Biblioteconomia. Esse 
currículo objetivaria à formação verdadeiros profissionais de informação, isto é, 
criativos, flexíveis, dotados de base teórica transdisciplinar e, conseqüentemente, 
aptos a atuar em todos os campos onde a informação for o objeto de ação. Anna 
da Soledade Vieira . 0886 [B] 

286. ISSN 0100-0829 v.12 n.2 p.264-278 jul./dez. 1983. Maslow: auto-
realização e transcendência. . Analisa as teorias de psicologia do comportamento 
de Maslow (teoria da motivação, conceito de psicologia D e B) e sugere a sua 
aplicação em estudos de usuários de bibliotecas. Zenita C. Guenther . 0887 [BO] 

287. ISSN 0100-0829 v.12 n.2 p.7-57 jul./dez. 1984. Bibliotecas e sociedade: 
evolução interpretação da função e papéis da biblioteca. . Revisão de opiniões 
expressas na literatura ao longo de quase um século (1880-1975 aprox.), sobre a 
função das bibliotecas na sociedade. Com poucas exceções, os autores citados 
são ingleses ou americanos, e quase sempre se referem a bibliotecas públicas. 
Embora as atitudes tenham variado muito de uma época para outra, um ponto 
básico permanece sempre o mesmo: a biblioteca não é uma entidade 
independente, capaz de declarar quais e como seus serviços serão oferecidos; 
depende inteiramente de uma série de fatores existentes em seu ambiente. Suas 
funções básicas não mudam - coleta, preservação, organização e difusão de 
informações - mas sim a maneira de desempenho e objetivos de seus serviços. 
Susana P. M. Mueller . 0981 [B] 



288. ISSN 0100-0829 v.13 n.1 p.108-122 jan./dez. 1984. Expurgo de 
publicações em bibliotecas especializadas. . Revisão de conceitos e critérios que 
regem a política de expurgo de material bibliográfico, com especial enfoque pra 
bibliotecas especializadas. O expurgo deve ser efetuado visando a economia de 
espaço e melhor prestação de serviços aos usuários. O bibliotecário encontra, 
porém alguns obstáculos para o cumprimento da tarefa, sofrendo pressões 
psicológicas decorrentes de sua própria formação, além de ingerência indébita 
de administradores superiores e técnicos usuários que resolvem opinar sobre o 
que deve ser mantido no acervo. Essas barreiras devem ser superadas pelo 
profissional consciente e criterioso, conhecedor das finalidades de sua biblioteca 
e de sua clientela. Será útil também a participação dos usuários na avaliação de 
publicações. Em síntese, o expurgo avalia as condições físicas e os valores 
quantitativos qualitativos das coleções, iniciando-se com a seleção de material 
recebido, principalmente duplicatas, doações espontâneas e obras obsoletas. 
Paulo Tarciso Mayrink . 0985 [B] 

289. ISSN 0100-0829 v.13 n.1 p.123-138 jan./jun. 1984. Necessidades de 
informação de professores e integração entre biblioteca universitária e atividades 
acadêmicas. . Apresenta resultados parciais de um estudo exploratório realizado 
entre docentes da UFMG com o objetivo de verificar o papel desempenhado pela 
biblioteca universitária no atendimento aos usuários. O estudo foi realizado entre 
1979/80, época da instalação da Biblioteca Central da UFMG. Para sua 
realização foi entrevistada uma amostra de 229 professores, de todas as áreas de 
ensino, procurando-se observar seu papel enquanto gerador, disseminador e 
usuário da informação. Observou-se que os professores utilizam diversos canais 
de informação, possuindo um mecanismo próprio de busca da informação, 
necessária ao desenvolvimento de sua atividade de ensino e pesquisa. Segundo 
os entrevistados as bibliotecas devem se preocupar mais com o atendimento aos 
usuários e o trabalho participativo entre professores e bibliotecários e com maior 
integração com o ensino. Apresenta recomendações e sugestões de novos 
estudos. Regina Maria Marteleto . 0986 [B] 

290. ISSN 0100-0829 v.13 n.1 p.55-76 jan./jun. 1984. O Bibliotecário de 
Referência: métodos e técnicas de ensino. . Da importância do papel do 
bibliotecário de referência como intermediário entre a informação e o usuário. 
Da necessidade de se aperfeiçoar a formação do bibliotecário de referência para 
bem exercer a sua atividade. Descrição dos métodos e técnicas de ensino da 
disciplina referência como sugestões para proporcionar o aprimoramento do 
bibliotecário de referência. Nice Menezes de Figueiredo . 0982 [B] 

291. ISSN 0100-0829 v.13 n.1 p.77-90 jan./jun. 1984. Participação e 
bibliotecas. . Discute o padrão burocrático de administração e os reflexos de sua 
adoção pelas bibliotecas. São feitas algumas considerações sobre as teorias 
comportamentais e sua relação com os fatores de satisfação / insatisfação no 
trabalho. A teoria de administração participativa é apresentada como uma 
alternativa democrática para bibliotecas, permitindo a participação do pessoal na 
tomada de decisões e a emergência de novos líderes. Ana Maria Rezende Cabral 
. 0983 [BO] 



292. ISSN 0100-0829 v.13 n.1 p.91-107 jan./dez. 1984. Bibliotecas 
universitárias de ciências sociais e humanas. . O resumo da política de ciência  

 tecnologia e da Reforma Universitária do desenvolvimento das bibliotecas 
universitárias de ciências sociais e humanas. Estado atual das bibliotecas da área 
na USP. O relatório INFROSS e o apoio das bibliotecas universitárias à 
pesquisa. Diva C. Andrade . 0984 [B] 

293. ISSN 0100-0829 v.13 n.2 p.147-178 jul./dez. 1984. Bibliotecas escolares 
comunitárias: uma revisão bibliográfica. . Análise da literatura sobre bibliotecas 
de dupla finalidade, abrangendo o desenvolvimento histórico, sua conceituação, 
vantagens e desvantagens, e razões que podem levar ao desenvolvimento e/ou 
criação desse tipo de instituição. Exame de estudos realizados sobre o tema no 
estrangeiro e da situação das bibliotecas de dupla finalidade no Brasil. Marcia 
Milton Vianna Dumont . 0987 [B] 

294. ISSN 0100-0829 v.13 n.2 p.179-195 jul./dez. 1984. Biblioteca pública 
como centro de informação utilitária: uma experiência no município de Santa 
Rita-PB; relatório de pesquisa - 1ª etapa. . Apresenta os primeiros resultados de 
uma pesquisa/ação que ora se realiza no Bairro Alto das Populares, Município 
de Santa Rita-PB, com vistas a transformar a tradicional Biblioteca Publica 
Otávio Amorim num Centro de informação Utilitária. Mostra dados coletados 
junto a população (indivíduos e grupos) referentes as suas características 
culturais e as suas necessidades locais de informação. Usou-se a entrevista livre, 
com uma estrutura de base, levantando-se problemas nas seguintes áreas: 
biblioteca, infra-estrutura, serviços públicos, situação econômica, educação e 
saúde. Ao final, sugerem-se quatro tipos de atividades que integrarão a ação a 
ser desenvolvida pelos pesquisadores e pesquisados, visando introduzir 
mudanças na realidade com relação as necessidades de informação da 
comunidade. Maria Neusa de Morais Costa . 0988 [B] 

295. ISSN 0100-0829 v.13 n.2 p.196-206 jul./dez. 1984. A técnica de Delfos e 
a pesquisa em Biblioteconomia. . Uma das técnicas para a previsão do futuro e 
que cada vez mais se torna popular em diversas áreas do conhecimento e a 
técnica Delfos. O artigo apresenta a evolução histórica do método de Delfos, 
exemplos de aplicação em pesquisas nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, tecendo ainda considerações sobre as vantagens e desvantagens do 
mesmo. Murilo Bastos da Cunha . 0989 [BC] 

296. ISSN 0100-0829 v.13 n.2 p.207-233 jul./dez. 1984. A Lei de Lotka a 
produtividade de autores: aplicabilidade do quadrado inverso. . Analisam-se 
várias investigações na área de produtividade de autores comparando-se os 
resultados de estudos aplicados a diversos assuntos. Verifica-se a relação 
existente entre assunto da mesma área. Verifica-se se as previsões de Lotka são 
válidas tanto para assuntos das ciências exatas quanto para as ciências humanas. 
Utilizam-se resultados já obtidos em estudos anteriores para testar a previsão de 
VOOS verificando se os assuntos realmente passam por um contínuo, das 
ciências exatas até as ciências humanas. Silas Marques de Oliveira . 0990 [C] 



297. ISSN 0100-0829 v.13 n.2 p.234-259 jul./dez. 1984. Considerações sobre 
estudos de usuários em Bibliotecas Universitárias. . Embora existam muitas 
falhas em estudos de usuários em bibliotecas universitárias, como metodologias 
de pesquisa deficientes e ausência de significância universal, a maioria dos 
revisores dessa literatura concorda a respeito da sua importância como 
instrumento de planejamento bibliotecário. Entretanto, com centenas de estudos 
realizados em mais de cinqüenta anos, o conhecimento obtido através deles 
ainda não foi organizado, o que impede o estabelecimento de uma teoria desse 
campo de estudos. Além disso, existem muitas lacunas nesse conhecimento, com 
várias áreas ainda não abordadas. Jeannette M. Kremer . 0991 [B] 

298. ISSN 0100-0829 v.13 n.2 p.260-283 jul./dez. 1984. A situação do Brasil 
em relação ao controle Bibliográfico Universal. . Perspectiva histórica e 
necessidade do Controle Bibliográfico Universal. As funções da agência 
bibliográfica nacional como órgão coordenador e de difusão dos registros 
bibliográficos produzidos no país e daqueles recebidos de outras agências 
bibliográficas nacionais. Mecanismos que devem ser utilizados para um perfeito 
intercâmbio internacional. O controle bibliográfico no Brasil: aspectos legais e 
iniciativas de controle. A situação atual. Paulo da Terra Caldeira . 0992 [BD] 

299. ISSN 0100-0829 v.13 n.2 p.284-301 jul./dez. 1984. Planejamento da 
informação científica e técnica do Brasil. . Procura-se situar o aparecimento e a 
evolução do planejamento da informação científica e técnica no Brasil. 
Enfatizam-se os objetivos propostos para esta área sob os planos nacionais de 
governo e é avaliada a sua situação atual. Kira Tarapanoff . 0993 [C] 

300. ISSN 0100-0829 v.13 n.2 p.302-321 set. 1984. Materiais audiovisuais na 
sociedade e nas bibliotecas brasileiras. . Materiais audiovisuais na sociedade e 
bibliotecas brasileiras. Problemas e elementos da definição do termo "materiais 
audiovisuais". Influência dos audiovisuais na sociedade. Constatação da pouca 
ênfase dada a incorporação dos materiais audiovisuais nas bibliotecas. Sugestões 
para amenizar a dicotomia sociedade audiovisual e bibliotecas 
predominantemente gráficas. Cavan Michael McCarthy; Maria das Graças 
Targino . 0994 [BO] 

301. ISSN 0100-0829 v.13 n.2 p.322-332 jul./dez. 1984. Uma experiência no 
ensino: o uso de módulos instrucionais na disciplina "Normalização 
bibliográfica". . Uma experiência de ensino vem sendo desenvolvida no Curso 
de Pós-Graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMG: a utilização 
de módulos instrucionais na disciplina "Normalização bibliográfica". O 
conteúdo programático está distribuído em sete módulos, assim organizados: 1. 
A comunicação científica; 2. A biblioteca como recurso de informação; 3. O 
trabalho científico; 4-5. Pesquisa bibliográfica; 6. Normas de referência 
bibliográfica. 7. Apresentação de monografias. A avaliação do curso tem 
demonstrado bons resultados quanto a metodologia empregada. Maria Helena de 
Andrade Magalhães . 0995 [B] 

302. ISSN 0100-0829 v.13 n.2 p.333-341 jul./dez. 1984. Novas técnicas de 
instrução programada com ajuda do computador.  Jaime Robredo; Walda 
Antunes; Francisco Bastos Vidal . 0996 [O] 



303. ISSN 0100-0829 v.14 n.1 p.106-122 jan./jun. 1985. A Biblioteca Pública 
e o compromisso social do bibliotecário. . Considerações sobre os papéis da 
biblioteca pública e do bibliotecário face a problemática da leitura. Descrevem-
se a necessidade e o compromisso dessa instituição e do seu agente em 
minimizar as diferenças sócio-culturais. Sugerem-se a criação e a 
implementação de programas de incentivo e desenvolvimento do ato de ler 
voltadas para o contingente desprivilegiado sócio-cultural e econômico da 
sociedade. Walkiria Toledo de Araújo . 1070 [B] 

304. ISSN 0100-0829 v.14 n.1 p.123-145 mar. 1985. Análise do curso de pós-
graduação em Biblioteconomia da Escola de Biblioteconomia da UFMG: a ótica 
discente. . Rememora-se a proposta de criação do curso de pós-graduação em 
Administração de Bibliotecas/UFMG e discute-se a contraposição entre a 
proposta e a prática, explicando os problemas segundo a ótica sociológica. 
Conclui-se apontando as inter-relações entre macro e micro estruturas, buscando 
tornar explícitos os fatores que as afetam. Alcenir Soares dos Reis; Andréa 
Hollerbach Siqueira Reis . 1071 [B] 

305. ISSN 0100-0829 v.14 n.1 p.146-153 jan./jun. 1985. O curso de pós-
graduação em Biblioteconomia da UFMG: análise e perspectivas. . O curso de 
pós-graduação em Biblioteconomia da Escola de Biblioteconomia da UFMG 
desde seu credenciamento até a presente data apresenta considerável 
desenvolvimento alcançado através de um elenco de disciplinas apropriado, 
interrelacionamento com outros cursos de mestrado UFMG, participação 
significativa de doutores e tentativa concreta de articulação entre ensino e 
pesquisa. A atuação do curso (docentes e discentes) reflete o amadurecimento 
atingido pelo mesmo, quer nas pesquisas realizadas quer nas suas preocupações 
para fazer face as possíveis exigências presentes e futuras. Isis Paim . 1072 [B] 

306. ISSN 0100-0829 v.14 n.1 p.37-54 jan./jun. 1985. A abordagem dos 
papéis gerenciais de Mintzberg e sua aplicação a bibliotecas e centros de 
informações. . Existem várias abordagens para o estudo do trabalho gerencial. 
Uma abordagem moderna de grande impacto e a dos papéis gerenciais, 
desenvolvida por Mintzberg, que descreve o conteúdo daquele trabalho em 
termos de dez papéis classificados em três grupos: papéis interpessoais, papéis 
informacionais e papéis decisórios. O impacto dessa abordagem e atestado pelo 
grande número de estudos que tem utilizado o modelo como referencial teórico. 
Um desses estudos descreve o trabalho de administradores de bibliotecas 
públicas e universitárias nos Estados Unidos. Enfatiza-se a necessidade de 
estudos do trabalho gerencial em bibliotecas brasileiras, utilizando-se uma 
abordagem moderna, como a de Mintzberg. Eduardo José Wense Dias . 1066 
[B] 

307. ISSN 0100-0829 v.14 n.1 p.55-69 jan./jun. 1985. Tratamento de 
periódicos na Biblioteca Central da UFMG. . Estudo e discussões sobre o 
tratamento de publicações periódicas na Biblioteca Central da UFMG, com base 
em documento apresentado pela Diretoria, contendo breve revisão de literatura, 
levantamento de funções e atividades de um serviço de periódicos e alternativas 
para sua organização e posicionamento na estrutura da biblioteca. Marysia 
Malheiros Fiuza . 1067 [B] 



308. ISSN 0100-0829 v.14 n.1 p.70-89 jan./jun. 1985. A biblioteca 
universitária em Minas Gerais: análise preliminar de seu acervo, de 1975 a 1979. 
. Relata os resultados de pesquisa sobre o acervo de bibliotecas de 92 
instituições mineiras de ensino superior, no período de 1975 a 1979. Conclui 
que: a) os livros representem o material mais encontrado nessas bibliotecas; b) a 
expansão de suas coleções não corresponde a dos cursos de graduação e de pós-
graduação e a do número de usuários; c) os recursos financeiros destinados a 
compra de materiais de seus acervos decresce no período estudado. Maria 
Eugênia Albino Andrade . 1068 [B] 

309. ISSN 0100-0829 v.14 n.1 p.7-36 jan./jun. 1985. Empréstimo entre 
bibliotecas: situação nas bibliotecas especializadas e universitárias de Belo 
Horizonte. . O volume de transações de empréstimo entre bibliotecas e mínimo 
na grande maioria das instituições pesquisadas. Há entretanto um núcleo 
pequeno de bibliotecas onde esta atividade é desenvolvida com maior 
freqüência. O princípio do livre acesso a informação e o elemento básico para a 
prática do empréstimo entre bibliotecas, não havendo na maioria dos casos, 
preocupação com a cobrança do serviço. Bernadete Santos Campello . 1065 [B] 

310. ISSN 0100-0829 v.14 n.1 p.90-105 jan./jun. 1985. Duas experiências de 
ensino da disciplina Bibliografia Brasileira. . Descreve duas experiências de 
ensino da disciplina Bibliografia Brasileira: uma, na Escola de Biblioteconomia 
da UFMG, dentro do currículo pleno do curso e a outra, na Escola de 
Biblioteconomia da FESOM em Formiga, como curso de extensão. Discute os 
fatores que influíram no desenvolvimento dos dois cursos. Paulo da Terra 
Caldeira . 1069 [B] 

311. ISSN 0100-0829 v.14 n.2 p.169-186 jul./dez. 1985. Análise e 
representação de assuntos em sistemas de recuperação da informação: 
linguagens de indexação. . A subjetividade interfere no processo de indexação 
em dois pontos: na determinação do conteúdo informativo dos documentos e na 
escolha de termos indexadores representativos deste conteúdo. O conhecimento 
da estrutura das linguagens de indexação e seus componentes básicos 
(vocabulário e sintaxe) ajuda a aumentar a objetividade neste processo reduzindo 
a subjetividade a um mínimo aceitável. O controle de vocabulário exercido em 
sistemas de recuperação da informação mostra as relações existentes entre os 
termos indexadores ajudando os usuários a montarem estratégias de busca mais 
eficientes. Para o bibliotecário o estabelecimento destas relações facilita a 
escolha dos termos indexadores mais adequados a representação de assuntos dos 
documentos. Maria Cristina Mello Ferreira Pinto . 1073 [BD] 

312. ISSN 0100-0829 v.14 n.2 p.187-220 jul./dez. 1985. Estratégia de busca. . 
Descrição das etapas do processo de elaboração de estratégias de busca em 
qualquer sistema de recuperação de informação. Apreciação crítica dos 
principais problemas identificados em busca de informação, e discussão sobre 
avaliação de resultados de buscas. Jeannette M. Kremer . 1074 [C] 



313. ISSN 0100-0829 v.14 n.2 p.221-241 jul./dez. 1985. Diretrizes para uma 
política de indexação. . Uma política de indexação, como um guia para tomada 
de decisões, deve levar em conta os seguintes fatores: a) características e 
objetivos da organização, determinantes do tipo de serviço a ser oferecido; b) 
identificação dos usuários, para atendimento de suas necessidades de 
informação; c) recursos humanos, materiais e financeiros, que delimitam o 
funcionamento de um sistema de recuperação de informações. São elementos a 
considerar na elaboração de uma política de indexação: cobertura de assuntos, 
seleção e aquisição de documentos, o processo de indexação (níveis de 
exaustividade e especificidade, capacidade de revocação e precisão, linguagem), 
estratégia de busca, forma de saída, tempo de resposta do sistema, avaliação do 
sistema. As decisões tomadas devem ser registradas para maior eficiência do 
serviço e orientação de ações futuras para a necessária verificação de falhas. 
Marilia Vidigal Carneiro . 1075 [B] 

314. ISSN 0100-0829 v.14 n.2 p.242-256 jul./dez. 1985. Avaliação de 
serviços de indexação e resumo: critérios medidas e metodologia. . Descrição de 
alguns critérios e medidas para avaliar a eficácia, o custo/eficácia e o 
custo/benefício de serviços de indexação e resumo. Eunice de Farias Lopes . 
1076 [BD] 

315. ISSN 0100-0829 v.14 n.2 p.257-269 jul./dez. 1985. O ensino da 
"Catalogação de assunto". . Apresenta e analisa o ensino tradicional de 
Catalogação de assunto. Marysia Malheiros Fiuza . 1077 [BD] 

316. ISSN 0100-0829 v.15 n.1 p.107-111 jan./jun. 1986. II Encontro de 
editores de revistas científicas. . Documento final sobre o II Encontro de 
Editores de revistas científicas brasileiras realizado em São Paulo, de 27 a 28 de 
novembro de 1985, promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP). Universidade de Brasília. 1154 [C] 

317. ISSN 0100-0829 v.15 n.1 p.35-46 jan./jun. 1986. Colcha de retalhos: 
problematizando alguns aspectos da cultura brasileira. . Alguns aspectos para 
uma abordagem semiológica da cultura brasileira. Vera Lucia Casa Nova . 1150 
[O] 

318. ISSN 0100-0829 v.15 n.1 p.47-67 mar. 1986. Desenvolvimento 
profissional e inovações tecnológicas. . Discussão sobre a necessidade do 
profissional da informação se preparar para os desafios representados pelos 
avanços tecnológicos das próximas décadas. Descrição de novas tecnologias da 
comunicação e suas possíveis aplicações nos serviços bibliotecários e de 
informação. Análise de mudanças ocorridas na última década, com relação a 
formação de recursos humanos para a área de informação. As visões, de 
Lancaster e de Joseph Becker, da biblioteca da "era da informação". As atuais 
reformulações nos currículos e estrutura das escolas americanas e inglesas. A 
situação e a posição sugeridas para o Brasil em relação ao uso de novas 
tecnologias, não só nos currículos mas também em bibliotecas e serviços de 
informação. A importância e a necessidade de educação continuada para o 
pessoal da área. Nice Menezes de Figueiredo; Regina Célia Montenegro de Lima 
. 1151 [B] 



319. ISSN 0100-0829 v.15 n.1 p.68-80 jan./jun. 1986. O periódico científico - 
formas alternativas: uma ameaça ao equilíbrio do sistema de comunicação 
científica?. . Periódico científico no contexto tradicional do sistema de 
comunicação, confrontado com as formas alternativas introduzidas com o 
objetivo de solucionar principalmente os problemas de agilização no processo de 
disseminação e diminuição dos custos. As formas alternativas são caracterizadas 
e analisadas quanto aos possíveis efeitos no equilíbrio do sistema de 
comunicação científica. Edna Lucia da Silva; Helena Moreira de Almeida; 
Maria Eliane Fonseca Rodrigues . 1152 [C] 

320. ISSN 0100-0829 v.15 n.1 p.7-34 jan./jun. 1986. Empréstimo entre 
bibliotecas: uma revisão de literatura. . Discute a evolução da prática do 
empréstimo entre bibliotecas até a atualidade (com ênfase na situação brasileira); 
analisa a influência dos catálogos coletivos, políticas e formulários próprios, 
bem como a atitude dos bibliotecários, e a correção das referências 
bibliográficas para o bom desempenho do serviço. Estuda os problemas de 
pagamento e os princípios que regem o empréstimo entre bibliotecas. Bernadete 
Santos Campello . 1149 [B] 

321. ISSN 0100-0829 v.15 n.1 p.81-106 mar. 1986. Informática, sistema de 
informação e ensino de Biblioteconomia no Brasil: o caso da Universidade de 
Brasília. . Coloca a questão da indústria da informática no Brasil com reserva de 
mercado para a fabricação e comercialização de micro e minicomputadores e seu 
impacto sobre a pesquisa, o ensino e sobre a sociedade em geral. Discute os 
principais problemas dos sistemas de informação e as conseqüências da referida 
indústria sobre seu futuro, em termos de registro documentário, padronização, 
intercâmbio e comutação informacional e as estratégias das redes e serviços 
cooperativos. Analisa as conseqüências sobre o ensino de Biblioteconomia e 
apresenta a experiência da Universidade de Brasília em seus cursos de 
graduação e pós-graduação, com terminais e microcomputadores, através dos 
sistemas BIB/BATCH e BIB/DIALOGO, este último já operacional em linha. 
Antonio Miranda; Jaime Robredo; Murilo Bastos da Cunha . 1153 [BO] 

322. ISSN 0100-0829 v.15 n.2 p.171-201 jul./dez. 1986. Ainda sobre 
metodologia. . Biblioteconomia e Ciência da Informação. Demarcações 
filosóficas. Neokantismo e neopositivismo. A razão na história. A unidade de 
métodos no neokantismo, neopositivismo, sistemismo e marxismo. Pressupostos 
das correntes metodológicas. Biblioteconomia e Método Científico. Solange 
Puntel Mostafa . 1155 [BCO] 



323. ISSN 0100-0829 v.15 n.2 p.202-209 jul./dez. 1986. Para não dizer que 
não falei de flores: uma proposta ecológica para a Biblioteconomia. . Dupla 
conceituação de informação ambiental e apresentada: como serviço de 
informação especializada e como metodologia político-filosófica. Enquanto 
serviço, ela trataria dados fatuais, documentos e informação interdisciplinar, 
visando apoiar grupos e organizações envolvidos com a proteção e o 
gerenciamento ambientais (ambiente físico, social e humano), bem como 
mobilizar a população em favor da causa ecológica. Como metodologia, a 
informação ambiental se fulcraria em valores filosóficos e culturais para ajudar 
os indivíduos a perceberem e analisarem a realidade física e social, bem como 
para apontar as responsabilidades da pessoa humana nesses contextos. Uma 
abordagem ecológica e, então, sugerida aos cursos de Biblioteconomia, visando 
a formação de atitude ecológica positiva nos futuros bibliotecários. Anna da 
Soledade Vieira . 1156 [B] 

324. ISSN 0100-0829 v.15 n.2 p.210-221 jul./dez. 1986. A ideologia na 
Biblioteconomia: uma reflexão. . Reflexão da influência da ideologia dominante 
na Biblioteconomia e esforço do profissional para inverter esta situação, 
contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da Biblioteconomia como 
ciência. Importância da atuação da biblioteca e do papel do bibliotecário como 
agentes socializadores e veiculadores do conhecimento para a sociedade, como 
também transformadores de uma realidade injusta e imposta. Iara Ferreira de 
Macedo . 1157 [B] 

325. ISSN 0100-0829 v.15 n.2 p.222-248 jul./dez. 1986. Biblioteca pública: a 
ambivalência de seu papel. . Analisa-se, com base na revisão de literatura de 
Suzana P. Mueller, a biblioteca pública enquanto instrumento ideológico. 
Considera-se que a biblioteca, no sistema capitalista por excelência, favorece a 
reprodução da relação de dominação e, simultaneamente, contribui para a 
edificação de uma nova ordem social. Maria Cecilia Diniz Nogueira . 1158 [B] 

326. ISSN 0100-0829 v.15 n.2 p.249-269 jul./dez. 1986. Disseminação 
Seletiva da Informação: uma revisão bibliográfica. . Análise de documentos que 
abordam o serviço de Disseminação Seletiva da Informação em seus aspectos 
teóricos e práticos, proporcionando uma visão completa dessa técnica tão 
importante no tratamento da informação. Rosemeire Marino Nastri . 1159 [B] 

327. ISSN 0100-0829 v.15 n.2 p.270-298 jul./dez. 1986. Avaliação do uso da 
coleção de livros didáticos existentes na biblioteca da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo. . Avalia a adequação da coleção de livros 
didáticos da Biblioteca da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 
Paulo as necessidades dos alunos do curso de graduação e sua correspondência 
com a bibliografia recomendada pelas Disciplinas desta Unidade de Ensino. Para 
tanto, foram feitos contatos com as 20 disciplinas existentes FOUSP, obtendo-se 
as bibliografias recomendadas. A partir daí, através de controles e avaliações 
semestrais, foi possível chegar-se a uma consideração da situação da referida 
coleção nos anos de 1979 a 1981, além de proporcionar: a - recursos para as 
disciplinas reavaliarem as suas bibliografias recomendadas; b - melhores 
subsídios para a aquisição de livros didáticos; c - maior entrosamento entre 
Biblioteca/Corpo Docente/Corpo Discente. Rosaly Favero Krzyzanowski; Ana 
Maria Carvas da Costa Monteiro . 1160 [B] 



328. ISSN 0100-0829 v.16 n.1 p.19-42 jan./jun. 1987. Da biblioteca pública a 
biblioteca popular: análise das contradições de uma trajetória. . Reflexões sobre 
o papel da biblioteca pública no Brasil, mostrando as contradições dos seus 
objetivos, tendo em vista a nossa realidade social. Análise da proposta de 
biblioteca popular, procurando situá-la no contexto dos movimentos populares, 
ao mesmo tempo que se discute as suas possibilidades de atuação. Odilia Clark 
Peres Rabello . 1237 [B] 

329. ISSN 0100-0829 v.16 n.1 p.43-53 jan./jun. 1987. A Catalogação 
bibliográfica até o advento das novas tecnologias. . Histórico da Catalogação 
bibliográfica, apresentando as principais contribuições para seu 
desenvolvimento. Estudo das ideologias de Panizzi, Jewett, Cutter e Lubetzky, 
principais teóricos da catalogação. Considerações sobre a influência dessas 
ideologias na Biblioteconomia brasileira. Marysia Malheiros Fiuza . 1238 [B] 

330. ISSN 0100-0829 v.16 n.1 p.54-71 mar 1987. Revistas brasileiras de 
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: produtividade de 
autores no período de 1980 a 1985. . Analisa-se a produtividade de autores em 
quatro revistas brasileiras de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação, no período de 1980 a 1985, através de levantamento de 373 autores 
que colaboraram em 394 artigos. Compara-se o resultado ao estudo realizado nas 
mesmas revistas por NEVES  

 MELO na década de 70. São também identificados dados referentes a 
produtividade dos periódicos, autoria em colaboração, autores que publicaram 
em mais de uma revista e nacionalidade dos autores. Verificou-se a incidência 
de novos autores mais produtivos nesse período e a permanência também de 
autores da década de 70, dedicados em sua maioria, ao ensino e a pesquisa nos 
cursos de graduação e pós-graduação da área. Noris Almeida Bethonico Foresti; 
Maria Suely Machado Martins . 1239 [BDC] 

331. ISSN 0100-0829 v.16 n.1 p.7-18 jan./jun. 1987. Para conversar sobre 
pesquisa. . Este artigo discute a questão do empobrecimento da pesquisa em 
Ciências Sociais, tomando a Psicologia como exemplo. Analisa as propostas 
feitas por Amedeo Giorgi, na direção de uma metodologia qualitativa de 
pesquisa, com base nas diretrizes da Filosofia Fenomenológica. Conclui que se 
devem levantar questões referentes não apenas ao método de pesquisa, mas 
também se investigarem as dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores no 
cultivo de sua própria curiosidade. Riva Satovschi Schwartzman . 1236 [O] 

332. ISSN 0100-0829 v.16 n.1 p.72-83 jan./jun. 1987. A abordagem sócio-
política em disciplinas do novo currículo de Biblioteconomia: relato de uma 
experiência. . Relato de uma experiência realizada na Escola de Biblioteconomia 
e Documentação de são Carlos, em duas disciplinas do novo currículo: Evolução 
do Pensamento Filosófico e científico e Introdução as Ciências Sociais. 
Procurou-se mostrar a existência, a articulação e os problemas do papel político 
e social do bibliotecário e do espaço biblioteconômico. Os primeiros resultados 
evidenciam uma postura mais crítica do corpo discente em relação a sua 
profissão e a realidade social, atendendo aos objetivos da nova proposta 
curricular. Itacy Salgado Basso; Rita Filomena A. J. Bettini . 1240 [B] 



333. ISSN 0100-0829 v.16 n.1 p.84-96 jan./jun. 1987. Leitura: uma prioridade 
nas instituições educacionais inglesas e escocesas. . Relata visita as diversas 
instituições ligadas a área de leitura, literatura infantil e bibliotecas escolares. 
Expõe observações sobre a ênfase dada ao ensino e pesquisas nessas áreas, e 
descreve experiências de produção de material audiovisual, utilização de 
microcomputadores, e organização e serviços prestados pelos Centros de 
Recursos. Else Benetti Marques Valio . 1241 [BO] 

334. ISSN 0100-0829 v.16 n.1 p.97-113 jan./jun. 1987. Considerações sobre a 
necessidade de implantação de treinamento de discentes da Universidade 
Federal de Pernambuco. . Propõe-se a intensificação do treinamento de alunos 
da UFPE, para o uso adequado do acervo bibliográfico, produtos e serviços da 
Biblioteca, como forma de aumentar a demanda as fontes de informação. Além 
de instrumentalizar o aluno para o correto manuseio dos catálogos, seleção e 
recuperação de documentos, o treinamento visa ao domínio da técnica de 
pesquisa bibliográfica, elaboração de bibliografias e redação de trabalhos 
técnicos e científicos. Será oferecido em três níveis, conforme a população-alvo; 
alunos de graduação (Ciclo Geral), alunos de graduação (Ciclo Profissional) e 
alunos de pós-graduação e ministrado por equipes especializadas de 
bibliotecários da UFPE. Maria Christina Malta de Almeida Costa . 1242 [B] 

335. ISSN 0100-0829 v.16 n.2 p.115-122 jul./dez. 1987. O diálogo e a 
vontade política na pesquisa. . O artigo analisa a questão da pesquisa, enfocando 
os relevantes papéis da suspeita inicial, do diálogo entre sujeito e objeto e da 
vontade política do pesquisador. Elizabeth de Melo Bomfim . 1243 [O] 

336. ISSN 0100-0829 v.16 n.2 p.123-129 jul./dez. 1987. Pesquisa 
socioanalítica. . O artigo expõe alguns dos diferentes usos do termo 
"socioanalítica". Apresenta definição desta pesquisa, sua fundamentação teórica, 
seus pressupostos básicos, mostra o seu aspecto transformador, suas 
propriedades e o uso que faz de seus conceitos. Aponta para a utilização de 
dispositivos analisadores na pesquisa socioanalítica e, finalmente, cita dois 
trabalhos que usaram este referencial. Marilia Novais da Mata Machado . 1244 
[O] 

337. ISSN 0100-0829 v.16 n.2 p.130-142 jul./dez. 1987. Atividades de leitura 
em biblioteca: equívocos de uma prática. . Coloca a questão da relação 
biblioteca/hábito de leitura, discutindo, principalmente, problemas relacionados 
a este último, tais como sua formação e determinantes. Compara a complexidade 
do assunto, com as atividades desenvolvidas pela biblioteca no incentivo a 
leitura, apresentando as limitações da biblioteca nesta área. Aborda a questão da 
leitura significativa, contrapondo-a ao hábito de leitura. Odilia Clark Peres 
Rabello . 1245 [B] 

338. ISSN 0100-0829 v.16 n.2 p.143-158 jul./dez. 1987. Catálogos  

 Bibliografias: evolução histórica do trabalho de controle bibliográfico. . 
Evolução histórica do controle bibliográfico, apresentando e analisando fatos, 
discutindo a dicotomia entre os processos de Catalogação e bibliografia e os 
problemas resultantes. Maria Cristina Bello Ferreira Pinto . 1246 [B] 



339. ISSN 0100-0829 v.16 n.2 p.159-190 jul./dez. 1987. A retenção de alunos 
por infrequência, aproveitamento e trancamento de matrícula no Curso de 
Graduação de Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais. . No 
2º semestre de 1984, o curso de Biblioteconomia apresentava um índice de 39 
porcento de retenção, causado por falta de aproveitamento, por infrequência ou 
trancamento de matrícula e concentrado, sobretudo, nos períodos iniciais do 
curso. A análise do aluno retido mostra que ele vem de uma classe social pouco 
privilegiada, com baixa renda familiar, trabalhando por necessidade econômica. 
A incompatibilidade de horário e a rigidez dos currículos acentuam sua 
permanência no curso. A maioria dos alunos tem uma imagem positiva do curso 
e da profissão, embora muitos apresentem grande desinteresse ou queixa em 
relação às disciplinas. Os resultados do estudo devem servir como referência 
para o processo de avaliação do currículo de Biblioteconomia, implantado em 
1985. Maria Augusta da Nobrega Cesarino; Jeannette Marguerite Kremer; 
Márcia Milton Vianna Dumont; Eliedir Marcelina dos Santos Simões . 1247 [B] 

340. ISSN 0100-0829 v.16 n.2 p.191-217 jul./dez. 1987. O uso de biblioteca 
na área de artes: o caso da UFMG. . Apresenta o resultado da pesquisa realizada 
entre os professores da Escola de Belas Artes da UFMG relativa ao uso da 
biblioteca, desenvolvida no período de novembro de 1984 a fevereiro de 1985. 
Abrange os seguintes tópicos: acervo, acesso a informação, desempenho e uso 
da biblioteca, programa de aquisição, empréstimo e os periódicos mais 
relevantes da área. Paulo da Terra Caldeira . 1248 [B] 

341. ISSN 0100-0829 v.16 n.2 p.218-240 jul./dez. 1987. Produtividade 
científica: uma análise parcial da literatura. . Análise da literatura sobre 
produtividade científica e dos fatores que a afetam e/ou influenciam. Mary Stela 
Muller . 1249 [C] 

342. ISSN 0100-0829 v.16 n.2 p.241-244 jul./dez. 1987. Normalização de 
publicações: o manual-proposta para a UFMG. . Manual de normalização de 
publicações na UFMG. Contém, em 15 capítulos, instrução para a organização 
de teses e dissertações, livros, relatórios e publicações periódicas, bem como, 
orientações para a elaboração de resumos, sumário, bibliografia, índice, uso de 
abreviaturas, numerais, ilustrações e citações. Maria Helena de Andrade 
Magalhães . 1250 [B] 

343. ISSN 0100-0829 v.16 n.2 p.245-248 jul./dez. 1987. Casa de cultura Jorge 
Amado: a participação da Escola de Biblioteconomia da UFBA na organização 
de seu acervo. . A Escola de Biblioteconomia da UFBA, através do 
Departamento de Biblioteconomia e Documentação, participou da organização 
do acervo documental jorgiano, para sua Casa de Cultura, efetivando, assim, um 
trabalho de extensão desenvolvido por alunas e coordenado por professores. 
Maria Jose Rabello de Freitas . 1251 [B] 



344. ISSN 0100-0829 v.17 n.1 p.104-118 jan./jun. 1988. Estudos de uso e de 
usuários como instrumento para diminuição da incerteza bibliográfica. . Estudos 
de uso e de usuários podem servir aos bibliotecários para dimensionamento de 
demanda futura e, assim, diminuir o nível da incerteza bibliográfica no momento 
da seleção do material. O conhecimento das diversas metodologias existentes, 
suas vantagens e desvantagens, possibilitará ao profissional a decisão mais 
apropriada ao seu caso. Por outro lado, deve este ficar atento às limitações 
inerentes a estudos desta natureza. Waldomiro de Castro Santos Vergueiro . 
1337 [B] 

345. ISSN 0100-0829 v.17 n.1 p.119-161 jan./jun. 1988. A informação no 
processo de criação tecnológica: relatório de pesquisa. . Através de entrevistas e 
visitas de observação investigou-se a estrutura e situação dos Serviços de 
Informação/bibliotecas em duas empresas siderúrgicas e uma fundação 
tecnológica, em Belo Horizonte. A escolha das organizações foi determinada 
pelo fato de terem criado e/ou desenvolvido tecnologia própria. Estas 
organizações consideram indispensável a manutenção de Serviços de 
Informação próprios, principalmente para assegurar o desenvolvimento de sua 
competitividade tecnológica. Os Serviços de Informação oferecidos tendem a ser 
de antecipação à demanda, através de várias publicações técnicas direcionadas 
para os interesses das organizações a que se vinculam. Uma das empresas 
estudadas assumiu a responsabilidade de realizar estudos prospectivos dos 
mercados siderúrgicos nacional e internacional e comunicar aos técnicos os 
últimos avanços mundiais na tecnologia do aço. Nos últimos anos a 
aproximação entre a oferta e a demanda de tecnologia experimentou grandes 
avanços no país através da publicação e institutos de pesquisa, além da expansão 
de núcleos de difusão tecnológica e promoção de encontros entre o setor 
produtivo e os institutos de P  

 D. Ana Maria Athayde Polke . 1338 [B] 

346. ISSN 0100-0829 v.17 n.1 p.162-171 jan./jun. 1988. Biblioteca a vapor - a 
experiência no Vale do São Francisco. . Relata o Projeto Museu Fluvial do Rio 
São Francisco, suas oficinas e a experiência de ação cultural bibliotecária 
desenvolvida num trabalho interdisciplinar, com equipes das áreas de música, 
literatura, artes plásticas, teatro e museologia. Ana Maria Rezende Cabral . 1339 
[BMO] 

347. ISSN 0100-0829 v.17 n.1 p.38-73 jan./jun. 1988. Periféricos: uma análise 
introdutória para bibliotecários. . Conceitua equipamentos periféricos, 
abordando sua aplicação em microcomputadores nas bibliotecas. Descreve os 
diversos tipos de impressoras, unidades de disco, de fita e de vídeo. Apresenta 
para cada tipo de equipamento suas características, aplicações e a situação do 
mercado brasileiro. Maria Eugênia Albino Andrade; Paulo da Terra Caldeira; 
Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu . 1334 [B] 



348. ISSN 0100-0829 v.17 n.1 p.7-37 jan./jun. 1988. Problemas na automação 
de bibliotecas e sistemas informacionais no Brasil. . Foram pesquisadas as mais 
importantes bibliotecas e sistemas de informação bibliográfica automatizados 
brasileiros, para identificação e hierarquização de seus problemas. Os principais 
problemas identificados foram: a falta de pessoas com experiência, de recursos 
financeiros, de diretrizes oficiais e política governamental, e de redes e 
cooperação. Os problemas meramente técnicos foram considerados menos 
importantes. A falta de treinamento e educação formal foi também considerada 
menos importante do que a falta de experiência. Os respondentes não fizeram 
distinção entre a experiência de analistas de sistema junto a bibliotecas, e de 
bibliotecários com computadores. Em outras palavras, identificaram-se 
problemas de comunicação entre as duas profissões. A exigüidade de recursos 
financeiros foi demonstrada. Cavan Michael McCarthy . 1333 [BO] 

349. ISSN 0100-0829 v.17 n.1 p.74-92 jan./jun. 1988. Trabalho gerencial em 
bibliotecas especializadas/centros de informações no Brasil. . Versão 
condensada de uma tese de doutorado em que se estudou o conteúdo do trabalho 
gerencial em bibliotecas especializadas e centros de informação no Brasil. O 
estudo baseou-se na percepção dos ocupantes dos cargos e utilizou-se do modelo 
dos papéis gerenciais de Mintzberg. Os papéis informacionais foram 
considerados o grupo mais importante de papéis enquanto em relação aos papéis 
individuais é de se destacar o papel de empreendedor. A percepção dos 
administradores é afetada pela natureza gerencial da biblioteca, pelo nível do 
administrador na hierarquia e pelo número de subordinados de cada 
administrador. Não é afetada, entretanto, pela localização funcional do 
administrador. Quanto ao preparo, os administradores parecem se sentir melhor 
preparados para desempenhar as atividades que consideram mais importantes, às 
quais parecem também imprimir um desempenho mais técnico que gerencial. 
Eduardo José Wense Dias . 1335 [CB] 

350. ISSN 0100-0829 v.17 n.1 p.93-103 jan./jun. 1988. Planejamento e 
formulação de objetivos em bibliotecas. . Discute a formulação de objetivos em 
bibliotecas e seus reflexos no planejamento e na ação bibliotecária. Mostra as 
conseqüências de seu trabalhar com objetivos "dados", discute PARA QUEM e 
COMO são formulados os objetivos, e coloca a questão da necessidade de um 
questionamento constante para uma avaliação dos serviços prestados pela 
biblioteca. Odília Clark Peres Rabelo . 1336 [B] 

351. ISSN 0100-0829 v.17 n.2 p.173-185 jul./dez. 1988. Fontes de informação 
para bibliotecas públicas e comunitárias brasileiras: proposta para seu estudo nos 
cursos de Biblioteconomia. . Apresenta um programa de ensino de fontes de 
informação para bibliotecas públicas e comunitárias brasileiras nos currículos de 
Biblioteconomia. Propõe que o desenvolvimento do conteúdo seja feito em dois 
grandes tópicos: 1 - a biblioteca pública no contexto social brasileiro; e 2 - 
estudo das fontes de informação, abrangendo a sua utilização real nas bibliotecas 
(pelos usuários e pelos bibliotecários) e o conhecimento técnico das fontes 
existentes e disponíveis, bem como a utilização e elaboração de fontes 
alternativas. Sugere formas de trabalhar didaticamente cada uma dessas etapas. 
Inclui relação de leituras para o professor. Bernadete Santos Campello; Maria 
Eugênia Albino Andrade . 1340 [B] 



352. ISSN 0100-0829 v.17 n.2 p.186-213 set. 1988. Bibliografia especializada 
corrente no Brasil: três décadas de descontinuidade. . Analisa a produção de 
bibliografias especializadas correntes no Brasil e o programa de descentralização 
desses produtos patrocinados pelo IBICT. Carlita Maria Campos; Paulo da Terra 
Caldeira . 1341 [B] 

353. ISSN 0100-0829 v.17 n.2 p.214-235 jul./dez. 1988. Necessidades de 
informação e usos de canais de informação nas diferentes etapas de projetos: 
revisão de literatura. . Analisa a literatura sobre necessidades e uso de canais de 
informação nas diferentes etapas de projetos, incluindo outros estudos que, 
mesmo desvinculados dessas etapas, foram considerados relevantes. Analisa, 
ainda, a literatura sobre alguns aspectos do comportamento de engenheiros na 
busca e uso de informação. Vilma Moreira dos Santos . 1342 [C] 

354. ISSN 0100-0829 v.17 n.2 p.236-242 jul./dez. 1988. Planejamento e 
avaliação em bibliotecas. . Discute aspectos relacionados à última etapa do 
planejamento - a avaliação. Questiona a abordagem e os métodos geralmente 
adotados pelos bibliotecários, considerando-os inadequados a instituições de 
serviço como a biblioteca e às suas necessidades de mudança. Odília Clark Peres 
Rabello . 1343 [B] 

355. ISSN 0100-0829 v.17 n.2 p.243-259 jul./dez. 1988. Projeto memória da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FAE-
UFMG). . Relato do projeto instituído como parte das comemorações do 20º 
aniversário da FAE/UFMG e que tem, por objetivo, recuperar, preservar, 
organizar, armazenar e divulgar os documentos referentes à sua memória 
institucional. Apresenta-se, de cada sub-projeto, a abrangência, o tratamento e a 
organização do material e o estágio atual de desenvolvimento. Vania Regina 
Peres Drumond; Marysia Malheiros Fiuza . 1344 [A] 

356. ISSN 0100-0829 v.17 n.2 p.260-267 jul./dez. 1988. O vídeo e a 
Biblioteca Pública Estadual "Luiz de Bessa". . Implementação de vídeo cassete 
na "Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa" através da Divisão Infanto-
Juvenil, Sala de Música, Sucursal Nossa Senhora da Piedade e Sucursal Santo 
Afonso com a participação da comunidade. Célia Maria de Oliveira Fulgêncio . 
1345 [B] 

357. ISSN 0100-0829 v.18 n.1 p.116-140 jan./jun. 1989. Citações e notas de 
rodapé: contribuição à sua apresentação em trabalhos técnico-científicos. . Trata 
de regras de apresentação de citações, das formas de chamadas destas citações 
no sistema alfabético e numérico e do uso de notas de rodapé, visando orientar a 
autores de trabalhos técnico-científicos, tomando por base os projetos de norma 
14:01.01-005 - Apresentação de Citações em Documentos e 14:02.02-002 - 
Apresentação de Dissertações e Teses da Associação Brasileira de Normas 
técnicas (ABNT). Helena Schirm; Maria Cecília Rubinger de Queiroz Ottoni; 
Rosana Velloso Montanari . 1433 [B] 



358. ISSN 0100-0829 v.18 n.1 p.24-38 jan./jun. 1989. A leitura e o 
bibliotecário: considerações sobre especialização. . Apresenta uma proposta para 
um curso de especialização do bibliotecário como um profissional da leitura de 
acordo com os parâmetros de competência da IRA (Internation Reading 
Association). Foi considerado seu papel administrativo e provedor de serviços 
de apoio. No currículo as seguintes matérias precisam ser incluídas: Lingüística, 
Psicologia da Linguagem, Leitura e Pesquisa. O nível de competência para ser 
um bibliotecário administrador de programas de leitura são diferentes das 
consideradas relevantes para o papel de fornecedor de serviços de apoio. Geralda 
Porto Witter . 1429 [B] 

359. ISSN 0100-0829 v.18 n.1 p.39-60 jan./jun. 1989. O deficiente visual e a 
Biblioteca Pública Estadual "Luiz de Bessa". . Analisa o atendimento prestado 
ao deficiente visual pela Biblioteca Pública Estadual "Luiz de Bessa", bem como 
procura conhecer esse usuário, caracterizando-o e identificando-o do ponto de 
vista sócio-econômico e de suas demandas e expectativas em relação à 
Biblioteca. Odília Clark Peres Rabello . 1430 [B] 

360. ISSN 0100-0829 v.18 n.1 p.61-95 jan./jun. 1989. O perfil do usuário de 
uma biblioteca de arte: o caso da Escola de Belas Artes da UFMG. . Análise de 
um segmento de usuários (professores) da biblioteca da Escola de Belas Artes da 
UFMG, segundo a categoria docente, regime de trabalho, faixa etária e sexo; 
cursos realizados, conhecimento de idiomas estrangeiros, áreas de interesse, 
atividades desenvolvidas na Unidade e produtividade. Verificação de citação dos 
docentes em livros de arte brasileiros. Paulo da Terra Caldeira . 1431 [B ] 

361. ISSN 0100-0829 v.18 n.1 p.7-23 jan./jun. 1989. O comportamento do 
bibliotecário diante da informática. . As atividades da biblioteca tradicional 
sofrem fortes mudanças com a introdução da automação. Os bibliotecários são 
forçados a planejar cuidadosamente e colaborar com analistas de sistemas. Sua 
independência diminui enquanto a entrada de dados exige maior precisão. O 
usuário trabalha diretamente no microcomputador, o que cria dificuldades 
adicionais. O treinamento de profissionais deve ser apropriado à era da 
informática. Cavan Michael McCarthy . 1428 [B] 

362. ISSN 0100-0829 v.18 n.1 p.96-115 jan./jun. 1989. Revisitando o 
mercado de informação: novo currículo, novo profissional?. . As investigações 
conduzidas durante o oferecimento da disciplina Estudo de Problemas 
Brasileiros - objeto do presente estudo - pretenderam averiguar a percepção das 
formandas de 1988 pela Escola de Biblioteconomia da UFMG sobre os papéis 
do bibliotecário e seu mercado de trabalho (convencional e alternativo). 
Segundo essa percepção, a implantação do novo currículo talvez não tivesse 
propiciado grandes avanços na formação profissional do bibliotecário. 
Entretanto, as contradições que as formandas explicitaram, as posturas críticas e 
éticas que demonstraram ter adquirido durante o curso e a capacidade de sugerir 
soluções pertinentes parecem contradizer aquela percepção, podendo ter 
ocorrido, assim, melhoria na qualificação dos novos bibliotecários, com a 
implantação do novo currículo. Anna da Soledade Vieira; Isis Paim . 1432 [B] 

363. ISSN 0100-0829 v.18 n.2 p.151-371 jul./dez. 1989. Precis em Português: 
em busca de uma adaptação.  Jandira Batista Assunção . 1434 [B] 



364. ISSN 0100-0829 v.19 n.1 p.135-147 jan./jun. 1990. INFOTEC - 
Innovación, Información y Tecnología. . Apresentação do "INFOTEC - 
Innovación, Información y Tecnología", empresa de economia mista, sediada no 
México - D.F., com atribuição de prover Serviços de Informação e assistência 
técnica para a indústria. Maria das Graças Targino; Maria Helena de Sá Barreto . 
1574 [C] 

365. ISSN 0100-0829 v.19 n.1 p.24-38 jan./jun. 1990. A ação do carro-
biblioteca ou, o desafio de se incentivar o gosto pela leitura em comunidades de 
baixa renda. . As finalidades, o valor e as formas de atuação do carro-biblioteca 
são analisados à luz da realidade das comunidades brasileiras sócio-
economicamente carentes. O papel de agente fomentador do gosto pela leitura é 
definido como a sua principal função. São relatados a experiência e os resultados 
obtidos em uma pesquisa de necessidades de informação em uma comunidade 
da periferia de Belo Horizonte. Lígia Maria Moreira Dumont . 1569 [B] 

366. ISSN 0100-0829 v.19 n.1 p.39-58 jan./jun. 1990. A preservação do 
acervo antigo da Biblioteca Municipal de São João Del Rei: um desafio. . 
Analisa a situação física da Biblioteca Municipal de São João Del Rei, a partir 
de princípios de preservação. Enfatiza a necessidade da formulação de uma 
política de preservação e indica cursos alternativos para um programa de ação. 
Sônia de Conti Gomes; Rosemary Tofani Motta . 1570 [B] 

367. ISSN 0100-0829 v.19 n.1 p.59-77 jan./jun. 1990. Análise da evasão e 
retenção escolar na Escola de Biblioteconomia e Documentação de São Carlos - 
1985/1989. . Análise do desempenho das turmas ingressas na Escola de 
Biblioteconomia e Documentação de São Carlos, a partir da implantação do 
novo currículo escolar (1985), em relação à evasão e retenção, detectando-se 
como ponto crítico a evasão por desistência no 2º semestre letivo, motivada 
principalmente pela não identificação com o curso. Elizabeth Marcia Martucci; 
Rosemeire Marino Nastri . 1571 [BD] 

368. ISSN 0100-0829 v.19 n.1 p.7-23 jan./jun. 1990. Comunicação, 
informação, biblioteca: uma abordagem integradora, um questionamento. . 
Destaca o papel da comunicação na evolução e transformação das sociedades. 
Apresenta uma visão conceitual da comunicação e da informação e suas relações 
com o universo simbólico erigido pelo homem para o homem. Situa a biblioteca 
como uma extensão da necessidade humana de registrar e manifestar sua própria 
existência; e de sua urgência em transcender o tempo e atualização dessa 
instituição. Questiona a posição da biblioteca como meio facilitador e 
mantenedor de idéias/informações, dada sua relação sígnica com seus públicos. 
Destaca a importância do profissional bibliotecário no processo de interação 
entre a biblioteca e a comunidade. Mary Stela Mueller . 1568 [BCO] 

369. ISSN 0100-0829 v.19 n.1 p.78-93 jan./jun. 1990. A evasão dos alunos do 
Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Espírito Santo. . 
Apresenta o desenvolvimento da pesquisa realizada entre os alunos que 
evadiram do Curso de Biblioteconomia/UFES no período de 1975-84. Conclui 
que a incompatibilidade de horários (trabalho e curso) e a motivação são as 
principais causas da evasão, sugerindo a adoção de algumas medidas. Isabel 
Cristina Louzada Carvalho; Maria Luiza Loures Rocha Perota . 1572 [B] 



370. ISSN 0100-0829 v.19 n.1 p.94-134 jan./jun. 1990. Educação contínua do 
bibliotecário: diagnóstico das necessidades do bibliotecário paulista. . 
Levantamento das necessidades de educação contínua dos bibliotecários em 
exercício no Estado de São Paulo. Visa detectar as áreas de assunto de interesse 
para a realização de cursos, preferências por tipo de cursos, carga horária e 
períodos de preferência (matutino, vespertino, noturno, etc.). Mostra a 
distribuição dos bibliotecários por tipo de bibliotecas ou órgãos de informação, e 
área geográfica de abrangência dos cursos de Biblioteconomia. Apresenta 
sugestões dos profissionais em relação aos temas a serem apresentados. 
Elizabeth Marcia Martucci . 1573 [B] 

371. ISSN 0100-0829 v.19 n.2 p.159-170 jul./dez. 1990. Gerência de Recursos 
Informacionais: o advento do futuro?. . A emergência de uma "Sociedade da 
Informação", onde existe demanda por diversificadas competências dos 
profissionais da informação, é comentada a partir de resultados de pesquisa no 
exterior e no Brasil. Tais considerações embasaram a criação, em 1990, do 
Curso de Gerência de Recursos Informacionais - GRI na Escola de 
Biblioteconomia da UFMG, o qual é apresentado no presente trabalho desde a 
conceituação de GRI, caracterização dessa sub-área profissional, estrutura 
curricular e base interinstitucional para implantação e manutenção do Curso, 
bem como as características diferenciadoras entre o presente Curso e os 
programas existentes no exterior. Anna da Soledade Vieira . 1575 [B] 

372. ISSN 0100-0829 v.19 n.2 p.171-181 jul./dez. 1990. Nova alternativa em 
educação dos profissionais da informação: o Curso de GRI na EB/UFMG. 
gerência de recursos informacionais; curso gerência de informação; curso GRI - 
curso. Processo de desenvolvimento e implantação do Curso de Gerência de 
Recursos Informacionais - GRI na EB/UFMG: estudos preparatórios, processo 
seletivo dos candidatos, currículo e metodologia, produto final esperado e 
contribuição específica dos sete Departamentos da UFMG envolvidos. Anna da 
Soledade Vieira; Bernadete Santos Campello; Isis Paim . 1576 [B] 

373. ISSN 0100-0829 v.19 n.2 p.182-194 jul./dez. 1990. Uma estrutura 
conceitual para a gerência de recursos informacionais. . O grande impacto da 
tecnologia na estrutura e nas atividades das organizações tem levado os 
profissionais de várias áreas e de formação diversa a descobrirem que suas áreas 
de especialização não são mais intocáveis. Cada vez mais reconhece-se a 
necessidade de tais especialistas trabalharem juntos para resolver os complexos 
problemas de informação para negócios. Entretanto, não é sempre claro para o 
especialista que contribuição os outros poderiam trazer para cada caso em 
particular. Uma representação pictórica dessa situação é portanto apresentada 
para exemplificar a especificidade disponível e a interação entre certos 
"atores"chaves no "teatro"da informação. A importância de se atribuir peso igual 
aos elementos "informação" e "sistemas de informação" é enfatizada no contexto 
de gerência de recursos informacionais (GRI). R. E. Wiggins . 1577 [C] 



374. ISSN 0100-0829 v.19 n.2 p.195-220 jul./dez. 1990. Esquemas 
conceituais e estratégicos para a gerência da informação. gerência de recursos 
informacionais; gerência de informação; GRI. Evolução e conceitos da área de 
Gerência de Recursos Informacionais, onde se explora a noção de que a 
informação é recurso de importância estratégica para as organizações. Discutem-
se valores aplicáveis a esse tipo de recurso e se estabelecem princípios para a 
criação e funcionamento de Sistemas de Informação Estratégica. Blaise Cronin . 
1578 [C] 

375. ISSN 0100-0829 v.19 n.2 p.221-252 jul./dez. 1990. Seminário 
introdutório à gerência de recursos informacionais. . Notas coletivas (e criativas) 
em torno do curso do Professor Thomas Martin (University os Syracuse - EUA), 
ministrado na EB/UFMG em maio de 1989, sobre GRI. Anna da Soledade 
Vieira . 1579 [B] 

376. ISSN 0100-0829 v.19 n.2 p.253-272 jul./dez. 1990. Lançando a semente 
do curso de GRI na UFMG. . Registro da consultoria de Dr. Thomas Martin, em 
maio de 1989, para a criação do Curso de GRI na EB/UFMG. Anna da Soledade 
Vieira . 1580 [B] 

377. ISSN 0100-0829 v.19 n.2 p.273-294 jul./dez. 1990. Impactos 
institucionais da automação. . Este trabalho tem por objetivo levar-nos a uma 
compreensão mais sistemática e abrangente dos impactos da automação sobre a 
organização-empresa. Revela-nos, então, um cenário de turbulência, pleno de 
reformulações profundas, resultantes das exigências requeridas pelo processo de 
automação. Estevam de Toledo . 1581 [O] 

378. ISSN 0100-0829 v.19 n.2 p.295-306 jul./dez. 1990. Demanda de mercado 
por gerentes de recursos informacionais: um estudo preliminar. . Indicadores 
básicos, resultantes de pesquisa de mercado realizada entre dezembro de 1988 e 
abril de 1989, visando à criação do Curso de GRI, demonstram existir demanda 
por profissionais da informação que apóiem o processo decisório nas 
organizações mineiras. Anna da Soledade Vieira . 1582 [B] 

379. ISSN 0100-0829 v.19 n.2 p.307-323 jul./dez. 1990. Cenários para a 
gerência de recursos informacionais no Brasil. . O artigo apresenta cenários 
otimista, pessimista e mais provável referentes às perspectivas futuras da 
Gerência de Recursos Informacionais no Brasil. Discute aspectos metodológicos 
do processo de construção de cenários, realizado, neste caso, através de 
monitoramento de jornais, revistas e outras fontes. Alerta para a necessidade de 
constante atualização dos cenários criados. João Batista Pereira . 1583 [B] 

380. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.104-113 1990. Revista da Escola de 
Biblioteconomia da UFMG.  Paulo da Terra Caldeira . 1591 [B] 

381. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.114-120 mar. 1990. O Centro de Extensão 
da Escola de Biblioteconomia da UFMG: uma trajetória voltada para o social.  
Ana Maria Rezende Cabral; Lígia Maria Moreira Dumont . 1592 [B] 

382. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.121-129 1990. Projeto Memória da Escola 
de Biblioteconomia da UFMG.  Marysia Malheiros Fiuza; Odília Clark Peres 
Rabello; Sônia de Conti Gomes . 1593 [B] 



383. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.130-137 1990. Biblioteca: uma leitura 
semiológica.  Vera Casa Nova . 1594 [B] 

384. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.16-36 1990. O prédio da Escola de 
Biblioteconomia da UFMG: do planejamento à execução final.  Marília Júnia de 
Almeida Gardini . 1585 [B] 

385. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.37-67 mar. 1990. O Curso de Graduação 
em Biblioteconomia da UFMG.  Maria Augusta da Nóbrega Cesarino; Márcia 
Milton Vianna . 1586 [B] 

386. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.68-76 1990. A Pós-Graduação na 
EB/UFMG: memórias e perspectivas.  Anna da Soledade Vieira . 1587 [B] 

387. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.77-89 1990. Biblioteca "Profª Etelvina 
Lima": algumas reminiscências, dignas de nota e situação atual.  Júlia Gonçalves 
da Silveira . 1588 [B] 

388. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.90-97 1990. O Laboratório de Tecnologia 
da Informação da Escola de Biblioteconomia da UFMG.  Eduardo José Wense 
Dias . 1589 [B] 

389. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.9-15 1990. Cronologia da Escola de 
Biblioteconomia da UFMG - 1950/1990.  Jeannette Marguerite Kremer . 1584 
[B] 

390. ISSN 0100-0829 v.19 n.esp. p.98-103 1990. O "Laboratório de 
Preservação de Acervos" da Escola de Biblioteconomia.  Sônia de Conti Gomes 
. 1590 [B] 

391. ISSN 0100-0829 v.2 n.1 p.23-42 mar. 1973. Um plano nacional para 
desenvolvimento de Bibliotecas e Centros de Documentação. . Necessidade do 
planejamento nacional para desenvolvimento de Bibliotecas e Centros de 
Documentação. Relação desse planejamento com o planejamento geral nacional. 
Fases do planejamento. Órgãos responsáveis pela elaboração e pela execução do 
plano. Willian V Jackson . 0152 [DB] 

392. ISSN 0100-0829 v.2 n.1 p.43-59 mar. 1973. O ensino de 
Biblioteconomia: um currículo a ser mudado. . Abordagem do papel da 
biblioteca como subsistema dentro da sociedade. Análise do currículo mínimo 
de Biblioteconomia e suas alterações na Escola de Biblioteconomia da UFMG. 
A Ciência da Informação e sua relação com a formação do bibliotecário. Maria 
Augusta da Nóbrega Cesarino . 0153 [B] 

393. ISSN 0100-0829 v.2 n.1 p.60-72 mar. 1973. A Biblioteca Escolar e o seu 
papel na informação de hábitos de leitura. . Discussão das razões da não 
existência de bibliotecas escolares operantes no país. Escola Polivalente como 
estímulo à implantação de bibliotecas junto às demais escolas. Papel educativo 
da Biblioteca Escolar. Ana Maria Athayde Polke . 0154 [B] 

394. ISSN 0100-0829 v.2 n.1 p.73-85 mar. 1973. Programa de relações 
públicas em bibliotecas universitárias. . Importância, métodos e princípios de 
relações públicas em bibliotecas universitárias. Enfatiza os objetivos e descreve 
um Programa de Relações Públicas (PRP) Alexandre do Espiríto Santo . 0155 
[BO] 



395. ISSN 0100-0829 v.2 n.1 p.86-138 mar. 1973. Trabalho de Conclusão de 
Curso. . Bibliografia analítica dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos da 
Escola de Biblioteconomia da UFMG referente ao período de 1956 a 1972, 
arranjada por assunto Paulo da Terra Caldeira; Sonia Maria Penido de Freitas . 
4822 [B] 

396. ISSN 0100-0829 v.2 n.1 p.9-22 mar. 1973. Teoria dos sistemas gerais e a 
organização de bibliotecas. . Teoria dos sistemas gerais. Biblioteca considerada 
como um sistema dinâmico, inseridos em sistemas mais amplos, analisada em 
termos das interrelações de suas partes. O problema da administração de 
bibliotecas e possibilidade de aplicação de modernas técnicas administrativas. D. 
J. Foskett . 0151 [BO] 

397. ISSN 0100-0829 v.2 n.2 p.141-159 set. 1973. Bibliotecas de hospitais. . 
Revisão da literatura sobre bibliotecas de hospitais, abrangendo problemas de 
estruturação, requisito para funcionamento e serviços aos leitores. Sugestões 
para que o IV Congresso Nacional de Médicos brasileiros recomende a 
formação de um grupo de trabalho para estabelecer normas e padrões para as 
bibliotecas de hospitais e para que seja elaborado um plano de estudos em cursos 
de extensão e pós-graduação para os bibliotecários do setor bio-médico. Etelvina 
Lima . 0156 [B] 

398. ISSN 0100-0829 v.2 n.2 p.160-175 set. 1973. Considerações sobre o 
recrutamento de pessoal. . Recrutamento de pessoal. Exame dos processos e 
análise dos problemas relacionados com Mercado de Trabalho. Adalmo de 
Araújo Andrade . 0157 [O] 

399. ISSN 0100-0829 v.2 n.2 p.176-195 set. 1973. Características de um 
serviço de informação para a indústria. . Centro de informação para a indústria: 
objetivos, constituição, operações, serviços e avaliação. Importância da seleção 
de documentos e necessidade de coordenação de serviços e renovação constante 
do centro. Inclui diagramas. John J. Eyre . 0158 [DB] 

400. ISSN 0100-0829 v.2 n.2 p.196-206 set. 1973. Uso da informação 
bibliográfica entre professores do Instituto de Ciências Exatas da UFMG. . 
Relata os resultados do inquérito efetuado junto a professores do Instituto de 
ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais, para caracterização de 
aspectos relativos ao uso da informação bibliográfica, uso de periódicos, 
"abstracts", índices e cópias de material bibliográfico. Este trabalho é uma 
seqüência do trabalho anteriormente publicado no v. i, n. 2 desta revista, "uso da 
biblioteca entre professores do Instituto de ciências Exatas da UFMG". Maria 
Lúcia Andrade Garcia . 0159 [B] 

401. ISSN 0100-0829 v.2 n.2 p.207-217 set. 1973. Índice de citações: uma 
revisão da literatura. . Revisão da literatura sobre índice de citações: análise de 
20 artigos publicados no período de 1926-1972. Maria de Lourdes Borges de 
Carvalho . 0160 [CB] 

402. ISSN 0100-0829 v.2 n.2 p.218-237 set. 1973. Classificação automática: 
revisão da literatura. . Revisão da literatura na área da classificação automática: 
trabalhos mais significativos, seus pesquisadores, os diferentes métodos 
experimentados. Glaucia Helena Barbosa Pereira de Souza . 0161 [B] 



403. ISSN 0100-0829 v.2 n.2 p.238-250 set. 1973. A mecanização do serviço 
de empréstimo da Biblioteca do Instituto de Ciências Exatas da UFMG. . 
Relatório da experiência do uso de microfilmagem no serviço de empréstimo da 
Biblioteca do Instituto de ciências Exatas da UFMG. A rotina do serviço e as 
vantagens advindas para a Biblioteca. Ana Maria Cardoso Andrade . 0162 [B] 

404. ISSN 0100-0829 v.2 n.2 p.251-263 set. 1973. Seminário sobre "A 
informação do bibliotecário face às exigências profissionais da atualidade". . 
Apresentação dos depoimentos, debates e conclusões do Seminário sobre a 
formação do Bibliotecário face às exigências profissionais da atualidade 
realizado em 30 de maio de 1973 em comemoração ao 22ª aniversário da Escola 
de Biblioteconomia da UFMG. Maria Luíza Alphonsus de Guimarães Ferreira . 
0163 [B] 

405. ISSN 0100-0829 v.20 n.1 p.100-129 jan./jun. 1991. Indexação 
automática de atas: a experiência no curso de pós-graduação em 
Biblioteconomia da UFMG. . Diretrizes que nortearam o trabalho de Indexação 
automática das atas do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em 
Biblioteconomia da UFMG, baseado nas etapas de conhecimento da instituição, 
tratamento do vocabulário e automação do processo. As atas de reuniões como 
fontes de informação para o resgate da memória institucional. Alaôr Messias 
Marques Júnior . 1712 [B] 

406. ISSN 0100-0829 v.20 n.1 p.23-41 jan./jun. 1991. Novas possibilidades 
em informação popular. . Relato dos resultados de pesquisa sobre os Centros 
Populares de Documentação e comunicação, enfocando conceituação, objetivos, 
organização, práticas documentais e informacionais e sua função social. Ana 
Maria Cardoso de Andrade . 1708 [D] 

407. ISSN 0100-0829 v.20 n.1 p.42-54 jan./jun. 1991. Memória política e 
controle documental: o caso PT na campanha presidencial de 1989. . Discute-se 
a sistematização e controle da produção documental gerada e difundida pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT) durante a campanha presidencial de 1989. 
Destaca-se a importância desta documentação, quando reflete uma parte da 
memória política do País. Egleé Belisario Guevara; Maria do Carmo Andrade 
Gomes . 1709 [D] 

408. ISSN 0100-0829 v.20 n.1 p.55-66 jan./jun. 1991. Comunidades rurais no 
Brasil e a informação. . Questiona o atendimento às populações rurais por parte 
dos Serviços de Informação e o papel do bibliotecário nesse processo, 
enfatizando a importância do conhecimento de questões mais amplas do mundo 
rural, como a estrutura agrária. Cláudia Tarpani . 1710 [B] 



409. ISSN 0100-0829 v.20 n.1 p.67-99 jan./jun. 1991. Leituras dos alunos do 
Curso de Graduação em Biblioteconomia da UFMG. . Este estudo analisa os 
hábitos e preferências de leitura de alunos de curso de graduação em 
Biblioteconomia. As leituras são a sua principal fonte de informação, e a terceira 
opção como forma habitual de lazer. Entretanto, não constitui o instrumental 
mais importante no seu processo de aprendizagem. Os hábitos de leitura se 
modificam após o quarto período de estudos no curso. Entre as barreiras para o 
desenvolvimento de melhores hábitos de leitura deve-se citar a necessidade de 
trabalhar e o tempo gasto diariamente em transporte. Jeannette M. Kremer . 
1711 [B] 

410. ISSN 0100-0829 v.20 n.1 p.9-22 jan./jun. 1991. O papel de 
empreendedor na gerência de bibliotecas e Serviços de Informação. . 
Características do papel gerencial de empreendedor e de seu exercício em 
bibliotecas e serviços de informação. Necessidade de se pesquisar esse aspecto 
do trabalho do gerente de informação. Eduardo José Wense Dias . 1707 [B] 

411. ISSN 0100-0829 v.20 n.2 p.149-160 jul./dez. 1991. Biblioteconomia, 
informação e cidadania. . As funções da biblioteca como centro organizado de 
informação são analisadas à luz da importância da informação como fator 
essencial à conquista da cidadania, por todos os indivíduos. O bibliotecário é 
estimulado a transformar-se em instrumento de democratização da informação, 
contribuindo para que a todos seja legado o exercício da cidadania. Maria das 
Graças Targino . 1713 [B] 

412. ISSN 0100-0829 v.20 n.2 p.161-175 jul./dez. 1991. Reflexões em torno 
da formação e da educação continuada do profissional bibliotecário. . 
Apresentação dos resultados gerais da pesquisa que fez avaliação do uso de 
material didático em dez cursos de graduação em Biblioteconomia/Ciência da 
Informação, com o objetivo de analisar a bibliografia utilizada, identificando 
disciplinas com cobertura insuficiente de material bibliográfico e fazendo 
recomendações de prioridade para produção de literatura especializada. As 
descobertas feitas, comparativamente com resultados de investigação anterior, 
mostraram: 1. grande maioria de material em português; 2. reforço significativo 
nas disciplinas de Administração de Bibliotecas e Metodologia Científica; 3. 
aumento substancial no número de disciplinas optativas de caráter sócio-
histórico-cultural. Como aspecto negativo salientou-se o alto grau de 
obsolescência das bibliografias das disciplinas profissionalizantes. Partindo-se 
do princípio de que, provavelmente, os bibliotecários estão recebendo melhor 
formação desde a implantação do novo currículo, são feitas reflexões em torno 
de como aperfeiçoar a atuação do pessoal formado antes da implantação do novo 
currículo, recomendando oferecimento de cursos diferenciados de educação 
continuada. Nice Menezes de Figueiredo . 1714 [B] 

413. ISSN 0100-0829 v.20 n.2 p.176-190 jul./dez. 1991. Qual o real valor da 
informação?. . Este artigo analisa a seguinte questão: a informação está para o 
seu "valor" assim como o profissional da informação está para o seu "salário". o 
autor discute então quatro abordagens para a compreensão do que constitui valor 
em informação. Se quiser atribuir à informação um valor de mercado, parece que 
será necessária a ocorrência de uma evolução no pensamento econômico. James 
P. Cooney . 1715 [C] 



414. ISSN 0100-0829 v.20 n.2 p.191-217 jul./dez. 1991. Análise de citação 
dos periódicos brasileiros de Biblioteconomia 1972-1982. . Análise de citação 
dos artigos dos periódicos Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, 
Ciência da Informação, Revista de Biblioteconomia de Brasília e revista 
brasileira de Biblioteconomia e Documentação, no período de 1972 a 1982, 
visando a conhecer a literatura brasileira de Biblioteconomia. Para isto, estudou-
se: forma bibliográfica, idioma, idade, procedência geográfica das citações; 
periódicos mais citados; autores mais citados, autoria única e múltipla, auto-
citação, autores mais produtivos X autores mais citados. Com relação aos 
periódicos brasileiros, estudou-se também auto-citação, influência de um 
periódico sobre o outro. Os resultados permitiram que se atingisse o objetivo 
proposto e a comparação com outros estudos na área revelou um panorama 
parcial da literatura biblioteconômica brasileira da década estudada Mônica 
Cardoso Pittella . 1716 [BC] 

415. ISSN 0100-0829 v.20 n.2 p.218-236 jul./dez. 1991. Leitura e sociedade: 
o caso dos agricultores do Sul do Brasil. . Apresenta uma revisão da literatura 
sobre aspectos histórico-sociais que explicam os hábitos de leitura do povo, 
efetuando uma comparação com os agricultores do sul do Brasil. O agricultor 
brasileiro da Região Sul, que até as primeiras décadas do século XX tinha 
hábitos de leitura semelhantes aos moradores de áreas urbanas, não lê mais, e 
isso tem colocado dificuldades para sua inserção na sociedade moderna. Alerta 
para o perigo de os agricultores ficarem expostos apenas às informação 
transmitidas pelo rádio e pela televisão, o que pode levá-los ao analfabetismo 
funcional. Supõe que a alfabetização em massa sozinha não seria suficiente para 
desencadear hábitos de leitura; que seriam necessárias ações que preparassem os 
indivíduos para se conscientizarem de suas necessidades. Refere-se à mulher 
como elemento-chave para o diálogo no meio rural. Presume que o gosto 
literário do agricultor, em estado latente, poderia ressurgir se estimulado. Suzana 
Sperry . 1717 [BO] 

416. ISSN 0100-0829 v.21 n.1 p.100-135 jan./jun. 1992. Identificação dos 
elementos essenciais de entradas catalográficas em vários tipos de bibliotecas.  
Anna Helena G. A. B. Mesquita; Mônica Cardoso Pittella . 1809 [B] 

417. ISSN 0100-0829 v.21 n.1 p.136-173 jan./jun. 1992. Avaliação das 
condições de preservação e do estado de conservação da coleção da biblioteca da 
Escola de Biblioteconomia da UFMG.  Jeannette Marguerite Kremer; Sônia de 
Conti Gomes; Júlia Gonçalves da Silveira . 1810 [B] 

418. ISSN 0100-0829 v.21 n.1 p.19-39 jan./jun. 1992. Editoras universitárias 
no Brasil: uma crítica para reformulação na prática. . Analisa editoras 
universitárias no período de 1987 a 1989, a partir de dados obtidos com 
questionários e complementados por entrevistas, constando um quadro de 
carências e instabilidade. Discute opiniões e posturas propondo uma política 
editorial universitária "ideal" para o Brasil. Leilah Santiago Bufrem . 1806 [B] 



419. ISSN 0100-0829 v.21 n.1 p.40-55 jan./jun. 1992. Critérios para aquisição 
de livros: o caso das ciências sociais e humanidades. . propõe o estudo de 
critérios de seleção que antecedem a aquisição e a incorporação de títulos ao 
acervo nas áreas de Ciências Sociais e Humanidades, que se diferenciam das 
demais ciências quanto à obsolescência, interdisciplinaridade, utilização de 
monografias e idiomas originais. Apresenta a experiência conjunta de 
professores e bibliotecários da FFLCH/USP na definição de critérios de seleção 
de livros adquiridos por compra e doação. Diva Carraro de Andrade . 1807 [B] 

420. ISSN 0100-0829 v.21 n.1 p.56-99 jan./jun. 1992. Construção de 
linguagens de indexação. . Esta contribuição é resultado de uma pesquisa sobre 
fundamentos teóricos das linguagens de indexação em estudos existentes e na 
literatura especializada. Foram reunidas mais de cem referências, transcritas no 
fim do artigo. Depois de apresentar seu método de investigação, o autor 
examina, sintetizando, os trabalhos escolhidos, a evolução, em quarenta anos, 
dos princípios teóricos que regem a concepção das classificações, das linguagens 
de indexação em cadeia e dos tesauros, bem como as implicações das teorias 
lingüísticas e matemáticas nas linguagens de indexação. Alexis Rivier . 1808 [C] 

421. ISSN 0100-0829 v.21 n.1 p.7-18 jan./jun. 1992. Sociedade e informação. 
. A sociedade produz, usa e valoriza a informação e todos os seus processos; é 
necessário conhecer e aceitar, como indivíduo, os benefícios que a informação 
oferece à sociedade e, a partir daí, analisar a relação entre estes dois elementos: a 
sociedade e a informação, com a finalidade de conhecer seus efeitos e 
conseqüências, para favorecer sua disponibilidade. Estela Moralez . 1805 [C] 

422. ISSN 0100-0829 v.21 n.2 p.195-202 jul./dez. 1992. Conhecimento e 
produção: peculiaridades da informação em ciência e tecnologia. . Informação 
em ciência e informação em tecnologia constituem formas específicas de 
registro e de circulação de conhecimento. Apresentam-se, aqui, algumas das 
características que se são inerentes, enfatizando-se as condições peculiares em 
que se dá o acesso ao texto e as relações que entretêm a capacidade de produção 
e a possibilidade de apropriação desse tipo de informação. Evando Mirra de 
Paula e Silva . 1811 [C] 

423. ISSN 0100-0829 v.21 n.2 p.203-212 jan./dez. 1992. O segredo, a 
informação e a cidadania. . Analisa o mito informacional, inserindo-o, à luz das 
classes sociais, na contemporaneidade. Solange Puntel Mostafa; Eduardo Ismael 
Murguia Maranon . 1812 [C] 

424. ISSN 0100-0829 v.21 n.2 p.213-223 jul./dez. 1992. Sociedade pós-
moderna: o poder da informação o poder de informar. . Discute a relevância da 
informação na sociedade pós-moderna e o novo papel do bibliotecário como 
mercadoria informacional na nova sociedade, e a crescente informatização do 
conhecimento. Procura analisar os impactos das inúmeras mudanças ocorridas 
na sociedade e sua influência na prática das bibliotecas / Serviços de 
Informação, assim como na relação usuário/informação. Ana Maria Rezende 
Cabral . 1813 [BC] 



425. ISSN 0100-0829 v.21 n.2 p.224-252 jul./dez. 1992. Atitude dos 
funcionários das bibliotecas da UFMG e da PUC/Rio face à automação: um 
estudo exploratório. . Atitude dos funcionários de Biblioteconomia da UFMG e 
PUC/Rio em relação à automação. Os resultados evidenciam que os funcionários 
apresentam uma atitude favorável em relação à automação. Esta atitude não está 
determinada pelos elementos investigados: idade, experiência de trabalho com 
automação. E o fato de as pessoas haverem cursado disciplinas vinculadas à 
automação na graduação. Eglée J. Belisario Guevara . 1814 [B] 

426. ISSN 0100-0829 v.21 n.2 p.253-276 jul./dez. 1992. Estudo dos 
periódicos da área de ciências Sociais da biblioteca central da Universidade 
Estadual de Londrina (BC/UEL). . Avaliação da coleção constituída por 108 
títulos de periódicos correntes adquiridos por compra pela BC/UEL na área de 
Ciências Sociais Aplicadas. Para a realização do estudo foram utilizadas 
estatísticas de uso. O qual foi relacionado ao custo das publicações e à opinião 
dos usuários, analisando-se, também, o uso de periódicos através da comutação 
bibliográfica. Ivone Guerreiro di Chiara; Yara Maria Pereira da Costa Prazeres . 
1815 [B] 

427. ISSN 0100-0829 v.22 n.1 p.38-65 jan./jun. 1993. Profissionalização ou 
proletarização da atividade informacional?. . Tendências recentes na educação 
em Biblioteconomia e Ciência da Informação revelam a necessidade de 
mudanças nos currículos, refletindo as tendências da sociedade contemporânea, 
em constante transformação, Essa sociedade exige um profissional versátil capaz 
de se adaptar a um mercado diversificado e em expansão. As escolas enfrentam 
o desafio de se reestruturarem para sobreviver. Blaise Cronin . 1892 [BC] 

428. ISSN 0100-0829 v.22 n.1 p.66-88 jan./jun. 1993. O estado da arte e 
tendências da formação do profissional de informação: enfoque Latino-
Americano. . Internacionalização dos problemas econômicos, políticos, sociais e 
culturais como marca de situação mundial atual. Características desse processo 
na América Latina. O MERCOSUL como instrumento decisivo para a 
integração dos países latino- americanos. Desafios à educação no processo de 
integração. Importância da informação e necessidade de formação de recursos 
humanos especializados. Francisco Piñón . 1893 [BO] 

429. ISSN 0100-0829 v.22 n.1 p.9-37 jan./jun. 1993. Para uma economia do 
desenvolvimento baseada em conhecimento.  Robert A. Vitro . 1891 [C] 

430. ISSN 0100-0829 v.22 n.2 p.133-167 jul./dez. 1993. Comunicação e 
modernidade: o impasse antinômico e as possibilidades da polifonia. . Reflexão 
sobre o campo teórico da comunicação Social - utilizando o conceito de "matriz 
disciplinar" derivado das formulações de Thomas KUHN - buscando identificar 
o que se denominaria a "matriz antinômica" dos estudos sobre a comunicação. 
Sem se submeter inteiramente ao quadro normativo Khuniano, intenta-se pensar 
outras maneiras de trabalhar a comunicação, escapando do impasse teórico 
produzido pelas antinomias identificadas. Maria Ceres Pimenta Spínola Castro . 
1896 [O] 



431. ISSN 0100-0829 v.22 n.2 p.168-180 jul./dez. 1993. A verdade oculta na 
população sobre a biblioteca pública: solução para revisar seu papel. . Aborda a 
questão de que a Biblioteca Pública, revisando seus conceitos, poderia vir a 
situar-se entre as instituições líderes dos movimentos culturais do País. Sua 
interferência junto à população poderia contribuir para diminuir os efeitos da 
massificação promovida pelos meios de comunicação, que tem desestimulado a 
leitura e a escrita, restringindo os indivíduos à comunicação oral e ao 
isolamento. Sugere a hipótese de que a razão da perda da terreno em relação aos 
meios de comunicação possa estar ligada ao afastamento dessa instituição do 
público que poderia transforma-se em seu usuário. Afastando-se, perdeu 
oportunidades de observar a verdade sobre esse público, e de produzir ações que 
despertasse seu interesse. Supõe também, que a Biblioteca Pública deveria 
buscar o ângulo correto e os instrumentos necessários para fazer aparecer a 
verdade que se encontra no seio da população. Isto é, para encontrar os 
instrumentos adequados de análise, para estabelecer diagnósticos para interpretar 
resistências e avaliar discursos dos indivíduos, os bibliotecários deveriam sair da 
sombra, colocando-se fora dos muros da biblioteca e junto ao povo, para escutá-
lo. Essa atitude permitiria aos indivíduos o direito de dizer a sua palavra. Os 
bibliotecários, "escutando", "falariam com eles"e deixariam de lado o seu 
discurso autoritário, que pode ter contribuído para obscurecer a verdade sobre a 
questão, e para afastá-los de seus movimentos. Suzana Sperry . 1895 [B] 

432. ISSN 0100-0829 v.22 n.2 p.181-212 jul./dez. 1993. Percepções e atitudes 
de estudantes universitários em relação ao vandalismo nas bibliotecas da UFMG 
. . As multiplicações e roubos de material bibliográfico são analisados do ponto 
de vista das percepções e atitudes de estudantes universitários sobre esse 
problema. O estudo identificou características dos informantes como usuários de 
bibliotecas, suas opiniões relativas à motivação e sua predisposição para cometer 
tais atos, suas atitudes caso testemunhassem atos de vandalismo, suas sugestões 
para punições e para medidas administrativas para coibir esse comportamento. 
Jeannette Marguerite Kremer; Maria josé de Oliveira . 1894 [B] 

433. ISSN 0100-0829 v.22 n.2 p.213-238 jul./dez. 1993. Definição de 
publicações oficiais. . Definição de "publicações oficiais" utilizando-se um 
método analítico-sintético que consiste das seguintes etapas: análise de 
definições encontradas na literatura, extraindo-se delas as características e 
atributos referentes a esse tipo de publicação; classificação desses atributos em 
categorias; elaboração de uma proposta de definição que inclua todas as 
categorias. Foram analisadas vinte e três definições e conceitos de vários países 
e de instituições nacionais e internacionais. Na apresentação de cada categoria 
foram discutidas matérias do interesse da Biblioteconomia, da arquivística e da 
administração pública. Lídia Alvarenga . 1897 [ABO] 



434. ISSN 0100-0829 v.22 n.2 p.239-256 jul./dez. 1993. Metodologias 
inovadoras para a educação continuada de bibliotecários. . Discute-se a 
necessidade da educação continuada para bibliotecários e a falta de 
metodologias inovadoras para este tipo de treinamento no país. Descreve-se 
metodologia original utilizada em projeto do PADCT, executado em duas fases: 
1. Diagnóstico da situação da biblioteca; 2. Metodologias para promover o uso 
da informação. Acrescentam-se as principais recomendações feitas, referentes às 
falhas detectadas na primeira fase. Relatam-se, detalhadamente, as metodologias 
utilizadas para motivar e treinar os bibliotecários, capacitando-os a melhor 
promover o uso dos serviços e produtos das suas bibliotecas-objetivo final do 
projeto. Nice Figueiredo . 1898 [B] 

435. ISSN 0100-0829 v.22 n.2 p.257-264 jul./dez. 1993. Fazemos, fazemos, 
fazemos e não sabemos porque: as práticas de catalogação clamam por uma 
reavaliação. . Necessidade de reavaliação das práticas catalográficas quando do 
desenvolvimento de sistemas automatizados de catalogação. Carência de 
pesquisas sobre essas práticas e de interesse ou disponibilidade dos 
bibliotecários para refletir sobre o que fazem na área do processamento técnico, 
especialmente. Herb White . 1899 [B] 

436. ISSN 0100-0829 v.22 n.2 p.265-282 jul./dez. 1993. O uso do serviço de 
comutação on-line da Rede Brasileira de Informação em Ciência da Saúde pelos 
usuários da biblioteca do Centro de Ciências da Saúde-Medicina da UFSC: 
relatório de pesquisa. . Estudo do uso da comutação ON-LINE da Rede 
Brasileira de Informação em Ciências da Saúde-Medicina da Universidade 
Federal de Santa Catarina. A pesquisa cobre o período compreendido entre julho 
de 1990 e julho de 1991 e pretende elaborar um perfil das solicitações destes 
usuários. Miriam Vieira da Cunha . 1900 [B] 

437. ISSN 0100-0829 v.23 n.1 p.28-42 jan./jun. 1994. Publicação eletrônica: 
perspectivas na sociedade pós-industrial. . Apresenta a definição eletrônica, suas 
características, vantagens x desvantagens e algumas aplicações já desenvolvidas. 
Descreve dois projetos em andamento para implantação de biblioteca eletrônica 
e caracteriza sua importância educacional na era da informação. Maria Elisabeth 
Salviati . 2002 [CB] 

438. ISSN 0100-0829 v.23 n.1 p.43-55 jan./jun. 1994. Qualidade Total: 
japoneização a la Brasilis. . O sucesso dos programas de controle de qualidade 
total é examinado do ponto de vista histórico-político-econômico no 
desenvolvimento do capitalismo internacional e, em particular, com relação ao 
caso japonês, buscando reflexões no agir de organizações brasileiras quando da 
implementação desses programas. Fernando Coutinho Garcia . 2003 [O] 

439. ISSN 0100-0829 v.23 n.1 p.56-64 jan./jun. 1994. O sistema de 
bibliotecas da UFMG na perspectiva de qualidade total. . Motivos que influíram 
para que o Sistema de Bibliotecas aderisse ao Programa de Qualidade Total 
lançado pela Pró-Reitoria de Administração da UFMG. Estrutura do Sistema de 
Bibliotecas da UFMG, a importância da qualidade dos serviços 
biblioteconômicos, as ações desenvolvidas e os desafios que se apresentam. 
Paulo da Terra Caldeira . 2004 [B] 



440. ISSN 0100-0829 v.23 n.1 p.65-77 jan./jun. 1994. Automação das funções 
de biblioteca e pacotes de software: características e vocações. automação de 
bibliotecas. Programas de computador usados na automação das bibliotecas 
brasileiras têm sido desenvolvidos com ferramentas de software (gerenciadores 
de bases de dados, linguagens) nem sempre adequados à manipulação de 
informações e procedimentos característicos de uma biblioteca. Este trabalho se 
propõe a analisar o problema de representação e modelagem de funções 
biblioteconômicas em termos de sua complexidade, e a relacionar estas 
características com as funcionalidades e vocações de pacotes de software 
disponíveis para automação de bibliotecas. Carlos Henrique Marcondes . 2005 
[B] 

441. ISSN 0100-0829 v.23 n.1 p.7-27 jan./jun. 1994. Ameaça ou 
oportunidade? O futuro dos serviços de biblioteca à luz das inovações 
tecnológicas. . Desde a década de 60 os desenvolvimentos tecnológicos vêm em 
ritmo crescente moldando a biblioteca e os Serviços de Informação. Discute-se 
as potencialidades e as limitações das principais tendências na Biblioteconomia 
do futuro, especialmente aquelas apresentadas nos volumes Libraries and the 
future: essays on the library in the twenty-first century e Information UK 2000. 
As idéias visionárias de profissionais da informação de quatro continentes 
incluem a extinção dos materiais impressos e o surgimento da biblioteca virtual, 
o acesso à distância de textos completos, e a utilização de inteligência artificial 
na automatização dos serviços de referência, catalogação descritiva, e indexação. 
Discute-se também a entrada de profissionais de outras áreas no campo de 
atuação dos bibliotecários devido à passividade e falta de liderança destes 
últimos. F. W. Lancaster . 2001 [B] 

442. ISSN 0100-0829 v.23 n.2 p.107-114 jul./dez. 1994. Retomando 
possibilidades conceituais: uma contribuição à sistematização do campo da 
informação Social. . Contribuição à elaboração conceitual do campo da 
informação social como parte da Ciência da Informação, usando as categorias de 
historicidade, totalidade e tensionalidade. Ana Maria Pereira Cardoso . 2006 [C] 

443. ISSN 0100-0829 v.23 n.2 p.115-137 jul./dez. 1994. Cultura da 
Modernidade: discussões e práticas informacionais. . Neste trabalho reúnem-se 
alguns conceitos de maneira a realizar uma leitura histórico-social do fenômeno 
informacional. Indaga-se em que contexto e por quais processos a informação 
passa a constituir um problema, nas sociedades ocidentais-capitalistas-
industriais, de ordem prático-social e, de ordem científica, ou seja, como objeto 
de estudo da ciência. O conceito nucleador dessa reconstrução histórica é 
cultura, o qual fornece o solo teórico a partir do qual novos conceitos se 
delineiam. Em primeiro momento, resgatam-se os discursos da cultura, que têm 
interpretado os vínculos simbólicos e materiais que as nossas sociedades 
históricas estabelecem com a realidade. Estes abrem o caminho para se entrever 
um segundo plano de estudo da cultura, como produto construído coletivamente 
pelos sujeitos sociais, através de suas ações e representações, as quais, num 
sentido moderno, são práticas de informação. Regina Maria Marteleto . 2007 
[CO] 



444. ISSN 0100-0829 v.23 n.2 p.138-152 jul./dez. 1994. Teoria(s) da 
comunicação: busca de identidade e de caminhos. . Este trabalho discute o 
surgimento de um campo de estudos sobre a comunicação social (de uma 
"Teoria da Comunicação"); as dificuldades colocadas por seu objeto, e a 
contextualização histórica dos diversos estudos. Tais estudos, que formam um 
conjunto heterogêneo e vêm sendo sistematizados de diferentes maneiras, são 
atravessados por algumas antinomias, que dificultam a apreensão global do 
fenômeno comunicativo. Vera Regina Veiga França . 2008 [O] 

445. ISSN 0100-0829 v.23 n.2 p.153-166 jul./dez. 1994. No lar sem coroa o 
tempo invadido, a informação rarefeita: estudo da relação das empregadas 
domésticas com a informação e a leitura. . Examina como a informação se insere 
na vida das empregadas domésticas, sindicalizadas ou não. É verificada a forma 
como essas mulheres trabalhadoras se apropriam, ou não, destas informações 
para vencer o bloqueio da submissão. É analisado o acesso à informação através 
da leitura e de outros diferentes canais e a possibilidade deste acesso ser inibido 
por fatores, tais como opressão, gênero e exclusão social. Marta Pinheiro Aun . 
2009 [C] 

446. ISSN 0100-0829 v.23 n.2 p.167-188 jul./dez. 1994. Fontes de informação 
e a questão de gênero no cotidiano da mulher (dona de casa). . O estudo 
identifica e examina o acesso e uso de fontes de informação de natureza 
impressa, audiovisual e oral junto a um grupo de mulheres donas de casa. 
Verifica a possível correlação dessas fontes na construção da identidade 
feminina. Os dados mostraram que as mulheres como receptoras de diferentes 
conteúdos informacionais se representam dentro de um modelo tradicional de 
mulher - esposa, mãe e dona de casa. Gisela Eggert . 2010 [C] 

447. ISSN 0100-0829 v.23 n.2 p.189-196 jul./dez. 1994. Indústria cultural e 
literatura infantil. . Revisão da posição de teóricos contemporâneos sobre o 
modo de produção dos objetos culturais, com enfoque especial no livro de 
literatura infanto-juvenil. Maria da Conceição Carvalho . 2011 [O] 

448. ISSN 0100-0829 v.23 n.2 p.197-202 jul./dez. 1994. Agente externo 
sujeito (pré) posicionado. . Reflexões sobre a ação do agente externo junto a 
comunidades, considerando o seu papel de intelectual. A preposição, enquanto 
categoria gramatical, indica diferenças de formatos de ação e enquanto signo 
releva que o agente externo atua dentro dos limites da sua posição política, que é 
determinada historicamente. Maria Cecília Diniz Nogueira . 2012 [O] 

449. ISSN 0100-0829 v.23 n.2 p.203-216 jul./dez. 1994. Projeto de 
implantação do Centro de Cultura de Belo Horizonte.  Ana Maria P. Cardoso; 
Maria Cecília Diniz Nogueira . 2013 [O] 



450. ISSN 0100-0829 v.24 n.1 p.35-51 jan./jun. 1995. Influência de autores 
franceses na literatura de educação no Brasil. . Estudo da influência de autores 
franceses na literatura brasileira de educação, através da análise de citações nos 
artigos da Revista brasileira de estudos Pedagógicos, de 1944 a 1990. Verificou-
se que: na década de 80 houve o maior número de citações de autores franceses; 
a data de publicação das obras citadas varia de 1880 a 1990, sendo que a 
predominância situa-se na década de 70; o autor mais citado foi Jean Piaget. 
Marysia Malheiros Fiuza; Vania Regina Peres Drummond; Mônica Cardoso 
Pittella . 2103 [CO] 

451. ISSN 0100-0829 v.24 n.1 p.52-62 jan./jun. 1995. Linguagens 
documentárias: núcleo básico de conhecimento para seu estudo. . Os alunos de 
escolas de Biblioteconomia são incentivados a usar instrumentos de recuperação 
da informação já consagrados, sendo que pouca atenção vem sendo dada a 
criação de novos instrumentos e o uso crítico dos mesmos. Questões são 
levantadas quanto à criação de um núcleo básico de conhecimento necessário às 
atividades de pesquisa, ensino e elaboração de linguagens documentárias, como 
tesauro e a tabela de classificação. Maria Luiza de Almeida Campos . 2104 [B] 

452. ISSN 0100-0829 v.24 n.1 p.63-84 jan./jun. 1995. O crescimento da 
ciência, o comportamento científico e a comunicação científica: algumas 
reflexões. . A autora reúne idéias sobre a comunidade científica e a comunicação 
científica formal, propondo perspectiva para estudo do periódico científico: 
comunicação científica vista como parte integrante da ciência e tendo como 
produto, quando formal, a literatura científica. O estudo da literatura científica 
de uma área exigiria, portanto, atenção ao contexto em que se dá a sua geração. 
Os cientistas estão organizados em comunidades científicas, cujos membros, 
segundo alguns autores como Merton, seguiriam determinadas regras de 
comportamento que disciplinam a comunicação. quer entre si, quer com 
membros de comunidades diferentes e com o público em geral. A importância, 
para o estudioso do periódico científico, do conhecimento de certos traços do 
comportamento científico, está na centralidade do papel desempenhado na 
ciência e na comunicação da ciência pelo artigo publicado - o periódico e o 
artigo científico são os únicos meios formais para estabelecer a originalidade e 
prioridade. Suzana Pinheiro Machado Mueller . 2105 [C] 

453. ISSN 0100-0829 v.24 n.1 p.7-34 jan./jun. 1995. Sistemas especialistas 
em bibliotecas: desenvolvimento de um protótipo para catalogação. . O artigo 
discute sucintamente o que são sistemas especialistas, que impacto eles estão 
tendo nas áreas da Biblioteconomia e Ciência da Informação e aponta alguns 
setores, dentro dessas disciplinas, onde eles estão sendo aplicados. Descreve o 
protótipo de um sistema especialista desenvolvido no Department of Information 
Studies da University of Sheffield. Sônia Elisa Caregnato; Nigel Ford . 2102 [B] 

454. ISSN 0100-0829 v.24 n.1 p.84-111 jan./jun. 1995. Introdução aos 
sistemas de hipertexto. . Documentos impressos e eletrônicos compartilham 
algumas características, embora os últimos superem a linearidade dos primeiros. 
Os hipertextos são documentos eletrônicos que permitem uma leitura não 
seqüencial, mas de acordo com o raciocínio humano. Hipermídia é o hipertexto 
enriquecido com outros meios, como imagem e som. Eugênia Vale Marques . 
2106 [O] 



455. ISSN 0100-0829 v.24 n.2 p.182-191 jul./dez. 1995. A extensão através 
do carro-biblioteca. . Analisa o estado da arte dos programas de carro-biblioteca 
no panorama internacional e nacional, identificando os três fatores que causaram 
a revitalização dos serviços do carro: a constatação da mudança de clientela, a 
possibilidade de adaptação de novas tecnologias ao veículo e por último, sob a 
ótica da análise custo-benefício, verifica-seque o serviço tem seu custo coberto 
pelas vantagens, se comparado corretamente a outros serviços bibliotecários. 
Salienta a importância da integração dos profissionais com a comunidade 
atendida. Lígia Maria Moreira Dumont . 2107 [B] 

456. ISSN 0100-0829 v.24 n.2 p.206-220 jul./dez. 1995. Frente de leitura: São 
Benedito - um diálogo entre a comunidade e os agentes externos. . Descrição do 
atendimento do carro-biblioteca da Escola de Biblioteconomia da UFMG na 
comunidade de São Benedito: estratégia de entrada e de saída de agentes 
externos na comunidade, serviços prestados, rotinas, articulação da atividade de 
extensão com ensino e pesquisa, bem como produtos e subprodutos relacionados 
com o projeto. Maria Cecilia Diniz Nogueira . 2108 [B] 

457. ISSN 0100-0829 v.24 n.2 p.221-267 jul./dez. 1995. Estudo da 
comunidade e dos usuários do carro-biblioteca da UFMG em São Benedito 
(Distrito de Santa Luzia, MG). . Estudo sobre a implantação do serviço de carro-
biblioteca em uma comunidade de periferia. Verifica características e 
necessidades de informação da comunidade, suas preferências a respeito de 
material de leitura e problemas do Distrito. Analisa o impacto de recém-
implantado serviço de carro-biblioteca da Escola de Biblioteconomia da UFMG 
sobre seus usuários, verificando suas características, demandas e preferência de 
material de leitura. Jeannete Marguerite Kremer; Maria Cecília Diniz . 2109 [B] 

458. ISSN 0100-0829 v.24 n.2 p.268-275 jul./dez. 1995. Recuperação do 
material bibliográfico do carro-biblioteca: um trabalho cooperativo. . Apresenta 
os problemas de conservação verificados nas coleções do Centro de Extensão da 
Escola de Biblioteconomia da UFMG e relata o trabalho cooperativo que vem 
sendo desenvolvido no Laboratório de Preservação do Acervo - LPA, Escola de 
Biblioteconomia da UFMG, para solucioná-los. Sonia de Conti Gomes; 
Rosemary Tofani Motta . 2110 [B] 

459. ISSN 0100-0829 v.24 n.2 p.276-288 jul./dez. 1995. A prática de trabalho 
no carro-biblioteca: alguns relatos da experiência. . Apresenta a experiência de 
trabalho no Carro-Biblioteca da Escola de Biblioteconomia da UFMG, 
mostrando a forma de atuação junto a comunidades da periferia de Belo 
Horizonte. Faz um relato sobre a utilização do texto literário, a leitura de caráter 
informativo e comenta o relacionamento leitor/equipe. Marlene Edite Pereira de 
Rezende . 2111 [B] 



460. ISSN 0100-0829 v.24 n.2 p.289-312 jul./dez. 1995. Escutando a 
comunidade: em discussão a extensão junto a camadas populares. . Apresenta os 
resultados da pesquisa realizada após a interrupção dos serviços do Carro-
Biblioteca da UFMG, em decorrência da greve dos servidores em 1991. Faz uma 
reflexão teórica sobre extensão/comunicação, ação cultural, informação, 
educação-cidadania, como pressupostos para uma ação extensionista 
transformadora. Propõe sugestões de ação universidade/comunidade a partir dos 
dados coletados. Alcenir Soares dos Reis; Marlene Edite Pereira de Rezende . 
2112 [BC] 

461. ISSN 0100-0829 v.24 n.2 p.313-320 jul./dez. 1995. O impacto da 
extensão universitária: reflexões sobre a ação do carro-biblioteca da Escola de 
Biblioteconomia da UFMG. . Analisa o impacto do carro-biblioteca nas 
comunidades por ele servidas, a partir de depoimentos de seus usuários. Destaca 
a importância de se pensar a Extensão do ponto de vista de quem a usa e as 
dificuldades que essa avaliação representa. Odília Clark Peres Rabello . 2113 
[B] 

462. ISSN 0100-0829 v.3 n.1 p.107-130 jan./jun. 1974. Ensino da Ciência da 
Informação: bibliografia analítica. . Bibliografia analítica de artigos sobre ensino 
da Ciência da Informação, publicados no período de 1969 a 1973. Maria de 
Luordes Borges de Carvalho; Maria Helena de Andrade Magalhães . 0225 [C] 

463. ISSN 0100-0829 v.3 n.1 p.131-140 mar. 1974. A ALEBCI e a 
informação do bibliotecário. . As realizações da ALEBCI (Associação Latino 
Americana de Escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação) em função 
de seu papel na formação do bibliotecário latino-americano. Maria Martha de 
Carvalho; Anna da Soledade Vieira . 0226 [B] 

464. ISSN 0100-0829 v.3 n.1 p.13-26 jan./jun. 1974. Experiência do IBBD em 
programas de pós-graduação. . Antecedentes e objetivos da pós-graduação do 
IBBD. Conceito de pós-graduação. Currículo, inter-relação das disciplinas, 
corpo discente e docente do curso de mestrado em Ciência da Informação. O 
IBBD e a formação do novo profissional da Biblioteconomia e da documentação 
para atendimento das necessidades da sociedade em mudança. Hagar Espanha 
Gomes . 0221 [BCD] 

465. ISSN 0100-0829 v.3 n.1 p.27-39 jan./jun. 1974. A pós-graduação em 
Biblioteconomia. . A pós-graduação em Biblioteconomia é uma necessidade que 
decorre do extraordinário desenvolvimento desse campo e do advento de campos 
novos como a documentação e a Ciência da Informação. O principal objetivo do 
ensino de graduação é formar bibliotecários para dirigir e executar serviços, 
enquanto a pós-graduação procura formá-los para o planejamento e pesquisa. 
Edson Nery da Fonseca . 0222 [B] 

466. ISSN 0100-0829 v.3 n.1 p.40-64 jan./jun. 1974. Curso sobre Ciência da 
Informação para estudantes de Biblioteconomia. . Contexto, objetivos, estrutura, 
avaliação e metodologia de ensino do curso "Introdução à Ciência da 
Informação", ministrado a estudantes de Biblioteconomia que não tenham 
conhecimento científico básico. Tefko Saracevic . 0223 [BC] 



467. ISSN 0100-0829 v.3 n.1 p.65-106 jan./jun. 1974. Las ciências de la 
información en la escuela de Bibliotecología. . A Ciência da Informação no 
ensino da Biblioteconomia: definição, divisão, classificação. Programas da Case 
Western Reserv University, Geogia Institute of Tecnology, UCLA, Drexel 
Institute of Technology e Rutgers University. Esquemas de cursos e 
bibliografias nas áreas de Introdução à Ciência da Informação, Mecanização e 
Automação de Bibliotecas. Armazenagem e Recuperação da informação. Ario 
Garza Mercado . 0224 [BC] 

468. ISSN 0100-0829 v.3 n.2 p.141-149 jul./dez. 1974. Seleção de material 
bibliográfico: alguns fatores. . A seleção de livros é atividade de importância 
fundamental e não pode ser considerada apenas como uma habilidade adquirida 
pela experiência. É, principalmente uma questão de organização e necessita de 
métodos eficientes, que variam de acordo com o tipo de biblioteca. Verbas 
insuficientes, explosão de informação e a falta de um bom serviço de 
empréstimo entre bibliotecas confirmam a necessidade da avaliação do material 
a adquirir. É preciso adotar um sistema integrado de reciclagem do acervo, para 
melhor utilização da verba disponível, fator importante na época atual. David 
Spiller . 0227 [B] 

469. ISSN 0100-0829 v.3 n.2 p.150-164 jul./dez. 1974. O processo de 
comunicação e a entrevista de referência. . A entrevista de referência como o 
momento de contato pessoal entre o leitor em busca de informações e o 
bibliotecário é comparada ao processo de comunicação. Os ruídos que podem 
comprometer o sucesso da comunicação durante a entrevista são: limitação da 
capacidade do receptor, fatores ambientais, presunção não enunciada, fatores 
pessoais, incompatibilidade do esquema, apresentação imprecisa ou confusa. 
Wanda Maria da Rocha Paranhos . 0228 [BO] 

470. ISSN 0100-0829 v.3 n.2 p.165-174 jul./dez. 1974. Implantação de um 
serviço de disseminação seletiva de informação em biblioteca especializada. . As 
bibliotecas especializadas necessitam, mais do que qualquer outra, cientificar o 
usuário de todo o conteúdo de sua coleção, de maneira mais específica possível, 
criando um processo dinâmico de informação e resposta. Neste artigo, o autor 
sugere a implantação de um SDI manual, que permite ao usuário, segundo o seu 
perfil de interesse, sobre o conteúdo da totalidade das aquisições feitas pela 
biblioteca, através da utilização de uma matriz contendo: (a) os usuários e seus 
perfis de interesse; (b) os descritores identificados com os perfis; (c) espaços 
para indicação dos documentos novos, que cruzam com os perfis e os 
descritores. O Serviço prevê também uma mecânica de atualização e reavaliação 
dos perfis, assim como a possibilidade de ser automatizado. Alexandre do 
Espírito Santo . 0229 [B] 

471. ISSN 0100-0829 v.3 n.2 p.175-192 jul./dez. 1974. Usuários: uma visão 
do problema. . O usuário deve ser visto como razão fundamental dos Serviços de 
Informação: precisa ser estudado dentro dos sistemas social, político, econômico 
e outros que possam afetá-lo, levando-se em conta seu "background", motivação 
e orientação profissional. Vânia Maria Rodrigues Hermes de Araújo . 0230 [B] 



472. ISSN 0100-0829 v.3 n.2 p.193-217 jul./dez. 1974. Servicios 
bibliotecários y de información para las zonas rurales de América Latina. . O 
serviço bibliotecário e de informação, recurso pedagógico de apoio e 
complemento ao processo educacional, é extremamente insatisfatório na 
América Latina, sobretudo nas zonas rurais. Visando melhorar a qualidade do 
sistema educativo, foram estabelecidas as bases para uma política nacional de 
informação educativa, durante o seminário de Documentation e Información 
Pedagógica en América Latina (Panamá, 1971). A importância dos meios de 
comunicação de massas é analisada e são apresentadas as possíveis soluções 
para o estabelecimento de serviços bibliotecários e de informação educativa 
rural na América Latina. Carlos Victor Penna . 0231 [B] 

473. ISSN 0100-0829 v.3 n.2 p.218-233 set. 1974. Reformulação do currículo 
do Curso de Biblioteconomia da UFMG. . Necessidade de adaptação do ensino 
da Biblioteconomia às mudanças sociais e culturais, com reflexos nas demandas 
do mercado de trabalho. Esforços desenvolvidos pela Escola de Biblioteconomia 
da UFMG com a organização de um currículo de caráter analítico, através do 
desdobramento de disciplinas, a partir de 1969. Volta à síntese, em 1974, à vista 
dos resultados obtidos. Modificações principais no novo currículo e implicações 
com os métodos de ensino. Recomendações. Jandira Batista de Assunção; 
Marysia Malheiros Fiuza . 0232 [B] 

474. ISSN 0100-0829 v.4 n.1 p.141-161 jan./jun. 1975. História da Biblioteca 
como evolução de uma idéia e de um sistema. . Considera a história das 
bibliotecas como conseqüência da evolução das idéias e dos sistemas filosóficos 
que se sucederam nos vários séculos, e suas implicações na biblioteca do futuro. 
Alfredo Srrai . 0273 [B] 

475. ISSN 0100-0829 v.4 n.1 p.162-185 jan./jun. 1975. Relações das coleções 
de documentos históricos do século XVIII e XIX, existentes na Cidade de São 
João del Rei.  Lucy Gonçalves Fontes; Marysia Malheiros Fiuza . 0274 [AO] 

476. ISSN 0100-0829 v.4 n.1 p.19-39 jan./jun. 1975. A Biblioteca como 
instrumento da tecnologia educacional. . As perspectivas futuras no campo da 
educação e a transformação das bibliotecas, de simples depósitos de livros, em 
eficientes centros de informação. A necessidade de integração dos meios de 
comunicação de massa no acervo da biblioteca. O papel do computador para o 
armazenamento e recuperação de informações e as condições básicas que 
poderiam acelerar o desenvolvimento das bibliotecas universitárias brasileiras. 
Samuel Netto Pfromm . 0267 [B] 

477. ISSN 0100-0829 v.4 n.1 p.52-62 mar. 1975. Recursos humanos em 
Biblioteca Universitária. . A biblioteca universitária precisa estar equiparada 
com pessoal, profissional e não profissional, em número e qualidade suficientes 
que permitam uma adequada distribuição de tarefas, para cumprir com eficiência 
as funções de transmissor de conhecimentos e suporte da pesquisa. Os 
estabelecimentos de padrões nacionais possibilita um estudo das reais 
necessidades das bibliotecas, e cabe aos dirigentes de bibliotecas universitárias 
proporcionar um programa contínuo de treinamento e atualização do pessoal 
para maior integração da biblioteca na comunidade universitária. Jandira Batista 
de Assunção; Ruth Versiani Tavares; Jussara Pereira Santos . 0269 [B] 



478. ISSN 0100-0829 v.4 n.1 p.63-78 jan./jun. 1975. A participação da 
Biblioteca Universitária no sistema nacional de informação científica e 
tecnológica e em outros sistemas de informação. . A necessidade de coordenação 
de transferência de informações como conseqüência do crescente aumento de 
publicações técnico-científicas, com o objetivo de evitar duplicação de esforços. 
O papel do UNISIST, do SNICT como elementos de coordenação internacional 
e nacional. As funções do IBBD e das bibliotecas universitárias brasileiras como 
órgão de apoio ao Sistema Nacional de informação científica e tecnológica. 
Hagar Espanha Gomes . 0268 [BC] 

479. ISSN 0100-0829 v.4 n.1 p.79-89 jan./jun. 1975. A participação da 
Biblioteca Universitária no sistema nacional de informação científica e 
tecnológica e em outros sistemas de informação. . Criação e implantação do 
Sistema Nacional de informação científica e Técnica - SNICT - como 
decorrência lógica do UNISIST. O IBBD e a Biblioteca Nacional como órgãos 
de apoio ao Sistema e a necessidade de adequação das bibliotecas universitárias 
como infraestrutura dos sistemas nacionais de informação. Paulo Py Cordeiro . 
0270 [B] 

480. ISSN 0100-0829 v.4 n.1 p.90-97 jan./jun. 1975. Ordem e Progresso. . As 
publicações especializadas são ainda o principal meio de comunicação científica. 
Cabe à biblioteca universitária, bem como aos demais sistemas de informação, 
contribuir para o progresso do conhecimento através de um processo ordenado 
de comunicação. O estabelecimento de serviços nacionais de informação, com 
evidente economia de esforços, não elimina a responsabilidade da biblioteca; 
esta deve, sobretudo, servir de intermediário entre usuários e serviços nacionais 
de informação e promover maior contato entre pesquisadores. Bert R. Boyce . 
0271 [B] 

481. ISSN 0100-0829 v.4 n.1 p.98-114 jan./jun. 1975. Comentários sobre as 
Bibliotecas das Universidades Britânicas. . Situação das bibliotecas 
universitárias na Grã-Bretanha, tendo em vista a análise e as recomendações do 
Relatório Parry. Discussões sobre o papel da biblioteca universitária frente aos 
novos métodos de ensino, necessidade de orientação sobre o uso da biblioteca 
universitária no sistema nacional de informação. David Spiller . 0272 [B] 

482. ISSN 0100-0829 v.4 n.2 p.186-197 jul./dez. 1975. O leitor e a biblioteca 
pública. . Evolução do papel social da biblioteca devidas mudanças econômicas, 
sociais e políticas. Condições determinantes da demanda de leitura e 
caracterização do usuário da biblioteca. Necessidade de estabelecer as categorias 
e grupos sociais a serem atendidos pela biblioteca pública, em função de seus 
recursos e dos recursos da comunidade. Maria Lucia Andrade Garcia Garcia . 
0275 [B] 

483. ISSN 0100-0829 v.4 n.2 p.198-214 jul./dez. 1975. Biblioterapia. . Efeitos 
benéficos da leitura espontânea ou dirigida nas escolas, como elemento do 
processo educacional e em hospitais psicológicos. Sugestões de pesquisas para 
maior compreensão da importância da biblioterapia. Angela Maria Lima Ratton . 
0276 [B] 



484. ISSN 0100-0829 v.4 n.2 p.215-241 jul./dez. 1975. Antes que as máquinas 
cheguem. . Utilização dos computadores para organização de bibliotecas e 
tratamento da informação, dando ênfase ao enfoque sistêmico. Fases, processo e 
técnicas do estudo de sistemas são apresentados, sendo esta abordagem 
recomendada na implantação de serviços automatizados. D. J. Simpson . 0277 
[B] 

485. ISSN 0100-0829 v.4 n.2 p.242-263 jul./dez. 1975. Guias de Referência. . 
Guias e manuais de referência e o importante papel que representam no auxílio 
ao leitor. Levantamento dos guias gerais e especializados publicados após 1960, 
visando uma melhor produção, controle e difusão deste tipo de material. Paulo 
da Terra Caldeira . 0278 [B] 

486. ISSN 0100-0829 v.4 n.2 p.264-272 jul./dez. 1975. Organização dos slides 
da Fototeca do INFAOL. . Organização da coleção de slides do Instituto 
Nordestino para a Fomentação do Algodão e Oleoginosas (INFAOL). 
Catalogação, classificação e arquivamento. Inclui tabela própria de classificação. 
Elza Maira Ferraz Barboza . 0279 [DA] 

487. ISSN 0100-0829 v.4 n.2 p.273-277 jul./dez. 1975. O Setor Braille da 
Biblioteca Pública de Minas Gerais "Prof. Luís de Bessa". . Atendimento do 
leitor cego pelo Setor Braille da Biblioteca Pública de Minas Gerais Prof. Luis 
de Bessa. Thereza Maria Sotto-Maior Esteves . 0280 [B] 

488. ISSN 0100-0829 v.4 n.2 p.278-282 jul./dez. 1975. Biblioteca Escolar do 
Centro Pedagógico da UFMG. . O papel da biblioteca na escola. Funcionamento 
da Biblioteca do Centro Pedagógico da UFMG, incluindo atividades da Seção 
Infantil. Tarcilia Martins da Costa . 0281 [B] 

489. ISSN 0100-0829 v.5 n.1 p.105-112 jan./jun. 1976. A Biblioteca 
Ambrosiana no Romance "I Promessi Sposi". . Descrição da Biblioteca 
Ambrosiana no capítulo XXII de I Promesi Sposi de A. Manzoni. Comparação 
de várias traduções em português. Maria Romano Schereiber . 0336 [B] 

490. ISSN 0100-0829 v.5 n.1 p.27-41 jan./jun. 1976. Bibliografia Sul-
Riograndense de ciências Biomédicas: elaboração de uma linguagem 
padronizada. . Descreve linguagem padronizada, tipo thesaurus escolhida como 
meio de indexação. Apresenta problemas enfrentados por planejadores de 
thesaurus. Salienta a estrutura classificatória básica, bem como a rodem de 
citação preferida. Expõe as etapas seguidas na construção do presente sistema de 
indexação. Malvina Vianna Rosa . 0331 [B] 

491. ISSN 0100-0829 v.5 n.1 p.42-59 mar. 1976. Linguagens de Indexação: 
uma experiência de análise e avaliação. . Descrição de uma experiência que 
compara e avalia cinco diferentes linguagens de indexação, adotando-se as 
medidas de sensibilidade e especificidade para se avaliar a eficácia de cada uma. 
Maria Martha de Carvalho; Tânia Mara Botelho; Wanda Maria Maia da Rocha 
Paranhos . 0332 [BD] 



492. ISSN 0100-0829 v.5 n.1 p.60-71 jan./jun. 1976. Fundação Gerencial - 
Direção de Biblioteca. . Funções do Gerente: (1) Decidir - estabelecer objetivos 
e organizar recursos para atingi-los. (2) Interagir com pessoas - negociar, 
comunicar, motivar com base em observações e estudos, sugestões sobre o que o 
Gerente de Biblioteca deve conhecer, o que deve ser que habilidades deve 
desenvolver para uma direção eficaz. Abigail de Oliveira Carvalho . 0333 [BO] 

493. ISSN 0100-0829 v.5 n.1 p.7-26 jan./jun. 1976. Análise bibliométrica da 
Literatura Médica Brasileira. . Aplicação de Bibliometria como método 
quantitativo ao estudo do volume 15/16 da Bibliografia brasileira de Bibliografia 
e Documentação (IBBD). Aplicou-se a Lei de Bradford, da dispersão da 
literatura, a distribuição da produtividade de autores, segundo Lotka. A 
dispersão da literatura é observada: o núcleo de revistas esperado é bastante 
fraco e é seguido pela linearidade tal como explicada por Zipf e pelo colapso que 
indica a diminuição da cobertura das publicações pela bibliografia. Alta 
percentagem de artigos foram escritos por um autor, enquanto que poucos 
autores contribuíram com grande número de artigos. Margarida Pinto Oliveria; 
Paulo da Terra Caldeira . 0330 [BC] 

494. ISSN 0100-0829 v.5 n.1 p.72-92 jan./jun. 1976. Planejamento de uma 
unidade didática em Ciência da Informação. . O sistema de unidades didáticas 
divide a matéria de ensino em unidades, cada uma consistindo num todo 
completo. A unidade planejada, que tem por título comunicação científica 
através de documentação, está incluída no Curso de Documentação científica e 
no curso de mestrado do IBBD, e para sua localização adequada é necessário 
especificar as disciplinas de ambos os cursos. O planejamento da unidade inclui 
leitura e resumos como atividades discentes individuais, bem como discussões 
em grupo. Seus resultados são considerados na avaliação do rendimento dos 
alunos nesta unidade. Maria Beatriz Pontes de Carvalho . 0334 [DO] 

495. ISSN 0100-0829 v.5 n.1 p.93-104 jan./jun. 1976. O Ensino de 
Bibliografia. . A falta do livro de texto em português parece ser a causa da 
disparidade de pontos de vista no ensino da Bibliografia, o que foi evidenciado 
na análise dos programas dessa disciplina em 15 escolas de Biblioteconomia. 
Hagar Espanha Gomes . 0335 [B] 

496. ISSN 0100-0829 v.5 n.2 p.117-127 jul./dez. 1976. Biblioteca 
Universitária: estudo de usuário. . A Biblioteca Universitária como parte 
integrante do sistema educacional e os fatores que afetam sua interação com o 
usuário. Identificação de expectativas e necessidades gerais e prioritárias de 
usuários. Sugestões de procedimentos para estudo sistemático do usuário. 
Abigail de Oliveira Carvalho . 0337 [B] 

497. ISSN 0100-0829 v.5 n.2 p.128-144 jul./dez. 1976. Materiais não-
bibliográficos nas bibliotecas escolares. . Alguns Bibliotecários relutam em 
assumir a responsabilidade quanto à colocação dos meios não-bibliográficos em 
suas bibliotecas. Apresentamos um relato compreensivo de seu ponto de vista, 
contrapondo-se lhe perspectivas alternadas. O tipo de biblioteca aqui 
considerado é a biblioteca escolar. Ana Maria Athayde Polke . 0338 [B] 



498. ISSN 0100-0829 v.5 n.2 p.145-164 jul./dez. 1976. Treinamento no uso da 
biblioteca com recursos audiovisuais: revisão de literatura. . Partindo da 
premissa da Lei de Bradford-Zipf, foram analisados autores norte-americanos e 
ingleses para sumariar as metodologias, programas e opiniões sobre cursos 
projetos, mediante o uso de meios não-gráficos (dispositivos, fitas, filmes, etc.), 
para instruir os leitores nas técnicas de pesquisa bibliográfica, nas obras de 
referência fundamentais, com vistas à maximização do uso das coletárias e 
especializadas. Antônio Miranda . 0339 [B] 

499. ISSN 0100-0829 v.5 n.2 p.165-177 jul./dez. 1976. Análise do mercado de 
trabalho do bibliotecário em Belo Horizonte. . Análise do mercado de trabalho 
do bibliotecário em Belo Horizonte, visando a obtenção de dados relativos a ano 
de formatura, idade, sexo, estado civil, status sócio-econômico, expectativa 
salarial, salário real e formas de utilização, razões para escolha da profissão, 
permanência na carreira, formas de atualização, qualidades fundamentais do 
bibliotecário, local e jornada de trabalho, satisfações e dificuldades encontradas 
no exercício da profissão, atividades desempenhadas. O estágio em 
Biblioteconomia: número de estagiário em Biblioteconomia: número de 
estagiários e salário recebido segundo o local de trabalho. Ana Maria Athayde 
Polke; Elizabeth de Melo Bomfim Cesariano; Maria Augusta da Nóbrega 
Cesariano . 0340 [B] 

500. ISSN 0100-0829 v.5 n.2 p.178-194 jul./dez. 1976. O bibliotecário 
brasileiro na atualidade. . Diferenças entre trabalho e profissão. A profissão de 
bibliotecário, sua missão objetivos. O bibliotecário no Brasil: sua formação, a 
legislação profissional e o mercado de trabalho. Murilo Bastos da Cunha . 0341 
[B] 

501. ISSN 0100-0829 v.5 n.2 p.195-204 jul./dez. 1976. Análise de citações da 
literatura biomédica: uma revisão da literatura de 1972 a 1975. . Revisão da 
literatura sobre análise de citações no campo das ciências biomédicas, no 
período de 1972 a 1975. Maria de Lourdes Borges de Carvalho . 0342 [C] 

502. ISSN 0100-0829 v.5 n.2 p.205-224 jul./dez. 1976. Periódicos de ciências 
biomédicas: comparação das publicações dos professores do Instituto de ciências 
Biológicas da UFMG com os estudos de ordenação realizados por I N Sengupta. 
. Exame dos periódicos de ciências biomédicas utilizadas pelos professores do 
ICB/UFMG para publicar seus trabalhos no período de 1968/1973. Comparação 
com os estudos de ordenação de publicações periódicas, realizados por I.N. 
SENGUPTA na mesma área. Vários trabalhos foram publicados nas revistas 
ordenadas nos trinta primeiros lugares. Paulo da Terra Caldeira . 0343 [C] 

503. ISSN 0100-0829 v.5 n.2 p.225-231 jul./dez. 1976. Indexação: 
economizando na entrada e na saída. . Um índice do tipo KWIC (Ky word in 
context) outro, construído com base num thesaurus, são soluções práticas 
adotadas atualmente para uma indexação econômica. Sugere-se, como a opção 
ideal para os que busquem rapidez, eficácia e economia no processo de 
indexação de documentos, a introdução do índice SLIC (Selective listing in 
combination), combinado com idéias básicas de qualquer um dos dois índices 
acima mencionados. Glaúcia Helena Barvosa Pereira de Souza . 0344 [BD] 



504. ISSN 0100-0829 v.5 n.2 p.9-25 jul./dez. 1977. Formulação e 
desenvolvimento de um seminário sobre a Política da informação. . Considera o 
papel da informação no sistema econômico e social, o desenvolvimento e os 
problemas de políticas nacionais de informação comunicação, e contribuições de 
organizações internacionais. A ciência da análise de políticas proporciona um 
esquema e uma metodologia para o estudo de informação. O modelo de ensino 
inclui níveis de análise de políticas, problemas profissionais que precisam de 
planejamento integrado e estudo de casos. Cria uma visão realística da diferença 
que existe entre a formulação e a implementação de políticas. Marta L. Dosa . 
0389 [B] 

505. ISSN 0100-0829 v.6 n.1 p.100-117 jan./jun. 1977. Circulação de 
periódicos na Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara, São Paulo, 
Brasil. . Técnicas empregada em circulação de periódicos correntes, junto aos 
Docentes da Instituição. Para o controle do serviço, cada participante é 
codificado e são utilizados três fluxogramas sobre a organização do serviço. 
Maria Eli Arnoldi; Maria Dilma de Oliveira Gonçalves . 0395 [B] 

506. ISSN 0100-0829 v.6 n.1 p.26-44 jan./jun. 1977. O controle bibliográfico 
da literatura científica e tecnológica no Brasil. . O acesso à informação e sua 
importância para o desenvolvimento nacional. A necessidade do controle 
bibliográfico da literatura científica e tecnológica no Brasil como passo inicial 
para a disseminação da informação nessas áreas. Murilo Bastos da Cunha . 0390 
[BDC] 

507. ISSN 0100-0829 v.6 n.1 p.45-66 jan./jun. 1977. Fontes de informação 
cartográfica no Brasil. . Situação cartográfica do Brasil em relação à área 
mapeada. Fontes de informação cartográfica no país, provenientes de órgãos 
oficiais, governamentais, estaduais, particulares, indicando os diversos tipos de 
mapas produzidos. Marília Junia de Almeida Gardini . 0391 [B] 

508. ISSN 0100-0829 v.6 n.1 p.67-77 jan./jun. 1977. Relação das coleções de 
documentos dos séculos XVIII e XIX existentes na cidade de Tiradentes. . 
Levantamento dos arquivos históricos da cidade de Tiradentes, Minas Gerais. 
Descrição de Arquivo da Paróquia, suas origens, número e tipo de documentos. 
Lucy Gonçalves Fontes . 0392 [AO] 

509. ISSN 0100-0829 v.6 n.1 p.78-91 jan./jun. 1977. O ensino de Bibliografia 
e Referência nos anos setenta. . Discussões sobre programas, métodos de ensino 
e avaliação da disciplina Bibliografia nas Escolas de Biblioteconomia da Grã-
Bretanha. Ênfase na compreensão dos vários tipos de fontes de informação e no 
modo de usá-la; na atenção ao usuário e no seu modo de abordar a informação; 
cooperação na preparação de auxílios educacionais. O enfoque da disciplina será 
o estudante aprender fazendo. Harold Nichols . 0393 [B] 



510. ISSN 0100-0829 v.6 n.1 p.92-99 jan./jun. 1977. Currículo mínimo de 
Biblioteconomia. . Proposta de um currículo mínimo de Biblioteconomia 
estruturada sobre questões básicas derivadas do ambiente social e do papel do 
profissional situando-o no contexto de processo de transferência da informação. 
O conjunto de disciplinas proposto baseia-se na visão global de operações e 
relações entre bibliotecas, a informação e o usuário. Maria Luiza A. G. Ferreira; 
Paulo da Terra Caldeira; Maria Auxiliadora Bahia; Maria Elizabeth Bonfim 
Araújo . 0394 [B] 

511. ISSN 0100-0829 v.6 n.2 p.125-135 set. 1977. A Pós-Graduação em 
Biblioteconomia e a formação de uma liderança nacional. . A formação do 
bibliotecário brasileiro apresenta-se deficiente e duas causas de sua deficiência 
podem ser identificadas: a pobreza dos objetivos educacionais e a desvinculação 
do ensino da realidade brasileira. Uma solução a longo prazo parece ser o 
desenvolvimento de cursos de pós-graduação, visando formar uma liderança 
capaz de desenvolver uma política nacional para o ensino da Biblioteconomia. 
As sugestões apresentadas se referem às possíveis diretrizes dessa política, 
fundamentadas em necessidades atuais dos cursos de graduação e do mercado 
profissional brasileiro. Anna da Soledade Vieira; Etelvina Lima . 0396 [B] 

512. ISSN 0100-0829 v.6 n.2 p.136-160 jul./dez. 1977. A formação de 
administradores de bibliotecas: na berlinda o programa da UFMG. . Análise do 
plano do Curso de Pós-graduação em Administração de Bibliotecas da Escola de 
Biblioteconomia da UFMG, implantado em 1976, focalizando os aspectos de 
demanda social, alunado, objetivos, filosofia do programa, estrutura, primeira 
proposta de currículo e currículo definitivo. Anna da Soledade Vieira . 0397 [B] 

513. ISSN 0100-0829 v.6 n.2 p.161-174 jul./dez. 1977. O papel do conflito na 
Administração de Bibliotecas. . Caracterização do conflito na administração: 
conflito individual e conflito entre grupos. Resolução de conflitos. Transposição 
dos estudos da teoria de conflito e sua resolução para o ambiente de biblioteca. 
Marysa Malheiros Fiuza . 0398 [BO] 

514. ISSN 0100-0829 v.6 n.2 p.175-184 jul./dez. 1977. Mecanismos e normas 
para a organização bibliográfica nacional: novos programas para velhos 
problemas. . Problemas de organização bibliográfica no Brasil e a necessidade 
de tomada de posição dos órgãos competentes, bem como de adoção de normas 
e mecanismos para o intercâmbio bibliográfico em nível internacional. O papel 
da UNESCO no campo bibliográfico e os mecanismos; normas internacionais 
como o ISBN, ISSN, ISBD e o ISBD(M). Urgência de união de esforços para a 
produção de instrumentos bibliográficos mais eficientes em nosso país. Hagar 
Espanha Gomes . 0399 [B] 



515. ISSN 0100-0829 v.6 n.2 p.185-195 jul./dez. 1977. Bibliografia Nacional: 
uma co-responsabilidade da classe bibliotecária. . Indica algumas causas da 
insuficiente atenção que os bibliotecários dão ao Boletim Bibliográfico da 
Biblioteca Nacional: irregularidade e atraso da publicação, atualmente sanados 
graças aos esforços da Biblioteca Nacional; e pobreza de conteúdo, por não 
poder a bibliográfica que surge espalhada pelo território brasileiro. Recomenda 
aos bibliotecários um estudo do Boletim Bibliográfico da Biblioteca Nacional 
para reconhecer a sua importância viabilidade como meio de controle 
bibliográfico nacional, as suas potencialidades na prestação de serviços à 
bibliotecas, seja quanto à seleção e aquisição, seja quanto à Catalogação ou 
como obra de referência ou quanto à responsabilidade do bibliotecário em 
relação ao seu conteúdo. Relinda Kohler . 0400 [B] 

516. ISSN 0100-0829 v.6 n.2 p.196-204 jul./dez. 1977. Controle de teses no 
Brasil. . Análise do controle bibliográfico de teses no Brasil, mostrando as 
tentativas isoladas anteriores à criação dos Cursos de Pós-Graduação e as 
tendências atuais, quais sejam: as publicações da Coordenação de 
Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, do Centro de informática do 
MEC e das IMS - Informações, Microformas, Sistemas S/A. Bernadete Santos 
Campello; Paulo da Terra Caldeira . 0401 [BD] 

517. ISSN 0100-0829 v.6 n.2 p.205-222 jul./dez. 1977. Os recursos 
audiovisuais na Universidade e suas implicações para a Biblioteca. . Mudanças 
sociais têm resultado (principalmente nos Estados Unidos) em maiores 
demandas de educação superior. Críticas relativas ao sistema educacional 
americano como sistema impessoal de produção em massa têm sido rebatidas, 
em parte, por bibliotecários e educadores através da busca de processos de 
ensino que permitam maior independência de aprendizado. Ana Maria Athayde 
Polke . 0402 [BO] 

518. ISSN 0100-0829 v.6 n.2 p.223-245 jul./dez. 1977. Análise do corpo 
discente da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas 
Gerais. . Análise do corpo discente da Escola de Biblioteconomia da UFMG, 
apresentado dados relativos a: distribuição de alunos por período, idade, sexo, 
estado civil, status sócio-econômico, trabalho exercido e sua relação com o 
curso, salário recebido, evasão de alunos de outros cursos, expectativa quanto ao 
tipo de biblioteca onde gostaria de trabalhar e quanto ao salário inicial, grau de 
satisfação nos relacionamentos dentro da escola, opinião sobre o currículo da 
escola, compreensão das disciplinas, objetividade dos programas, adequação dos 
procedimentos didáticos, eficiência dos sistemas de avalização, distribuição das 
cargas horárias por disciplina, análise de biblioteca na escola, opinião sobre a 
validade do estágio curricular. Ana Maria Athayde Polke; Maria Augusta da 
Nobrega Cesarino; Maria Auxiliadora Bahia . 0403 [B] 

519. ISSN 0100-0829 v.7 n.1 p.105-131 jan./jun. 1978. Algumas organizações 
ligadas ao controle bibliográfico no Brasil. . Análise das principais organizações 
oficiais e particulares, ligadas ao controle bibliográfico no Brasil. Inclui dados 
gerais sobre as instituições e suas principais contribuições no assunto. Maria de 
Lourdes Borges de Carvalho; Paulo da Terra Caldeira . 0500 [BD] 



520. ISSN 0100-0829 v.7 n.1 p.149-200 jan./jun. 1978. Relatório dos 
seminários do curso de metodologia do ensino em Biblioteconomia.  Ana Maria 
Athayde Polke . 0501 [B] 

521. ISSN 0100-0829 v.7 n.1 p.27-58 jan./jun. 1978. Planejamento de 
Sistemas de informação para seres humanos. . Muitos campos da 
Biblioteconomia exigem, atualmente, estudos, psicológicos e sociológicos para o 
desenvolvimento de sistemas de informação mais adequados a preferência dos 
usuários por bibliotecas centralizadas ou descentralizadas, por catálogos 
impressos ou em fichas, por catálogos de assunto arranjados sistemática ou 
alfabeticamente, pelos diversos arranjos de índices e abstracts. M. B. Line . 0496 
[B] 

522. ISSN 0100-0829 v.7 n.1 p.59-68 jan./jun. 1978. Considerações sobre o 
uso de estudos bibliométricos da formação de coleções básicas. . Aplicação de 
estudos bibliométricos da formação de coleções básicas. Apresentação de 
exemplos práticos. Marysia Malheiros Fiuza . 0497 [B] 

523. ISSN 0100-0829 v.7 n.1 p.69-89 mar. 1978. Análise bibliométrica da 
dispersão de artigos sobre saúde em periódicos brasileiros. . A fim de se medir o 
grau de dispersão de artigos sobre saúde pública, publicados em periódicos 
brasileiros, fez-se um levantamento dos títulos correntes na Biblioteca da 
Faculdade de Saúde Pública da USP, aplicando-se o método bibliométrico, e em 
específico, a lei de Bradford. Daisy Pires Noronha; Maria Cecília Ferreira de 
Figueiredo; Maria Izabel Viveiros da Rocha . 0498 [C] 

524. ISSN 0100-0829 v.7 n.1 p.7-26 jan./jun. 1978. O Papel do bibliotecário 
na sociedade brasileira. . Formação do bibliotecário brasileiro desde a criação do 
curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional até nossos dias, visando 
atender às necessidades do mercado de trabalho. Órgãos reguladores da 
profissão e sua legislação. Fatores tecnológicos, econômicos, políticos e sociais 
responsáveis pela criação de sistemas nacionais de informação. Murilo Bastos da 
Cunha . 0495 [B] 

525. ISSN 0100-0829 v.7 n.1 p.90-104 jan./jun. 1978. Intercomunicação entre 
usuários de uma biblioteca universitária. . Estudo comparativo de grupos de 
estudantes de graduação, reunidos por ciclos, áreas e cursos sendo usados, como 
instrumentos de trabalho, listas de assuntos indicativos de seus interesses. 
Aplicação de técnica de Goffman. Maria Lecticia de Andrade Lima . 0499 [B] 

526. ISSN 0100-0829 v.7 n.2 p.201-217 jul./dez. 1978. Programas 
internacionais: seu impacto e sua implantação em países em desenvolvimento. . 
As perspectivas promissoras oferecidas pelos programas internacionais poderão 
ser frustradas se as entidades por eles responsáveis não levarem em consideração 
as necessidades específicas e as peculiaridades dos países em desenvolvimento. 
Antônio Agenor Briquet de Lemos . 0502 [BD] 



527. ISSN 0100-0829 v.7 n.2 p.218-241 jul./dez. 1978. Bibliotecas 
especializadas, Centros de Documentação, Centros de Análise da informação: 
apenas uma questão de terminologia?. . As características básicas dos sistemas 
de informação. A evolução da terminologia adotada para representar os diversos 
sistemas de informação. Comparação entre biblioteca especializada, os centros 
de documentação e os centros de análise da informação. Maria Augusta da 
Nóbrega Cesarino . 0503 [BD] 

528. ISSN 0100-0829 v.7 n.2 p.242-262 jul./dez. 1978. Informações para a 
comunidade estudantil de 1º e 2º graus na Biblioteca Pública. . Análise dos tipos 
de informação que a divisão infanto-juvenil da biblioteca pública pode fornecer 
à comunidade que serve e sugestões para um levantamento de categorias de 
dados que representem as necessidades diárias de informação dessa comunidade. 
Sonia de Conti Gomes . 0504 [B] 

529. ISSN 0100-0829 v.7 n.2 p.263-267 jul./dez. 1978. Bibliografia Mineira. . 
Considerações sobre a publicação da BIBLIOGRAFIA MINEIRA, compilada 
por Hélio Gravatá, desde o primeiro trabalho impresso sobre Minas Gerais até 
nossos dias. Paulo da Terra Caldeira . 0505 [B] 

530. ISSN 0100-0829 v.7 n.2 p.268-288 set. 1978. Cabeçalho de assunto 
como linguagem de indexação. . O papel das linguagens de indexação como 
instrumento controlador de vocabulário nos sistemas de recuperação de 
informação. Cabeçalhos de assunto. Linguagens de indexação. Maria Augusta 
da Nóbrega Cesarino; Maria Cristina Mello Ferreira Pinto . 0506 [BD] 

531. ISSN 0100-0829 v.7 n.2 p.289-309 jul./dez. 1978. Pós-Graduação em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação: reflexões, sugestões, experiências. . 
Objetivos e normas da pós-graduação brasileira. Programas de pós-graduação 
em Biblioteconomia e Ciência de Informação no Brasil. Perfil profissional. 
Abigail de Oliveira Carvalho . 0507 [BC] 

532. ISSN 0100-0829 v.7 n.2 p.310-323 jul./dez. 1978. Sociologia, 
administração e bibliotecas. . Muitas teorias sobre administração de bibliotecas 
adotam princípios de administração científica baseados em contabilidade, 
eficiência e eficácia. Mas é necessário uma abordagem mais aplicável às 
organizações com finalidades múltiplas como a biblioteca e levar em 
consideração a personalidade do indivíduo e dos grupos informais. Malcom 
Lewis . 0508 [BO] 

533. ISSN 0100-0829 v.8 n.1 p.19-24 jan./jun. 1979. Arquivos e arquivistas 
no Brasil. . Situação atual dos arquivos e arquivistas no Brasil e perspectivas 
para o futuro. Lucy Gonçalves Fontes . 0567 [A] 

534. ISSN 0100-0829 v.8 n.1 p.25-47 jan./jun. 1979. A aplicação da técnica 
do incidente crítico em estudos de usuários da informação técnico-científica: 
uma abordagem comparativa. . Técnica do incidente crítico, empregada no 
estudo do usuário, comparando as formas utilizadas, analisando as principais 
implicações. Maria de Nazaré Freitas Pereira; Hagar Espanha Gomes; Lena 
Vania Ribeiro Pinheiro; Regina Maria Soares de Oliveira . 0568 [BC] 



535. ISSN 0100-0829 v.8 n.1 p.48-59 mar. 1979. Objetivos e funções da 
biblioteca pública. . Considerações sobre o desempenho, pelas bibliotecas 
brasileiras, das funções tradicionalmente conhecidas como educativa, 
informativa, cultural e recreativa. Ana Maria Cardoso de Andrade; Maria Helena 
de Andrade Magalhães . 0569 [B] 

536. ISSN 0100-0829 v.8 n.1 p.60-81 mar. 1979. Fontes de informação para 
seleção de livros em bibliotecas brasileiras. . Problemas que afetam a seleção de 
livros em bibliotecas brasileiras. Carolina Angélica Barbosa Saliba; Márcia 
Milton Vianna Dumont; Maria Eugênia Albino Andrade; Mônica Cardoso 
Pittela . 0570 [B] 

537. ISSN 0100-0829 v.8 n.1 p.7-18 jan./jun. 1979. Cecily ou a missão do 
bibliotecário. . Baseando-se na peça de Tom Stoppard - Travesties - na qual a 
bibliotecária suíça Cecily secunda as (hipotéticas) pesquisas de Tristan Tzara, 
James Joyce e Lenine, disserta sobre a missão do bibliotecário como 
intermediário entre o acervo informacional e a sociedade necessitada dele para 
garantir a própria evolução. Antônio Miranda . 0566 [B] 

538. ISSN 0100-0829 v.8 n.1 p.82-94 jan./jun. 1979. Estudos quantitativos de 
eficácia em bibliotecas universitárias americanas. . Discussão de estudos mais 
relevantes na área de bibliotecas universitárias relacionados com a avaliação de 
bibliotecas e seus serviços. Amal Moulik . 0571 [B] 

539. ISSN 0100-0829 v.8 n.2 p.112-116 jul./dez. 1979. Antônio Panizzi (1797 
- 1879). . Traçadas em breves linhas a vida e a obra de Antonio Panizzi, o maior 
bibliotecário do British Museum, em ocasião do 1º Centenário de sua morte. 
Maria Romano Schreiber . 0573 [B] 

540. ISSN 0100-0829 v.8 n.2 p.117-130 jul./dez. 1979. Educação e Lazer. . 
Considerações em torno do tema educação e lazer: conceituação, formas ativas e 
passivas de lazer e problemas de seleção de atividades, de tempo, espaço 
disponível. Análise do papel da escola e da biblioteca na formação de hábitos de 
lazer, entre eles o da leitura. Maria Antonieta Antunes Cunha . 0574 [BO] 

541. ISSN 0100-0829 v.8 n.2 p.131-140 jul./dez. 1979. Contribuições para a 
tomada de decisão no processo de seleção em bibliotecas. . Comentários sobre 
dois artigos que tratam da análise da produção bibliográfica em diversos 
assuntos como auxiliar na tomada de decisão para o desenvolvimento de 
coleções. Comparação das duas abordagens e apresentação de sugestões para 
novos estudos. Marysia Malheiros Fiuza . 0575 [B] 

542. ISSN 0100-0829 v.8 n.2 p.141-145 jul./dez. 1979. Mendel: "Culpa 
bibliográfica"?. . Comenta a história da publicação do trabalho de Mendel sobre 
as leis da hereditariedade, examinando as razões do longo desconhecimento. 
Maria José Theresa de Amorim . 0576 [BO] 

543. ISSN 0100-0829 v.8 n.2 p.146-155 jul./dez. 1979. O leitor e o não leitor. 
. Considerações a respeito do leitor e do não leitor: diferenças, qualidades 
básicas, hábitos de leitura, motivos que levam o leitor e tornar-se não leitor e os 
fatores que influenciam negativamente no acesso à leitura. Odília Clark Peres 
Rabello . 0577 [BO] 



544. ISSN 0100-0829 v.8 n.2 p.156-184 jul./dez. 1979. A editoração no 
Brasil: aspectos gerais. . Estudo dos principais problemas relacionados com a 
indústria do livro no Brasil: a valorização do autor nacional, a censura, a 
empresa editorial nacional e multinacional, as limitações financeiras, a 
precariedade de apoio do governo, a falta de pessoal qualificado e de uma 
política editorial genuína. Ligia Maria Moreira Dumont; Maria da Conceição 
Carvalho; Marta Pinheiro Aun; Satie Sakai . 0578 [B] 

545. ISSN 0100-0829 v.8 n.2 p.185-206 jul./dez. 1979. Análise preliminar da 
literatura biblioteconômica brasileira. . Análise das tendências gerais da 
literatura biblioteconômica brasileira. Marcia Milton Vianna Dumont; Monica 
Cardoso Pittela; Satie Sakai; Marta Pinheiro Aun; Ivone Guerreiro . 0579 [B] 

546. ISSN 0100-0829 v.8 n.2 p.207-215 jul./dez. 1979. Desenvolvimento 
organizacional e a administração de bibliotecas. . Conceituação e formas de 
desenvolvimento organizacional são apresentadas e as vantagens da aplicação 
dessas técnicas em bibliotecas são discutidas. Maria Cesarina Vitor de Sousa . 
0580 [BO] 

547. ISSN 0100-0829 v.9 n.1 p.114-124 jan./jun. 1980. Escola de 
Biblioteconomia da UFMG: 30 anos de atividades.  Universidade de Brasília 
(UNB). 0641 [B] 

548. ISSN 0100-0829 v.9 n.1 p.42-49 jan./jun. 1980. A disciplina Tratamento 
de Materiais Especiais nos currículos de Biblioteconomia. . Considera-se o 
conteúdo e a situação da disciplina Tratamento de Materiais Especiais nos 
currículos das escolas de biblioteconomia brasileiras. Marysia Malheiros Fiuza . 
0637 [B] 

549. ISSN 0100-0829 v.9 n.1 p.50-68 jan./jun. 1980. Bibliografia 
retrospectiva: um instrumento para análise do desenvolvimento científico e 
cultural do Brasil. . Perspectiva histórica da bibliografia brasileira retrospectiva, 
de caráter geral. Repertórios portugueses básicos para pesquisas sobre autores 
brasileiros que publicaram suas obras antes da criação da impressa no Brasil. 
Paulo da Terra Caldeira; Maria de Lourdes Borges de Carvalho . 0638 [BO] 

550. ISSN 0100-0829 v.9 n.1 p.69-98 jan./jun. 1980. Relações públicas para 
bibliotecas brasileiras: processo, princípios, planejamento de programa, técnicas 
de planejamento e sugestões. . Compreendendo o significado, processo, 
princípios, planejamento e técnicas de relações públicas, os bibliotecários 
brasileiros poderiam aumentar o apoio público através de uma melhor imagem 
das bibliotecas. Incluem-se sugestões a respeito de relações públicas para as 
bibliotecas brasileiras. Cosette N. Kies . 0639 [B] 

551. ISSN 0100-0829 v.9 n.1 p.7-41 jan./jun. 1980. Fluxo da informação entre 
engenheiros: uma revisão da literatura. . Apresenta a teoria e os objetivos dos 
estudos de usuários. Discute e critica as principais metodologias usadas. Revê as 
melhores revisões de literaturas publicadas anteriormente, e apresenta os estudos 
de usuários de maior destaque realizados até hoje. Jeannette M. Kremer . 0636 
[B] 



552. ISSN 0100-0829 v.9 n.1 p.99-113 jan./jun. 1980. Redes de recursos 
humanos em informação gerontológica. . Define o conceito da informação 
gerontológica e revê os principais trabalhos que estão sendo feitos nesse campo. 
Marta L. Dosa . 0640 [C] 

553. ISSN 0100-0829 v.9 n.2 p.131-138 jul./dez. 1980. Uma biblioteca 
verdadeiramente pública. . Discute as duas dimensões fundamentais de 
biblioteca verdadeiramente pública - ou biblioteca-ação cultural. Dentro deste 
contexto preconiza a procura do contato com o não-público a síntese dialética 
entre criação e mediação cultural. Victor Flusser . 0642 [B] 

554. ISSN 0100-0829 v.9 n.2 p.139-158 jul./dez. 1980. Funções e 
desenvolvimento do catálogo: uma visão retrospectiva. . Revisão de literatura 
abrangendo funções do catálogo e desenvolvimento de códigos de catalogação. 
O conceito de entrada principal e sua representação nas regras dos diferentes 
códigos. Marysia Malheiros Fiuza . 0643 [B] 

555. ISSN 0100-0829 v.9 n.2 p.159-164 jul./dez. 1980. O 
ensino/aprendizagem da história da literatura do curso de Biblioteconomia. . 
Considerações sobre o ensino da história da literatura na formação do 
bibliotecário. Vera Lúcia de C. Nova . 0644 [BO] 

556. ISSN 0100-0829 v.9 n.2 p.165-176 jul./dez. 1980. A técnica do incidente 
crítico. . Analisa as vantagens do uso da técnica do incidente crítico em estudos 
de usuários. Jeannette M. Kremer . 0645 [BC] 

557. ISSN 0100-0829 v.9 n.2 p.177-194 jul./dez. 1980. Informação para o 
gerenciamento ambiental do Brasil. . Caracteriza a atividade gerencial e traça o 
perfil informacional do gerente no plano internacional. Anna de Soledade Vieira 
. 0646 [C] 

558. ISSN 0100-0829 v.9 n.2 p.195-216 jul./dez. 1980. Uma política de 
desenvolvimento de coleção para a biblioteca do Instituto de Educação de Minas 
Gerais. . Considerações gerais sobre o desenvolvimento de coleção em 
bibliotecas escolares. Proposta de política de desenvolvimento de coleção para a 
biblioteca do Instituto de Educação de Minas Gerais. Maria da Conceição 
Carvalho . 0647 [B] 

559. ISSN 0100-0829 v.9 n.2 p.217-224 jul./dez. 1980. Utilização de métodos 
quantitativos na avaliação de coleção. . Análise de diversos métodos 
quantitativos que podem ser utilizados na avaliação de coleção de bibliotecas. 
Ivone Guerreiro; Maria Eugênia A. Andrade; Mônica C. Pittella; Vilma A. G. da 
Cruz . 0648 [B] 

560. ISSN 0100-0829 v.9 n.2 p.225-243 jul./dez. 1980. O ciclo da 
comunicação e informação nas ciências sociais. . Analisam-se as várias fases do 
ciclo de comunicação e informação nas ciências sociais desde a geração de 
idéias até a disseminação de informação através de resumos e indexação. Judith 
R. Schleyer . 0649 [C] 

 

 



Ciência da Informação 

561. ISSN 0100-1965 v.1 n.1 p.15-23 jan./jun. 1972. Reforma da Biblioteca 
Nacional. . Evolução do conceito de biblioteca nacional, enfatizando os aspectos 
de cooperação e de integração de biblioteca nacional nos sistemas de 
informação. Histórico da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e plano da 
reforma que está sendo levado a efeito a partir de 1971. Jannice Monte-Mór . 
0127 [B] 

562. ISSN 0100-1965 v.1 n.1 p.25-35 jan./jun. 1972. Programa educacional da 
biblioteca regional de medicina da organização pan-americana da saúde. . 
Programa Educacional da BIREME (Biblioteca Regional de medicina), visando 
o treinamento de bibliotecários da área biomédica na América latina. 
Desenvolvimento de suas atividades, enfatizando os diferentes serviços 
prestados à comunidade latino americana, tais como: enriquecimento do acervo, 
reproduções de artigos, cursos, seminários assistência técnica etc. projetos para a 
instalação do sistema MEDLINE (Medlars-on-line) e para o desenvolvimento 
dos recursos audiovisuais. Aspectos dos problemas de recursos humanos. Inclui 
lista de publicações da BIREME bem como das instituições cooperantes. 
Washington Moura . 0128 [B] 

563. ISSN 0100-1965 v.1 n.1 p.37-39 jan./jun. 1972. Livros para os países em 
desenvolvimento. . A política editorial de livros em países em desenvolvimento 
tem sido objeto de vários estudos, especialmente dos apresentados ao Congresso 
Internacional de Editores, em Washington. O fornecimento adequado de livros 
aos países em desenvolvimento de defronta com o problema de: falta de moedas 
firmes e/ou fraqueza da moeda local; equilíbrio de fornecimento entre os livros 
produzidos localmente e os importados; demora desnecessária devido a 
problema de transporte. Análise de cada um desses problemas focalizando livros 
pelo correio, fretes marítimos e aéreos. Sugestões para solucionar alguns 
problemas. Décio de Abreu . 0129 [B] 

564. ISSN 0100-1965 v.1 n.1 p.5-7 jan./jun. 1972. Da Bibliografia à Ciência 
da Informação: um histórico e uma posição. . Novas formas de registro de 
informações ampliaram o âmbito da Bibliografia, levando ao aparecimento da 
Documentação. Necessidades sociais exigiram maior especificidade no 
tratamento de informação para cuja solução novos tipos de especialistas e novas 
tecnologias passaram a ser desenvolvidas originando a Ciência da Informação. 
Esta, como disciplina científica, passa a considerar Bibliografia, 
Biblioteconomia e Documentação como suscetíveis de aplicar os resultados de 
suas investigações. Célia Ribeiro Zaher; Hagar Espanha Lopes . 0125 [CD] 

565. ISSN 0100-1965 v.1 n.1 p.9-14 jan./jun. 1972. Bibliografia brasileira 
corrente: evolução e estado atual do problema. . Definição e importância das 
bibliografias nacionais correntes e evolução do problema no Brasil, através de 
iniciativas governamentais e particulares. O depósito legal e sua atualização. 
Características das bibliografias até agora produzidas e perspectivas para o 
futuro. Edson Nery da Fonseca . 0126 [B] 



566. ISSN 0100-1965 v.1 n.2 p.67-71 jul./dez. 1972. Libraries, technology, 
and the need to know. . A biblioteca, como uma instituição social, evoluiu do 
conceito de servir apenas para uma elite para atingir usuários de todas as idades, 
todos os níveis econômicos e todos os meios sociais. As pessoas são orientadas 
para o papel das bibliotecas nos sistemas nacionais de informação. LaVahn 
Marie Overmyer . 0130 [B] 

567. ISSN 0100-1965 v.1 n.2 p.73-81 jul./dez. 1972. Classificações facetadas. 
. O rápido crescimento dos registros gráficos, o aparecimento de novas formas 
de publicação e a super-especialização das coleções bibliográficas exigiram o 
uso de novas técnicas para pronta-recuperação das informações contidas nos 
documentos. Dentre todas as linguagens existentes, a classificação ainda é 
considerada a melhor por assegurar também uma arrumação lógica dos assuntos 
dentro de uma coleção. Alice Príncipe Barbosa . 0131 [B] 

568. ISSN 0100-1965 v.1 n.2 p.83-90 jul./dez. 1972. Informática agrícola. . 
Considerações sobre o aparecimento da informática e seu conceito de termo 
novo, abrangendo todas as ciências relacionadas com o estudo da informação 
(incluindo seus aspectos teóricos e aplicados), tais como a documentação, a 
Biblioteconomia o a bibliografia etc. Especialidades desta nova ciência, como a 
informática agrícola. Sistemas de informação agrícola em âmbito nacional, 
regional e internacional, como o CENDA, AGRINTER, AGLINET e AGRIS. 
Abner Lellis Corrêa Vicentini . 0132 [BDO] 

569. ISSN 0100-1965 v.1 n.2 p.91-96 jul./dez. 1972. O negócio das 
enciclopédias. . As enciclopédias brasileiras e suas características. O precursor 
Alarico Silveira e a aventura do Instituto Nacional do Livro. Iniciativas de 
editores estrangeiros estabelecidos no Brasil. A mais recente enciclopédia: seus 
erros técnicos, inexatidões e lacunas. Incompetência do jornalista Carlos 
Lacerda como redator-chefe de enciclopédias. Edson Nery da Fonseca . 0133 
[B] 

570. ISSN 0100-1965 v.1 n.2 p.97-111 jul./dez. 1972. Unidek, o sistema e seu 
preparo para a automação de bibliografias. . Sistema UNIDEK na automação de 
bibliografias classificadas pela CDU; formato e etapas para o processamento de 
bibliografias, tendo em vista o sistema; equipando o material, bem como a rotina 
de trabalhos e programas necessários. Inclui fluxogramas e modelos. Elvia de 
Andrade Oliveira . 0134 [B] 

571. ISSN 0100-1965 v.10 n.1 p.13-18 jan./jun. 1981. Conceitos e tipologias 
em ciência e tecnologia e sua influência na publicação de informações. . A 
produção de informação em ciência e tecnologia origina algumas considerações 
e dissonâncias. No sistema cientifico, a publicação é o principal indicador de 
excelência profissional e um meio para a avaliação segundo os critérios da 
aristocracia vigente. No tecnológico, a avaliação e conquista de posições não 
dependem tanto da informação publicada, mas dos tipos de produtos e processos 
gerados, da rentabilidade econômica ou social envolvida e do prestígio 
conquistado pela organização. Dissonâncias se apresentam pelo próprio tipo de 
atividades e diferentes campos de atuação de cientistas e tecnólogos, ocasionado 
conflitos conceituais e semânticos sobre a natureza da informação. João 
Salvador Furtado . 0728 [C] 



572. ISSN 0100-1965 v.10 n.1 p.19-33 jan./jun. 1981. Os gatekeepers na 
engenharia. . Define o que são gatekeepers e apresenta a técnica sociométrica 
que permitiu a sua identificação entre os engenheiros de uma companhia de 
projetos. Depois de identificados, foi possível descrever as suas características. 
Jeannette M. Kremer . 0729 [C] 

573. ISSN 0100-1965 v.10 n.1 p.35-46 jan./jun. 1981. Análise econômica para 
o processo decisório em sistemas de informação. . A utilização da análise 
econômica é sugerida para fornecer elementos ao processo decisório na área de 
sistemas de informação. Tais sistemas são analisados como Unidades de 
Produção, utilizando-se a teoria da produção. Pressupõe-se a existência de uma 
relação técnica entre os fatores de produção utilizados pelo sistema e o volume 
da produção do sistema. Essa relação técnica entre fatores é um conceito 
diferente da técnica utilizada pelo sistema. O trabalho aponta uma necessidade 
de incrementar pesquisas da relação técnica e econômica dos fatores de 
produção usados em sistemas de informação. Alguns indicadores para a tomada 
de decisão são propostos. Aldo de Albuquerque Barreto . 0730 [C] 

574. ISSN 0100-1965 v.10 n.1 p.47-58 jan./jun. 1981. Disponibilidade de 
documentos: um modelo de avaliação da satisfação da demanda em bibliotecas 
universitárias. . O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de três 
bibliotecas universitárias da PUC/RJ na satisfação da demanda expressa por seus 
usuários; mas especificamente, procurou-se mediar a disponibilidade imediata 
de documentos. Foi utilizado o modelo Nível de Satisfação. Os resultados 
indicaram que as bibliotecas estudadas são capazes de satisfazer apenas 50. 
Cecília A. Oberhofer . 0731 [B] 

575. ISSN 0100-1965 v.10 n.1 p.5-11 jan./jun. 1981. Tudo o que no mundo 
existe começa e acaba em livro. . Antes de ser uma entidade material - pedra, 
barro, papiro, pergaminho ou papel -, o livro é um dos veículos de comunicação 
do pensamento. Ele pode ser como tal, completado por outros veículos; nunca, 
porém, substituído como o teatro não foi pelo cinema nem este pela televisão. 
Desse conceito dinâmico de livro decorre o de biblioteca, também 
dinamicamente encarada menos como "coleção de documentos devidamente 
classificados e catalogados" do que como assembléia de usuários da informação. 
Edson Nery da Fonseca . 0727 [B] 

576. ISSN 0100-1965 v.10 n.2 p.27-32 jul./dez. 1981. A patente como 
ferramenta da informação. . A riqueza da informação técnico-econômica contida 
nos documentos de patente é, ainda, em grande extensão, ignorada. O grau de 
detalhamento com que a tecnologia é descritas nestes documentos bem como os 
dados bibliográficos e de classificação associados a cada patente tem um 
potencial de uso dos mais significativos, tanto por parte dos pesquisadores e dos 
administradores e planejadores de ciência e tecnologia, quanto por parte das 
empresas. Vânia Maria Hermes de Araújo . 0734 [C] 



577. ISSN 0100-1965 v.10 n.2 p.27-32 jul./dez. 1981. Geração, comunicação 
e absorção de conhecimento científico-tecnológico em sociedade dependente: o 
programa de engenharia química - 1963-1979um estudo de caso. . Os planos e 
programas governamentais para o desenvolvimento científico-tecnológico, nas 
duas últimas décadas, refletiam a ideologia segundo a qual o binômio 
ciência/Educação poderia ser colocado a serviço do desenvolvimento 
econômico. A análise, através do método da observação participante do 
conhecimento científico-tecnológico produzido durante 17 anos pelo programa 
de engenharia química mostrou fraca interação do conhecimento gerado com as 
demandas dos setores produtivos, contatos informais irregulares e pouco 
representativos, alto índice de comunicação em congressos, mas registros 
assistemático em periódicos. Maria de Nazaré Freitas Pereira . 0733 [C] 

578. ISSN 0100-1965 v.10 n.2 p.33-44 jul./dez. 1981. O conhecimento 
tecnológico e sua importância: possibilidades de sua transferência internacional. 
. O conhecimento tecnológico - sua geração, transferência absorção e utilização - 
é um dos fatores para o desenvolvimento. No mundo moderno, as relações entre 
conhecimento e poder, conhecimento e desenvolvimento, conhecimento e 
tecnologia marcam as diferenças econômicas, as posições comerciais e até 
mesmo o poderio militar, provocando uma divisão entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. Estes últimos, embora tenham alcançado certo crescimento 
econômico com a industrialização, criaram um vínculo de dependência 
tecnológica do qual só recentemente tomaram consciência. Dorodame Moura 
Leitão . 0735 [C] 

579. ISSN 0100-1965 v.10 n.2 p.3-7 jun./dez. 1981. Política brasileira de 
informação ambiental. . A importância política da questão ecológica - e, por 
extensão, da informação ambiental - é apresentada a nível internacional e 
nacional, naquilo que concerne ao Brasil como país em desenvolvimento. A 
política do governo brasileiro quanto ao manejo do meio ambiente e à 
informação ambiental é igualdade comentada destacando-se os conflitos 
existentes entre tecnocracia e qualidade de vida. Anna da Soledade Vieira . 0732 
[CO] 

580. ISSN 0100-1965 v.11 n.1 p.19-29 jan./jun. 1982. Análise estrutural para 
aumentar a eficiência de pesquisas "online". . A pesquisa online em banco de 
dados continua a ser um desafio para a maioria dos usuários, principalmente no 
tocante á identificação dos termos mais apropriados para cada base de dados. A 
análise estrutural, uma técnica baseada na análise sintática de termos com o 
objetivo de identificar palavras semanticamente relacionadas, é proposta como 
solução para diversos problemas principalmente de truncamento arbitrário, ainda 
não resolvido satisfatoriamente em sistemas online. Georde Eduardo Freund . 
0807 [CB] 



581. ISSN 0100-1965 v.11 n.1 p.27-33 jan./jun. 1982. Informação e 
organização. . Correlação entre informação e organização para estruturação de 
sistemas em ciência e tecnologia que levem, que levem em conta: essência e 
conteúdo do sistema; processamentos básicos; tipos de informação e indicadores 
financeiros, operacionais, científicos, tecnológicos, econômicos, sociais e de 
imagem; critérios para uso institucional, regional e para transferência. Indicação 
de dados de desempenho quantitativos e qualitativos e dos fatores de que 
limitam a expansão da informação tecnocientífica. João Salvador Furtado . 0808 
[C] 

582. ISSN 0100-1965 v.11 n.1 p.3-18 jan./jun. 1982. Otimização dos 
processos de indexação dos documentos e de recuperação da informação 
mediante o uso de instrumentos de controle terminológico. . Em qualquer área 
do conhecimento, os termos portadores de significado podem ser utilizados 
como descritores para representar o conteúdo dos documentos escritos, nos 
processos de indexação e organização da informação, assim como para formular 
as perguntas no processo de recuperação da informação. Quando ordenados em 
função de sua freqüência de uso, os descritores apresentam uma distribuição que 
obedece a lei de Bradford-Zipf. A aplicação das facilidades do processamento 
eletrônico de dados ajudam grandemente a estabelecer, para áreas específicas do 
conhecimento, instrumentos de controlo terminológico, que permitem otimizar 
os processos de indexação e recuperação dos documentos, utilizando os termos e 
as associações entres esses que se destacam por sua riqueza de significado. 
Jaime Robredo . 0806 [BDC] 

583. ISSN 0100-1965 v.11 n.1 p.35-59 jan./jun. 1982. Citações nas 
dissertações de mestrado em Ciência da Informação. . Análise de 2310 citações 
constantes em 62 dissertações apresentadas ao curso de mestrado em Ciência da 
Informação do IBICT, no período de 1972 a 1979, a fim de verificar padrões de 
distribuição e incidência; determinar a vida média da literatura citada; 
determinar a frente de pesquisa, assim como estabelecer o seu grupo de elite e 
estabelecer o fator de impacto dos leitores. Os artigos de periódicos representam 
48. Maria da Paz Lins Rodrigues . 0809 [C] 

584. ISSN 0100-1965 v.11 n.2 p.13-16 jul./dez. 1982. Determinação do tema 
de pesquisa. pesquisa cientifica; determinação do tema de pesquisa. A escolha 
de um tema de pesquisa depende dos valores do pesquisador, de sua relação com 
o universo. Em qualquer nível, a pesquisa exige independência, criatividade e a 
integração do tema no dia a dia do pesquisador. Os guias para pesquisas 
auxiliam na parte formal. Entretanto não existe e é pouco provável que venha a 
existir um método que permita a reconstrução lógica de novas idéias. Anna 
Maria Marques Cintra . 0811 [X] 

585. ISSN 0100-1965 v.11 n.2 p.17-22 jul./dez. 1982. Impactos da tecnologia 
da informação. . A era pós-industrial ou sociedade informatizada caracteriza-se 
pela predominância das atividades relacionadas à informação. Neste artigo é 
caracterizada a tecnologia da informação, que propiciou as grandes mudanças na 
sociedade, e são apresentados alguns desenvolvimentos de interesses para a 
indústria da informação. Os principais impactos desta tecnologia sobre o 
profissional da informação e sobre os produtos de informação são analisados. 
Georde Eduardo Freund . 0812 [C] 



586. ISSN 0100-1965 v.11 n.2 p.23-30 jul./dez. 1982. A norma como fonte de 
informação bibliográfica. . Objetiva, ao mostrar as origens e as finalidades da 
norma, situa-la como fonte bibliográfica. Define o que é norma e o seu ciclo de 
vida - sua elaboração por consenso, publicação, tratamento bibliográfico e 
recuperação - em relação ao desenvolvimento econômico. Apresenta o espaço da 
normalização internacional e nacional, a situação da normalização no Brasil, as 
características do documento norma, sua estrutura e classificação. Expõe sobre a 
recuperação da informação contida nas normas e as possibilidades de seu uso 
como fonte de informação técnico-econômica para os países em 
desenvolvimento. Maria Virgínia Ruas Santos . 0813 [BD] 

587. ISSN 0100-1965 v.11 n.2 p.3-12 jul./dez. 1982. O impacto dos cursos do 
IBICT sobre a atividade profissional dos egressos. . Para avaliar o impacto dos 
cursos de pós-graduação do IBICT sobre a carreira profissional dos egressos 
focaliza-se, aqui, a mudança ocorrida no tipo de atividade por estes 
desempenhadas. Através deste estudo procura-se identificar se há uma tendência 
à ascensão profissional entre os ex-alunos. Procura-se também verificar até que 
ponto as mudanças podem ser atribuídas ao curso freqüentado no IBICT, que é 
um entre os vários fatores que podem determinar a ascensão profissional dos 
egressos. Gilda Olinto do Valle Silva . 0810 [CO] 

588. ISSN 0100-1965 v.12 n.1 p.23-35 jan./jun. 1983. Perspectivas na 
contribuição da lingüística e de áreas afins à Ciência da Informação. . Algumas 
das dificuldades surgidas no interrelacionamento da Ciência da Informação com 
a Lingüística, além do mútuo desconhecimento, se devem a expectativa que a 
Lingüística não pode e talvez, não poderá preencher. Uma vista d'olhos sobre as 
atividades recentes de pesquisa na interseção de ambas nos levam a constatar a 
existência hoje de um renovado interesse no processamento da linguagem 
natural, principalmente à vista da implementação de sistemas diálogo homem-
computador e do incremento da capacidade de memória computacional. Ulf 
Gregor Baranow . 0889 [CO] 

589. ISSN 0100-1965 v.12 n.1 p.37-44 jan./jun. 1983. Aspectos da 
estruturação de serviço de informação. . A estrutura de um serviço de 
informação deve constituir um fator que auxilie na busca da eficácia As 
organizações tendem a formar um sistema social dotado de cultura própria, com 
valores e idiossincrasias inerentes. Assim, nem sempre a unidade de informação 
pode adotar o modelo de estrutura interna e assumir posição na hierarquia da 
organização que melhor convenham a realização de seus objetivos. Sem 
embargo da estrutura formal, a unidade de informação bem sucedida seria aquela 
que conseguisse importar o máximo de emergia do ambiente social, processá-la 
e exportar energia transformada para o ambiente da organização. Affonso Celso 
M. de Paula . 0890 [C] 

590. ISSN 0100-1965 v.12 n.1 p.45-51 jan./jun. 1983. Conceitos e princípios 
para avaliação de sistemas de informação. . Define, conceitua e descreve o 
processo e os tipos de avaliação aplicáveis a Serviços de Informação. Categoriza 
os estudos de avaliação em função de 4 critérios básicos: esforço, efetividade, 
eficiência e benefício. Examina brevemente medidas de efetividade aplicáveis à 
avaliação de bibliotecas. Cecília Alves Oberhofer . 0891 [CB] 



591. ISSN 0100-1965 v.12 n.1 p.5-22 jan./jun. 1983. Elementos de lingüística 
para estudos de indexação. . Na convenção da linguagem natural para a 
linguagem documentária, intervém vários fenômenos lingüísticos. Para um 
estudo conceitual desses fenômenos, procedeu-se a uma seleção de tópicos: 
processo de leitura e problemas relativos a semântica e a sintaxe. Anna Maria 
Marques Cintra . 0888 [CO] 

592. ISSN 0100-1965 v.12 n.1 p.53-59 jan./jun. 1983. Validade da análise de 
citação como indicador de qualidade da produção científica: uma revisão. . O 
método de análise de citações como indicador do trabalho científico vem sendo 
amplamente usado nos últimos tempos. Tal metodologia, quando aplicada ao 
julgamento de qualidade de indivíduos, isolados ou em grupos, tem gerado 
problemas e críticas. Uma revisão de artigos selecionados escritos na década de 
70 é feita, reunindo opiniões de autores sobre diversos fatores que envolvem o 
assunto. Conclui-se que o método tem sutilezas e limitações e que sua aplicação 
requer grande cuidado na interpretação de dados sobre citações. Diza Fonseca da 
Mota . 0892 [C] 

593. ISSN 0100-1965 v.12 n.2 p.21-24 jul./dez. 1983. Política de informação 
para administração e planejamento de ciência e tecnologia. . Implicações de 
novas tecnologias emergentes utilizadas na área de informação em ciência e 
tecnologia. Problemática da implantação de uma política tecnológica nacional, 
enumerando diversos instrumentos de política científico-tecnológica, explícita e 
implícita, ao alcance do poder estatal. Funções de centros de informação 
tecnológica e sugestões visando ao fortalecimento e a expansão do sistema de 
informação científico-tecnológico, o qual deve estar ligado aos planos e à 
política de desenvolvimento social. Henrique Rattner . 0897 [C] 

594. ISSN 0100-1965 v.12 n.2 p.25-42 jul./dez. 1983. Comunicação informal 
entre pesquisadores e extensionistas na área agrícola. . Estudo relacionado com a 
comunicação informal em um macrossistema para desenvolvimento e fluxo de 
informações científicas e tecnológicas agrícolas. Inclui pesquisadores e 
especialistas estaduais, agentes de área e agentes locais do serviço cooperativo 
de extensão rural da Ohio State University, uma das universidades "Land Grant" 
nos EUA. Os propósitos foram: a) determinar se as relações de comunicação 
informal entre os referidos profissionais acompanham a estrutura formal da 
organização; b) estudar os indivíduos-chave na estrutura de rede de comunicação 
interpessoal. Plácido Flaviano Curvo . 0894 [CO] 

595. ISSN 0100-1965 v.12 n.2 p.3-19 jul./dez. 1983. Subdesenvolvimento, 
dependência tecnológica e informação. . Examina-se a dependência tecnológica 
como parte integrante o processo mais geral da dependência do Brasil aos países 
centrais do bloco capitalista. Consideram-se os obstáculos ao desenvolvimento 
de tecnologia do país, contrapondo-se alguns exemplos de criação tecnológica 
nacional. Tenta-se uma análise do papel da biblioteca na provisão da informação 
científica e tecnológica, no processo de geração de tecnologia. Ana Maria 
Athayde de Polke . 0893 [BO] 



596. ISSN 0100-1965 v.12 n.2 p.43-57 jul./dez. 1983. Aspectos especiais de 
estudos de usuários. . Breve apresentação dos conceitos, histórico e 
desenvolvimento dos estudos de usuários, salientando-se as descobertas feitas, 
as tendências observadas, as limitações e críticas referentes a estes estudos. 
Discussão dos aspectos mais atuais neste campo: necessidade x demanda, e os 
não usuários da informação. Nice Menezes de Figueiredo . 0895 [B] 

597. ISSN 0100-1965 v.12 n.2 p.59-80 jul./dez. 1983. Lei de Bradford: uma 
reformulação conceitual. . A lei de Bradford, mesmo com reformulações de 
outros autores, não corresponde ainda a realidade do compromisso da literatura 
científica. Pretende-se alterar a parte conceitual, independentemente de sua 
representação matemática e gráfica para modificar um dos aspectos da 
formulação teórica. Induz-se o conceito de produtividade relativa e compara-se 
com o de produtividade absoluta, mostrando-se as alterações ocorridas. 
Confirma-se a hipótese de que o núcleo de periódicos não é formado pelos mais 
devotados, e sim pelos mais produtivos num determinado tempo. Ressaltam-se 
as conseqüências das distorções da lei, sobretudo para a política de aquisição. 
Universidade de Brasília (UNB). 0896 [C] 

598. ISSN 0100-1965 v.13 n.1 p.11-23 jan./jun. 1984. Técnica Delphi para 
análise de um sistema de informação: estudo de viabilidade. . Estuda-se a 
viabilidade da aplicação da técnica DELPHI para se obter um consenso de 
opiniões dos pesquisadores do Instituto de Pesquisas tecnológicas - IPT sobre 
sistemas de informação, como um todo. São seguidos alguns passos tais como: a 
seleção de participantes, a elaboração e a aplicação de questionários bem como 
análise das respostas. Os conceitos obtidos refletem o pensamento do grupo de 
respondentes. Anna Sylvia Silveira Kairalla . 0998 [C] 

599. ISSN 0100-1965 v.13 n.1 p.25-52 jan./jun. 1984. Estudo do 
comportamento da literatura brasileira de teologia adventista: análise de 
crescimento epidêmico. . Estuda a natureza do comportamento e 
desenvolvimento da literatura brasileira de teologia adventista de 1900 a 1978 
aplicando a lei de crescimento epidêmico de Goffman. Através de fórmulas 
matemáticas compara o processo biológico de uma epidemia ao processo de 
comunicação de idéia/informação. Oferece paralelos entre o processo de 
divulgação de conhecimento e o processo de transmissão de doenças. Analisa a 
produção científica dos autores brasileiros em relação a produção dos autores 
estrangeiros no periódicos brasileiros da área. Silas Marques de Oliveira . 0999 
[C] 

600. ISSN 0100-1965 v.13 n.1 p.3-9 jan./jun. 1984. Biblioteca integrada e 
sociedade: referencial teórico.  Kira Tarapanoff . 0997 [B] 

601. ISSN 0100-1965 v.13 n.1 p.53-56 jan./jun. 1984. Uso da informação 
contida em patentes nos países em desenvolvimento. . Uso da informação 
técnica contida na documentação de patentes, com especial ênfase para os países 
em desenvolvimento. Descrição das principais vantagens deste uso. Funções 
legais, econômicas e técnica das patentes. Situação da informação de patentes no 
Brasil. Vânia Maria Hermes de Araújo . 1000 [DC] 



602. ISSN 0100-1965 v.13 n.1 p.57-66 jan./jun. 1984. Estudo bibliométrico: 
análise de citações no periódico "scientometrics". . Análise das dissertações, de 
1978 a 1982, no periódico Scientometrics publicado em Amsterdam e 
especializado em cientometria. Nos 22 fascículos dos 4 primeiros volumes da 
coleção, registra-se a ocorrência de 294 periódicos com 1164 citações. A origem 
identificada no Ulrich's aponta 102 periódicos norte-americanos, 35 periódicos 
ingleses e 32 periódicos soviéticos. O periódico mais produtivo é o Social 
Studies of Sciense, com 137 citações. A base de dados foi analisada conforme a 
lei de Bradford, mas inferências podem ser feitas, com o emprego da lei de 
Lotka e do elitismo de Price e também com o emprego de outros princípios, leis 
e instrumentos de Bibliometria. Regina Célia Monteiro de Lima . 1001 [C] 

603. ISSN 0100-1965 v.13 n.1 p.67-71 jan./jun. 1984. Comunicação de 
informações tecnológicas para o meio rural. . A transferência de informações 
tecnológicas é um processo de comunicação social e como tal não é isenta de 
ideologia. Na sociedade moderna, marcada pela oposição entre países com alto 
grau de desenvolvimento das forças produtivas e países com baixo grau de 
desenvolvimento tecnológico, a transferência de informações pode se colocar 
seja como instrumento de reprodução da estrutura social seja como meio de 
transformação das relações sociais. Sendo parte de um processo social, a 
comunicação de informações tecnológicas faz parte da dinâmica cultural da 
sociedade moderna e seu papel na implementação da mudança social pode ser 
colocado de modo mais claro quando se considera a transferência de 
informações para o meio rural. Isa Maria Freire . 1002 [C] 

604. ISSN 0100-1965 v.13 n.2 p.107-114 jul./dez. 1984. Informação e 
conhecimento. Informação; Conhecimento; Enfoque cognitivo; Sujeito gerador 
da informação; Modelos de relação conhecimento-informação. No estágio atual 
da Ciência da Informação, aumenta o interesse pelo ponto de vista cognitivo 
acerca de processos e produtos informacionais. Teses e tecnologias de 
informação teriam sempre suas correspondentes premissas cognitivas, implícitas 
ou explícitas. Uma dessas premissas caracterizaria o sujeito do conhecimento. 
Afirmando que essa caracterização do sujeito tem consequências teóricas e 
práticas com respeito à informação, são revisados alguns dos enfoques principais 
(formal-universalista, psicologista, entre outros), e levantada a questão da 
importância das condições sócio-históricas que afetam o sujeito gerador-usuário 
de conhecimento e informação. Maria Nélida González de Gómez . 1004 [C] 

605. ISSN 0100-1965 v.13 n.2 p.115-128 jul./dez. 1984. Sistema de 
documentação numa instituição de pesquisa e desenvolvimento. Instituto de 
pesquisa e desenvolvimento; Sistematização de documentos; Planejamento, 
acompanhamento e controle da execução de projetos; Avaliação técnica de 
projetos; Divulgação de documentos técnicos. Apresenta uma visão sistêmica da 
documentação técnica gerada numa instituiçào de pesquisa e desenvolvimento, 
dada a grande variedade de documentos necessários às suas diversas atividades 
com o fim de garantir o adequado fluxo de informações e o registro dos 
principais dados técnicos gerenciais. Atenção deve ser dada à organização dos 
relatórios técnicos de circulação interna, como instrumento de trabalho de 
equipe, de avaliação dos projetos e de preparação para divulgação externa. 
Juarez Távora Veado . 1005 [D] 



606. ISSN 0100-1965 v.13 n.2 p.129-135 jul./dez. 1984. O comportamento 
dos custos em serviços de informação. custos dos serviços; sistemas de 
informação; fatores de produção; comportamento dos custos; serviço de busca 
retrospectiva; serviço de disseminação seletiva da informação. O 
comportamento dos custos em serviços de informação é analisado. Discute-se a 
importância das condições operacionais, os fatores de produção responsáveis 
pelos serviços e o seu relacionamento com o custo. É feita uma análise do custo 
unitário ou médio e suas limitações como indicador para tomada de decisões. O 
conceito de capacidade do sistema é discutido e algumas variáveis que 
influenciam o comportamento dos custos para serviços de busca retrospectiva e 
de disseminação seletiva da informação são apresentadas. Aldo de Albuquerque 
Barreto . 1006 [B] 

607. ISSN 0100-1965 v.13 n.2 p.137-150 jul./dez. 1984. Seleção e aquisição: 
da visão clássica à modernaaplicação de técnicas bibliométricas. 
seleção/aquisição de documentos/países em desenvolvimento; política de 
seleção; critérios para descarte; técnicas bibliométricas aplicadas ao 
desenvolvimento de coleções; aquisição/rotinas; aquisição planificada; aquisição 
cooperativa. Discussão de problemas relacionados com o desenvolvimento de 
coleções e aspectos econômicos e estruturais dos países em desenvolvimento em 
relação a aquisição de materiais informacionais. Enfatizada a necessidade de 
critérios afinados com as necessidades dos usuários, apresentando princípios 
para seleção e para estabelecimento de política de seleção, inclusive descartes, 
baseados não só em conceitos clássicos, como também em técnicas 
bibliométricas. Descrição de rotinas de aquisição e de conceitos em aquisição 
planificada e cooperativa. Enumeração de itens a serem considerados na 
diagnose e no planejamento do setor de aquisição para o racional 
desenvolvimento de coleções. Regina Célia Montenegro de Lima; Nice Menezes 
de Figueiredo . 1007 [B] 

608. ISSN 0100-1965 v.13 n.2 p.151-157 jul./dez. 1984. Implementação de 
políticas de ressarcimento de custos de serviços de informação em ciência e 
tecnologia. custos dos serviços/sistemas de informação; informação 
tecnológica/racionalização de custos; capacitação de recursos humanos/controle 
de custos; apropriação e ressarcimento de custos/sistemáticas/Brasil. Torna-se 
cada vez mais necessária uma abordagem menos empírica da problemática de 
custos dos serviços de informação. É essencial que as instituições implantem 
sistemas de apropriação de custos que, entre outras finalidades, sirvam para 
subsidiar a formulação de políticas de ressarcimento de custos. O Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT e outros 
mecanismos de apoio ao desenvolvimento de Informação em Ciência e 
Tecnologia - ICT no Brasil não têm caráter permanente, e é preciso que os 
serviços que estão sendo criados assegurem sua continuidade ao longo do 
tempo; entre esses mecanismos deve-se considerar a implementação de políticas 
de ressarcimento de custos. As instituições que hoje fomentam as atividades de 
ICT devem também se preocupar com a capacitação de pessoal das entidades 
executoras na área de controle de custos e facilitar a divulgação de experiências 
nacionais existentes nessa área. Afrânio Carvalho Aguiar . 1008 [CB] 



609. ISSN 0100-1965 v.13 n.2 p.159-166 jul./dez. 1984. Curso de 
especialização em documentação e informação: uma nova proposta. curso de 
especialização; professores de Biblioteconomia; modelo de avaliação de 
interesse; método; pós-graduação; educação. Apresenta resultados de consulta 
aos professores dos Cursos de Graduação de Biblioteconomia para determinar 
áreas e assuntos de interesse, quanto ao treinamento e reciclagem, face às 
mudanças decorrentes do novo currículo mínimo, aprovado pelo Conselho 
Federal de Educação, e em implantação. O método formal aqui descrito pode 
funcionar como modelo para outros programas de pós-graduação "latu-sensu" e 
se insere na nova proposta de atuação do Curso de Especialização em 
Documentação e Informação - CDC, promovido pelo IBICT/CNPq em convênio 
com a Escola de Comunicação da UFRJ. O CDC tem uma estrutura flexível, que 
permite alterações anuais em sua programação, a fim de atender a diferentes 
demandas. A programação para 1985 - disciplinas, ementas - é apresentada no 
final do trabalho. Regina Maria Marteleto; Maria Nélida González de Gómez; 
Regina Célia Montenegro de Lima . 1009 [BD] 

610. ISSN 0100-1965 v.13 n.2 p.91-105 jul./dez. 1984. A bibliometria no 
Brasil. Bibliometria; Literatura; Produtividade; Autores; Avaliação; Brasil. 
Estudo da literatura brasileira em Bibliometria, no período de 1972 a 1983, 
analisando os autores e fases mais produtivos, as leis de maior índice de 
aplicação e suas respectivas áreas. São levantadas as Instituições geradoras, 
assim como os canais de comunicação mais utilizados na disseminação dos 
trabalhos. A partir da identificação dos autores pioneiros é construída uma rede 
de difusão e transferência de abordagem bibliométrica, entre orientadores e 
orientandos. A análise conclui que há tendência elevada na aplicação da lei de 
Bradford como base para política de aquisição e que poucos são os autores 
brasileiros que apresentam contribuição significativa para o avanço da Ciência e 
da Informação. Rubén Urbizagástegui Alvarado . 1003 [C] 

611. ISSN 0100-1965 v.14 n.1 p.17-24 jan./jun. 1985. A organização espacial 
da informação científica e tecnológica no Brasil. . Contribuição para a discussão 
em torno de uma política de informação científica e tecnológica (ICT), a partir 
de uma abordagem da organização espacial como processo de produção social. 
No contexto da formação econômica e social capitalista, o conhecimento 
adquiriu valor de troca, circulando na sociedade através dos meios de 
comunicação e dos mercados. No Brasil, a história de ICT acompanha o 
desenvolvimento das forças produtivas, desde a colônia. Nesse processo, a 
organização espacial da ICT segue o mesmo padrão de localização do setor 
produtivo, apresentando uma estrutura polarizada. Vânia Maria Hermes de 
Araújo . 1079 [C] 



612. ISSN 0100-1965 v.14 n.1 p.25-35 jan./jun. 1985. Avaliação de 
desempenho de pessoal em bibliotecas: uma revisão de literatura. . A literatura 
biblioteconômica, a partir da década de 70, começou a abordar a área de 
avaliação de pessoal com a ajuda da teoria da administração. São apresentadas 
algumas abordagens neste campo quanto ao conceito, fatores de avaliação de 
desempenho na administração pública brasileira. Considerações são feitas sobre 
avaliação de desempenho de pessoal nas bibliotecas brasileiras que, pelo fato de 
sua grande maioria está subordinada a órgãos públicos que, em geral, trabalham 
sem metas claramente definidas e sem padrões de resultados esperados, tornam 
muitas vezes subjetivo e arbitrário o processo de avaliação de desempenho. 
Marília Vidigal Carneiro . 1080 [B] 

613. ISSN 0100-1965 v.14 n.1 p.3-15 jan./jun. 1985. O ensino de 
Biblioteconomia no Brasil. . Analisa acontecimentos que marcaram a evolução 
do ensino de Biblioteconomia no Brasil desde seu início até hoje. A época 
anterior ao estabelecimento do primeiro currículo mínimo, em 1962, é dominada 
inicialmente pelo curso mantido pela Biblioteca Nacional, de inspiração 
européia e dedicado a formar pessoal para suas próprias seções, e posteriormente 
por cursos de inspiração americana, iniciados em São Paulo. As duas correntes 
fundaram-se no currículo mínimo em 1962, ano em que a profissão foi 
reconhecida como de "nível superior". A década de 60 é caracterizada pela 
consolidação dos cursos nas universidades e sua expansão, e pela ênfase dos 
programas à organização das coleções. O descontentamento com o currículo 
mínimo marca a década seguinte, assim como a inclusão de novas técnicas e 
assuntos nos currículos plenos. O esforço para mudança culmina com a 
aprovação do novo currículo em 1982. Paralelamente, a década de 70 vê o 
surgimento dos cursos de pós-graduação que vêm se firmando nestes primeiros 
anos da década de 80. Os problemas atuais decorrem da diversidade de 
responsabilidade atribuída à profissão e a impossibilidade de exigir-se dos 
cursos de graduação a responsabilidade única pela formação profissional para 
todos os níveis. Suzana Pinheiro Machado Pinheiro Mueller . 1078 [B] 

614. ISSN 0100-1965 v.14 n.1 p.37-45 jan./jun. 1985. Os periódicos em 
Ciência da Informação: uma análise bibliométrica. . Estudo bibliométrico dos 
periódicos em Ciência da Informação publicados nos EUA, Canadá, Europa 
Ocidental, através da análise de três dos principais "abstracts" do assunto no ano 
de 1980. Através desta análise, é estabelecida uma lista de periódicos mais 
citados e estudado e suas características principais. Critica os métodos de análise 
bibliométrica mostrando suas limitações. Menciona também os periódicos não 
especializados citados e os classifica por assunto. Miriam Vieira da Cunha . 
1081 [C] 



615. ISSN 0100-1965 v.14 n.1 p.47-50 jan./jun. 1985. Informação e 
informações. . Conceitua informação enfatizando aspectos da transferência de 
informação noticia e informação científica e tecnológica. Para essa transferência 
de informação, é necessário suporte que implicam em tecnologia e indústria; isto 
é, informa, quem te o poder sobre os meios de comunicação. A informação é 
portanto, um bem ao alcance de alguns (países e indivíduos) que dominam os 
países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento através de bases de dados, 
redes e sistemas especializados, canais noticiosos, programas de televisão e 
propaganda comercial. Aponta a necessidade de políticas de informação, a nível 
nacional, que exprima o que é desejável e realizável em termos de produção, 
transferência e acesso à informação. Isabel Maria Ribeiro Ferin Cunha . 1082 
[C] 

616. ISSN 0100-1965 v.14 n.2 p.109-125 jul./dez. 1985. Desenvolvimento de 
currículo nas escolas de Biblioteconomia para enfrentar o desafio da tecnologia 
da informação. . Os avanços na tecnologia da informação possibilitam a 
especialistas da informação envolverem-se nos aspectos de processamento e uso 
da informação para a resolução de problemas e tomadas de decisão, o que não 
era possível anteriormente. Isto apresenta um novo desafio para as escolas de 
Biblioteconomia desenvolverem novos cursos relacionados com a tecnologia da 
informação. Uma nova geração de estudantes está surgindo, á procura de 
instrução voltada para as diversas carreiras nas atividades de informação. Cursos 
existentes e os planejados em ciência de computadores, psicologia e inteligência 
artificial, ciência da administração e engenharia elétrica refletem os progressos 
na tecnologia da informação, mas não preenchem o campo de maneira completa. 
J. Michael Brittain . 1085 [B] 

617. ISSN 0100-1965 v.14 n.2 p.127-135 jul./dez. 1985. Estudo de usuários 
como suporte para planejamento e avaliação de sistemas de informação. . 
Discussão sobre falta de utilização de resultados de estudos de usuários para 
planejamento e avaliação de sistemas de informação. Apresentação de textos 
selecionados que analisam estes resultados e apontam suas implicações, fazem 
recomendações e estabelecem diretrizes para planejamento e avaliação de 
sistemas de informação com base em resultados de estudos de usuários. Nice 
Menezes de Figueiredo . 1086 [B] 

618. ISSN 0100-1965 v.14 n.2 p.137-143 jul./dez. 1985. Marketing e sua 
aplicação em bibliotecas: uma abordagem preliminar. . Analisa os vários 
aspectos da técnica de marketing e sua aplicabilidade ao contexto de bibliotecas. 
Apresenta o contexto clássico de marketing e sua definição atual. Discute a 
diferença entre a organização que é orientada para o marketing bem como as 
diferenças entre o marketing de serviços e de produtos. Enfatiza o marketing 
como uma "atitude" e a necessidade das bibliotecas serem responsivas aos 
reclamos da comunidade, através de uma pesquisa de mercado, segmentação e 
da utilização do "marketing mix", discutindo seus vários elementos. Alerta 
contra a miopia no marketing e apresenta os tópicos que um plano de marketing 
deve abranger. Silas Marques de Oliveira . 1087 [B] 



619. ISSN 0100-1965 v.14 n.2 p.149-161 jul./dez. 1985. Terceiro mundo: 
tecnologia x transferência de informação. . A questão da tecnologia e da 
transferência da informação no terceiro mundo. A relação entre ciência, 
tecnologia e desenvolvimento é discutida como suporte à análise dos vínculos da 
tecnologia no terceiro mundo relativos à capacidade científica e tecnológica e à 
informação tecnológica. O desenvolvimento institucional da ciência e tecnologia 
no Brasil é, especialmente, enfocado. Mara Eliane Fonseca Rodrigues; Edna 
Lúcia da Silva; Helena Moreira de Almeida . 1088 [C] 

620. ISSN 0100-1965 v.14 n.2 p.73-91 jul./dez. 1985. O planejamento e o 
orçamento da atividade científica e tecnológica numa abordagem sistêmica: um 
esboço preliminar. . Apresenta uma visão sistêmica do planejamento e 
orçamento da atividade científica e tecnológica, a nível global e a nível das 
instituições de P  

 D. Três parâmetros distintos podem descrever das atividades de C  

 T, tendo em vista seu planejamento: os objetivos, os setores de atividades e as 
funções de P  

 D. O estabelecimento das funções requer algum grau de especialização dos 
órgãos de execução e das agências financiadoras. A metodização destas etapas 
de P  

 D é necessária, a fim de melhorar a saída do sistema de C  

 T e assegurar melhor confiabilidade à soluções por ele apresentados aos 
problemas propostos. Juarez Távora Veado . 1083 [O] 

621. ISSN 0100-1965 v.14 n.2 p.93-107 jul./dez. 1985. A informação: insumo 
e produto do desenvolvimento tecnológico. . Analisa o papel da informação no 
desenvolvimento tecnológico, visto como um processo de aprendizado. Com o 
objetivo de melhor compreender o fenômeno a nível macro, de país, é avaliado, 
inicialmente, o relacionamento entre o fluxo da informação e o aprendizado 
tecnológico a nível micro, que ocorre com o indivíduo. Esta análise inicial realça 
os aspectos psicológicos e sociológicos envolvidos nesse relacionamento. A 
avaliação a nível de empresa e de país, feita por analogia, permite ressaltar os 
ângulos políticos, culturais e econômicos. Nesses níveis de agregação maior, os 
elementos básicos defluxo de informação, como as barreiras e os códigos, 
assumem características políticas de grande importância para o entendimento da 
questão tecnológica a nível mundial. Dorodame Moura Leitão . 1084 [C] 

622. ISSN 0100-1965 v.15 n.1 p.11-13 jan./jun. 1986. Papel do profissional da 
informação em uma sociedade em mudança. . A informação científica e 
tecnológica desempenha importante papel na produção de bens e serviços na 
sociedade moderna. Atualmente pode-se dizer que a informação adquiriu status 
de mercadoria deixando de ser um bem livre para transforma-se em um bem 
restrito nesse contexto a informação é negociada em um mercado dominado 
pelas leis da oferta e de procura e seu principal suporte. Vânia Maria Rodrigues 
Hermes de Araújo . 1162 [B] 



623. ISSN 0100-1965 v.15 n.1 p.15-25 jan./jun. 1986. A informação 
lingüística e o futuro do português: elementos para a definição de uma política 
nacional em Portugal. . Aborda aspectos de informações lingüísticos e seus 
riscos para a língua e cultura portuguesa tendo em vista a tendência para se 
renunciar a um esforço de adaptação e de se aceitar sem resistências as propostas 
estrangeiras. Torna-se necessário uma ação lingüística, a nível nacional 
desenvolvida prioritariamente nos campos descrição da língua e terminologia 
para que a língua portuguesa falada por 172 milhões de pessoas em quatro 
continentes seja um veiculo e instrumento do progresso em ciência e tecnologia. 
Rogéria Cruz . 1163 [CO] 

624. ISSN 0100-1965 v.15 n.1 p.27-32 jan./jun. 1986. Aspectos psicológicos 
no relacionamento bibliotecário e usuário. . As relações psicológicas entre 
usuários e bibliotecários são complexas e influenciadas por vários de cada uns 
deles. Além de estarem sujeites as influenciado ambiente. O comportamento do 
usuário tem alguma influência no bibliotecário e vice-versa podendo conduzir a 
um relacionamento muitas vezes não positivo para ambos. Geraldina Porto 
Witter . 1164 [B] 

625. ISSN 0100-1965 v.15 n.1 p.33-37 jan./jun. 1986. O status quo do serviço 
de referência em bibliotecas brasileiras. . Ao se estudar a aplicabilidade dos 
conhecimentos ministrados nas escolas de Biblioteconomia, o nível de 
importância dada aos Serviços de Informação e existência de uma política de seu 
desenvolvimento verificou-se que há uma separação entre prática e a teoria. 
Fernanda Ivo Neves . 1165 [B] 

626. ISSN 0100-1965 v.15 n.1 p.3-9 jan./jun. 1986. A contemporaneidade da 
pesquisa agrícola brasileira como reflexo da distribuição da idade das citações. . 
Investigou-se que a distribuição da idade das citações em uma ampla de artigos 
publicados por pesquisadores agrícolas de quatro importantes universidades 
brasileiras. para fins de comparação, procedeu-se à mesma analise numa serie de 
artigos publicados em periódicos de paises avançados. Dados qualitativos 
obtidos em entrevistas com 95 cientistas agrícolas brasileiros utilizam-se 
consideravelmente mais leitura científica antiga do que seus colegas de paises 
avançados. Lea Maria L. S. Velho . 1161 [C] 

627. ISSN 0100-1965 v.15 n.1 p.39-44 jan./jun. 1986. Marketing em sistemas 
de informação: visão geral. . Defende a adoção do conceito marketing como 
filosofo de ação administrativa em sistemas de informação, uma vez que a 
informação tem valor de troca: é um bem, com custo real, que proporciona 
utilidade e deve ser visualizada como insumo de produção. Amélia Silveira . 
1166 [B] 

628. ISSN 0100-1965 v.15 n.1 p.53-58 jan./jun. 1986. Automação com 
microcomputador no sistema de bibliotecas da PUC-RIO. . A automação dos 
processos de manutenção e controle de periódicos, utilizando microcomputador 
abrange as diferentes bibliotecas da pontifícia universidade católica do rio de 
janeiro, sendo utilizadas nas atividades de aquisição, circulação, incluindo 
registros de freqüência de utilização e na atualização de dados para o catalogo 
coletivo nacional de publicação periódicos do IBICT. Laura Maia de Figueiredo 
. 1167 [B] 



629. ISSN 0100-1965 v.15 n.2 p.109-115 jul./dez. 1986. Planejamento e 
coordenação da informação científica e tecnológica no Brasil. . Através de um 
relato histórico sobre fatos instituições e documentos governamentais esboça um 
estudo de situação do desenvolvimento da informação científica e tecnológica no 
Brasil analisa o histórico do IBBD, criado em 1954, sua transformação em 
IBICT, em 1976, e a evolução de seus objetivos diante das mudanças em nível 
de governo e de adaptação à realidade brasileira na área de informação científica 
e tecnológica. Antônio Agenor Briquet de Lemos . 1168 [C] 

630. ISSN 0100-1965 v.15 n.2 p.117-125 jul./dez. 1986. Perspectivas 
interdisciplinares e internacionais no estudo da documentação diplomática: uma 
pesquisa exploratória. . Síntese dos resultados de pesquisas bibliográficas e de 
campo sobre documentação diplomática entidade como produto gráfico da 
comunicação entre embaixadas e seus respectivos ministérios do exterior. A 
natureza exploratória desta pesquisa conduzida em três países e junto ao campo 
diplomático de Brasília. Mary Teixeira da Motta . 1169 [A] 

631. ISSN 0100-1965 v.15 n.2 p.127-133 jul./dez. 1986. Bibliometria análise 
quantitativa da literatura como instrumento de administração em sistemas de 
informação. . Discute a análise quantitativa das propriedades e do 
comportamento da informação registrada, destacando-se autores, métodos e a 
aplicação de métodos quantitativos como suporte para a tomada de decisão em 
sistemas de informação. Regina Célia Montenegro de Lima . 1170 [C] 

632. ISSN 0100-1965 v.15 n.2 p.135-142 jul./dez. 1986. Terminologia 
brasileira em Ciência da Informação: uma análise. . Aplica metodologia e 
princípios da terminologia no levantamento e análise da terminologia brasileira 
em Ciência da Informação. Identifica, a partir da coleta de termos realizada na 
revista catalogo de teses dissertações em Ciência da Informação e 
Biblioteconomia, alguns problemas terminológicos, tais como: ambigüidade, 
polissemia, uso de termos provenientes de línguas estrangeiras e criação de 
neologismo sem levar em conta a estrutura morfossintática da língua portuguesa. 
Marisa Bracher Basílio Medeiros . 1171 [CB] 

633. ISSN 0100-1965 v.15 n.2 p.145-150 jul./dez. 1986. A revista Ciência da 
Informação no contexto de sua instituição: algumas considerações. . São 
descritos os fatores contextuais nos quais está inserida, historicamente, a revista 
Ciência da Informação, editada pelo Instituto brasileiro de informação em 
Ciência e Tecnologia. São analisados onze fascículos da revista correspondentes 
aos anos de 1980 a 1985, e identificados suas principais características quanto a 
forma e conteúdo. Nóris Almeida Bethonico Forestini . 1172 [C] 

634. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.13-19 jan./jun. 1987. Informação científica 
na imprensa brasileira: origem, fonte e autoria. . O espaço ocupado pela 
informação científica vem crescendo na imprensa brasileira nos últimos anos. 
Este artigo apresenta os resultados de uma analise de conteúdo feito nos jornais 
diários de São Paulo e Rio de Janeiro, durante a semana. Predominam a lei as 
variadas como as sociedades científicas e as instituições governamentais. José 
Marques de Melo . 1253 [C] 



635. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.21-26 jan./jun. 1987. Censura e seleção de 
materiais em bibliotecas: o despreparo dos bibliotecários brasileiros. . Os 
bibliotecários brasileiros não possuem tradição de luta contra a censura em 
bibliotecas, muito embora as mesmas tenham sofrido, tanto no passado como na 
atualidade, atentados que visavam a restringir a liberdade intelectual dos 
usuários. Waldomiro de Castro Santos Vergueiro . 1254 [B] 

636. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.27-35 jan./jun. 1987. Da invenção da 
imprensa ao livro infantil: um enfoque editorial. . Mostra a criação comunicação 
imprensa desde seus rudimentos até atingir a literatura infantil, vê esta literatura 
como criada para a criança e não pela mesma. Assim considera-se uma atividade 
complexa, visto implicar em questões psicopolíticos- sociais. Xênia Lacerda 
Cordeiro . 1255 [O] 

637. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.3-12 jan./jun. 1987. Documentos em Ciência 
Sociais. . Analisam-se a complexidade das ciências sociais, seu conceito de bem 
supérfluo que leva a sua discriminação em programas prioritários de governo as 
peculiaridades dos usuários desse campo, bem como as conclusões das pesquisas 
inglesas: infross (investigation into information requirements of the social 
sciences). Apontam-se as dificuldades e os esforços empreendidos para a 
cooperação entre serviços bibliográficos no campo das ciências sociais, em nível 
regional e internacional. Jannice Monte-Mor . 1252 [BDO] 

638. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.37-40 jan./jun. 1987. Documentação 
africanista: linguagem e ideologia. . Elabora-se um histórico e editoração da 
documentação africanista localizando-se, geograficamente os principais acervos, 
analisam-se, as questões relativas a linguagem e ideologias e as suas implicações 
nas transferências da informação. Isabel Maria Ribeiro Ferin Cunha . 1256 [D] 

639. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.41-44 jan./jun. 1987. Comunicação impressa 
biblioteca contexto social. . Aborda a comunicação impressa e sua relação com a 
biblioteca bem como as barreiras que influenciam a transmissão da informação 
analisando a biblioteca como instrumento de mudança social enfatizando o papel 
do agente da informação e a relevância do receptor em um sistema de 
informação. Kátia de Carvalho . 1257 [B] 

640. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.45-52 jan./jun. 1987. Características da 
informação bibliográfica relevante para um grupo de pesquisas obtidas através 
de sua produção científica publicada: um estudo de caso. . Estuda um grupo de 
pesquisa em física situada numa pequena cidade brasileira. examina 
exaustivamente a literatura publicada por esse grupo num período de 30 anos, 
objetivando conhecer e caracterizar o suporte bibliográfico indispensável no 
período e sua disponibilidade. Delia Valério Ferreira; Rosali Fernandez de 
Souza . 1258 [CBD] 

641. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.53-59 jan./jun. 1987. Banco de dados de 
acesso público. . A partir da década de 70 a informação passa a ser vista como 
uns produtos comercializáveis alarem de um bem social, surgem as bases de 
dados on-line comercializadas nos EUA e na Europa através de sistemas e 
sistemas e serviços de armazenagem e recuperação de informação dando inicio a 
indústria da informação, que vem tendo continuo crescimento nos últimos 17 
anos. Regina de Barros Cianconi . 1259 [C] 



642. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.61-65 jan./jun. 1987. Estudo preliminar sobre 
a política nacional de informação científica e tecnológica da China: uma opinião 
pessoal. . Aborda o histórico da política de informação em ciência e tecnologia 
na republica popular da China, nos últimos 30 anos, englobando três fases a 
partir de 1956 com ênfase no atuais sistemas de informações científica e 
tecnológica. Liu Zhaodong . 1260 [C] 

643. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.67-73 jan./jun. 1987. Editoração da revista 
Bragantia: históricas evolução e organização atual. . São apresentados alguns 
aspectos concorrentes à editoração de Bragantia revista científica do instituto 
agronômico de Campinas da secretaria de agricultura e abastecimento do estado 
de São Paulo relata-se dados históricos de sua criação e evolução, mediante 
analise do conteúdo de seus 44 volumes anuais editados. Vera Gallo Yahn . 
1261 [CD] 

644. ISSN 0100-1965 v.16 n.1 p.75-79 jan./jun. 1987. Da necessidade de 
promover o uso da informação. . Apesar de o suo da informação ser reconhecido 
como fundamental para o desenvolvimento, a UNESCO detectou sub-utilização 
da informação nos paises em desenvolvimento. Barreiras generalizadas foram 
identificadas, bem como apontados diversos fatores como inibidores do uso da 
informação nestes paises. Nice Menezes de Figueiredo . 1262 [C] 

645. ISSN 0100-1965 v.16 n.2 p.125-127 jul./dez. 1987. Ciência da 
Informação e prática bibliotecária. . Os mesmos equívocos que sugiram em 
torno da documentação em seu relacionamento com a Biblioteconomia 
começam a aparecer a respeito da Ciência da Informação e suas conexões com 
os dois campos que a precedem cronologicamente. Os três entretanto podem ser 
claramente delimitados quando examinados os objetivos específicos de cada um 
e os instrumentos que produzem. Edson Nery da Fonseca . 1263 [CDB] 

646. ISSN 0100-1965 v.16 n.2 p.129-144 jul./dez. 1987. Pesquisa em Ciência 
da Informação e Biblioteconomia: questões de bases implicações na pós-
graduação análise temática. . Crônica acadêmica profissional com reflexões 
sobre o espírito de pesquisa e a existência do espírito crítico do bibliotecário 
brasileiro. Analisado a proveniência dos estudos avançados pesquisas em 
Ciência da Informação e Biblioteconomia sob os três aspectos: pós- graduação 
stricto-sensu pós-graduação lato-sensu; ambiência profissional/setor de trabalho. 
Neusa Dias de Macedo . 1264 [BC] 

647. ISSN 0100-1965 v.16 n.2 p.145-149 jul./dez. 1987. O ensino de 
Metodologia científica em Biblioteconomia: algumas considerações. . O ensino 
da metodologia científica foi considerado no contexto da situação atual da 
universidade no Brasil tendo como foco de atenção a Biblioteconomia as 
reflexões e proposições são baseadas principalmente nos vários anos de 
experiências da autora no ensinar e no fazer da pesquisa. Geraldina Porto Witter 
. 1265 [B] 



648. ISSN 0100-1965 v.16 n.2 p.151-155 jul./dez. 1987. A matriz de dados e a 
metodologia da pesquisa em Ciência da Informação. . As três principais fases da 
maioria das pesquisas em Ciência da Informação são vistas aqui como três 
maneiras de se focalizar uma matriz de dados. Na primeira fase, o pesquisador 
define a matriz de dados, segunda fase, o pesquisador faz o trabalho de campo, 
já na terceira fase, a pesquisa da matriz e analisada abordando os assuntos e 
problemas envolvidos. Gilda Olinto do Valle Silva . 1266 [C] 

649. ISSN 0100-1965 v.16 n.2 p.157-167 jul./dez. 1987. O papel do 
conhecimento e da informação nas formações políticas ocidentais. . Na historia 
das sociedades ocidentais a cada formação política correspondeu um modo de 
definição dos espaços coletivos de trocas de conhecimentos e informação, que 
seria expressão de um nós resultante das interações e conflitos dos agentes 
envolvidos. Maria Nélida Gonzalez . 1267 [C] 

650. ISSN 0100-1965 v.16 n.2 p.169-180 jul./dez. 1987. Informação elemento 
regulador dos sistemas fator de mudanças sociais ou fenômeno pós moderno. . 
Apresenta um quadro conceitual sobre a questão informacional na sociedade 
moderna através da revisão de algumas noções de informação, em Ciência da 
Informação costuma-se tomar o fenômeno informacional com um elemento 
regulador dos sistemas enquanto nas ciências sociais ele é considerado como 
elemento que altera as estruturas logo como um fator de mudança. Regina Maria 
Marteleto . 1268 [C] 

651. ISSN 0100-1965 v.16 n.2 p.181-191 jul./dez. 1987. O papel do sistema 
de informação no processo de transferência de tecnologia. . O papel da 
biblioteca no processo de transferência de tecnologia é estudado a partir da 
analise de depoimentos de pesquisadores de instituições de pesquisas da área de 
informática. Foram analisadas as implicações da transferência de tecnologia em 
paises em desenvolvimento e a atuação do sistema de informação, visando 
constar o seu papel enquanto subsistema de uma rede internacional de 
informação. Clarinda Rodrigues Lucas . 1269 [B] 

652. ISSN 0100-1965 v.17 n.1 p.15-25 jan./jun. 1988. Análise da produção 
científica em uma instituição de ensino superior: o caso da Universidade Federal 
do Piauí. . Análise da produção intelectual dos professores da Universidade 
Federal do Piauí publicada durante os anos de 1984 e 1985, considerando as 
seguintes variáveis: faixa etária, categoria docente, formação acadêmica, tipo de 
publicação, autoria única e múltipla, produtividade dos autores, produção de 
artigos por título de periódicos, idioma dos trabalhos e produtividade por ano de 
publicação. Maria das Graças Targino; Paulo da Terra Caldeira . 1347 [C] 

653. ISSN 0100-1965 v.17 n.1 p.27-32 jan./jun. 1988. Iniciando a automação 
de uma biblioteca brasileira: uma comparação de estratégias alternativas. . O 
primeiro passo na automação de uma biblioteca é sempre o mias difícil. 
Examina a seleção do primeiro serviço a ser automatizado, avaliando cada setor 
da biblioteca em relação aos problemas e vantagens da implantação de sistemas 
computadorizados. Cavan Michael McCarthy . 1348 [B] 



654. ISSN 0100-1965 v.17 n.1 p.3-13 jan./jun. 1988. Disseminação de 
informação e a tecnologia do CD-ROM. . Alguns aspectos da utilização das 
novas tecnologias em sistemas de informação são abordados, bem como a 
aplicação da tecnologia dos discos ópticos, particularmente do CD-ROM 
(Compact Disc Read Only Memory), descrevendo suas características, custos e 
utilização. Aponta as implicações do uso do CD-ROM em sistemas de 
informação e avalia as mudanças que poderão ocorrer no processo de 
disseminação de informação de interesse permanente e geral, em países menos 
desenvolvidos. Cláudio J. Brito . 1346 [C] 

655. ISSN 0100-1965 v.17 n.1 p.33-42 jan./jun. 1988. Formação de recursos 
humanos para a área de informação na Espanha. . A tipologia dos profissionais 
que atuam na área de informação e documentação está relacionada diretamente 
com as exigências que caracterizam as linhas do empregador: Estado ou 
instituições particulares e empresas. A não exigência de titulação específica na 
área de Biblioteconomia e Documentação tem gerado inquietudes que se 
refletem nas proposições apresentadas por profissionais que analisam a atual 
situação e as perspectivas oferecidas pela Lei da Reforma Universitária. 
Sensibilizados pelas transformações sócio-políticas e pelas implicações 
decorrentes da incorporação da Espanha no Mercado Comum Europeu, os 
bibliotecários, documentalistas e arquivistas preocupam-se com a modernização 
da formação profissional. Dinah Aguiar Población . 1349 [ABD] 

656. ISSN 0100-1965 v.17 n.1 p.43-57 jan./jun. 1988. Indexação automática e 
manual: revisão de literatura. . Abordam-se as diversas pesquisas nacionais e 
estrangeiras que avaliam a qualidade da indexação manual e automática, em 
relação às técnicas e fontes empregadas para a extração dos termos significativos 
e a capacidade de recuperação da linguagem de indexação, nas bases de dados. 
Simone Bastos Vieira . 1350 [BD] 

657. ISSN 0100-1965 v.17 n.1 p.59-66 jan./jun. 1988. Sistema Integrado de 
Bibliotecas da Universidade de São Paulo: implantação e desenvolvimento. . 
Relata a implantação do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de 
São Paulo e fornece informações sobre o seu objetivo, política, universo e 
programas em desenvolvimento. Maria Luiza Rigo Pasquarelli; Rosaly Favero 
Krzyzanowski; Inês Maria de Morais Imperatriz . 1351 [B] 

658. ISSN 0100-1965 v.17 n.1 p.67-70 jan./jun. 1988. Panorama do curso de 
Mestrado em Biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba. . O Curso de 
Mestrado em Biblioteconomia da UFPB, funcionando a partir de 1977 e com 
área de concentração em Biblioteca e Sociedade, evidencia uma avanço quanto à 
avaliação da relação sociedade/biblioteca, através da análise da prática 
bibliotecária voltada ao real e efetivo desempenho das ações sociais existentes. 
Como linha de pesquisa fundamenta-se nas áreas de planejamento e gerência de 
serviços informacionais. Atuação da biblioteca em comunidades carentes e 
informação para o desenvolvimento regional, enquanto os trabalhos de 
dissertações defendidas ressaltam a preferência do corpo discente em favor da 
antiga área de concentração: Sistemas de Bibliotecas Públicas. Rachael Joffily 
Abath; Maria de Lourdes de Arruda Melo . 1352 [B] 



659. ISSN 0100-1965 v.17 n.1 p.71-81 jan./jun. 1988. Avaliação do estado da 
arte da formação em Biblioteconomia e Ciência da Informação. . Descrição e 
comentários sobre a estrutura da formação em Biblioteconomia no Brasil, 
focalizando sobretudo o nível de graduação, que é o único canal legalmente 
aceito para ingresso na profissão. Identifica as principais mudanças ocorridas no 
currículo mínimo em 1982, determinadas pelo Conselho Federal de Educação, e 
implantadas nos cursos a partir de 1985, mediante os novos currículos plenos. 
Tece considerações sobre as causas determinantes dessas mudanças e fatores que 
influenciaram a escolha das novas matérias dos currículos mínimos, e identifica 
algumas dificuldades na implementação dos currículos plenos. Os cursos de 
mestrado existentes no Brasil nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, que têm sido na prática também um canal de entrada na profissão, 
ainda que não aceito legalmente, são identificados e descritos em suas linhas 
gerais. A influência exercida por esses cursos sobre os cursos de graduação e 
sobre a classe profissional em geral, também é comentada. Suzana Machado 
Pinheiro Mueller . 1353 [BC] 

660. ISSN 0100-1965 v.17 n.2 p.105-117 jul./dez. 1988. O Estado e o 
processo de implantação de uma política nacional de informação científica e 
tecnológica no Brasil. . Breve análise do papel do Estado no processo de 
implantação de uma política nacional de informação científica e tecnológica no 
Brasil, destacando-se algumas questões gerais de fundo, de natureza econômica 
e político-ideológica, que interferem e/ou condicionam, em grande parte, esse 
processo. Sugerem-se algumas formas de participação social que podem ser 
empreendidas e que conduzam a uma verdadeira democratização do 
conhecimento, através de um controle de suas aplicações, da avaliação das 
políticas e planos nesse setor e, inclusive, da definição de prioridades. Maria 
Yêda F. S. de Filgueiras Gomes . 1356 [C] 

661. ISSN 0100-1965 v.17 n.2 p.119-121 jul./dez. 1988. Aspectos relevantes 
no projeto de linguagem para acesso a bases bibliográficas. . Descrevem-se as 
funções que uma linguagem de recuperação de informações bibliográficas deve 
abranger e discutem-se as modalidades básicas existentes: linguagem natural por 
menu e linguagem orientada a comandos (CCL), analisando-se as vantagens e 
desvantagens de cada uma. São sugeridas características que tornam uma 
linguagem orientada a comandos amigável e própria para o ambiente de buscas 
bibliográficas. Carlos Alberto Mamede Hernandes; Sérgio Dagnino Falcão . 
1357 [B] 

662. ISSN 0100-1965 v.17 n.2 p.123-130 jul./dez. 1988. Biblioteca 
universitária: administração por programas e projetos. . Relata a experiência da 
Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo na 
administração por programas e projetos, no período de 12 anos. Enfatiza a 
necessidade de se promover a utilização da informação, cujo alicerce está no 
treinamento do bibliotecário e do usuário. Conclui que a técnica de 
administração por programas e projetos mostrou-se eficiente para se alcançarem 
as metas traçadas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços da 
Biblioteca da FSP. Maria Teresinha Dias de Andrade; Daisy Pires Noronha; 
Irene Lerche Eleutério . 1358 [B] 



663. ISSN 0100-1965 v.17 n.2 p.131-139 jul./dez. 1988. Implantação do 
Microisis no Senac. . O MICROISIS, software desenvolvido pela Unesco, 
destina-se ao gerenciamento de informações bibliográficas através da utilização 
de microcomputador. O artigo analisa a estrutura do software, incluindo os 
programas de usuário, e as etapas necessárias a sua implantação - planejamento 
das bases de dados; definição de padrões para entrada de dados; formatação de 
relatórios; e pesquisas. Analisa, ainda, seus postos positivos e negativos. Ângela 
Maria Viana da Cruz; Neli Meneses Paes Leme . 1359 [BD] 

664. ISSN 0100-1965 v.17 n.2 p.141-145 jul./dez. 1988. Lince: uma proposta 
de padronização para linguagens de acesso a base de dados. . A falta de 
padronização nos procedimentos de acesso a bases de dados levam os usuários a 
capacitarem-se nas características próprias de cada linguagem de acesso 
existentes nos diversos centros hospedeiros dessas bases. Para superar esta 
dificuldade, o Instituto brasileiro de informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT) e o Centro de Informações Nucleares da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CIN/CNEN) vêm trabalhando no projeto de linguagem LINCE, que 
deverá ser implantada em diferentes computadores. É orientada a comandos e 
tem sua potencialidade voltada para o tratamento de dados referenciais e 
bibliográficos, porém incorpora algumas facilidades para a recuperação de dados 
numéricos. Seus principais comandos permitem realizar buscas, exibir, ordenar 
ou gravar seus resultados, abrir ou fechar sessões de trabalho, usar diferentes 
bases e solicitar auxílio ao sistema. Nas expressões de busca são utilizados 
operadores lógicos, relacionais, de relacionamento em tesauro, de truncamento, 
mascaramento e de profundidade. Um subconjunto desta linguagem está 
implantado nos computadores do IBICT e encontra-se em fase de 
desenvolvimento no CIN/CNEN. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT). 1360 [BC] 

665. ISSN 0100-1965 v.17 n.2 p.93-97 jul./dez. 1988. Organismos 
internacionais para ciência e Tecnologia. . O conceito de organismos 
internacionais é de origem antiga. Os programas desses organismos eram 
caracterizados por um conjunto de atividades de assistência técnica, 
principalmente o recebimento de peritos estrangeiros, doação de equipamentos e 
treinamento de brasileiros no exterior. O desenvolvimento científico-tecnológico 
dos países fez com que procurassem maior independência. Para efeito deste 
artigo, os organismos internacionais foram classificados em quatro segmentos: 
a) os de cooperação, b) os de financiamento, c) os normativos, e d) os foros 
nitidamente políticos. Comenta-se também o papel dos organismos não-
governamentais e regionais. Salienta-se que as alterações nos organismos 
internacionais são bastante lentas e suas ações são decorrentes de um equilíbrio 
dos mais diversos interesses, não raramente contraditórios. As principais 
tendências desses organismos são resumidas e apresenta-se uma relação dos 
principais organismos que tratam de ciência e Tecnologia. Meireluce da Silva 
Ferreira; Raimundo Nonato Fialho Mussi . 1354 [O] 



666. ISSN 0100-1965 v.17 n.2 p.99-104 jul./dez. 1988. Ciência da 
Informação: ciência da forma. . A disciplina de Ciência da Informação e da 
Comunicação aparece como um novo campo científico. O que representam as 
ciências da informação nesse quadro? a idéia que se desenvolve é que Ciência da 
Informação consiste em dar forma à mensagem em função de um canal 
específico e um objetivo fixo da comunicação. Este aspecto, aparentemente de 
ordem técnica, na realidade diz respeito à pesquisa fundamental. Por exemplo, 
no campo do documento escrito é o problema da conservação da função de 
referência extralingüística que interessa. Considerações desse mesmo tipo 
podem ser feitas a propósito de outras formas de informação (imagens fixas, 
imagens animadas, emissão radiofônica, impressão de um livro etc.). O domínio 
da Ciência da Informação aparece então como um vasto campo ainda 
inexplorado. Richard Bouche . 1355 [C] 

667. ISSN 0100-1965 v.18 n.1 p.15-20 jan./jun. 1989. A biblioteca depositária 
no Brasil: idéias e reflexões. . Comenta a existência da biblioteca depositária no 
Brasil enquanto armazenadora de publicações oficiais. Sugere sua criação ou 
designação nos níveis federal, estadual e municipal, e em instituições 
paraestatais. Deverá servir de instrumento básico de cooperação, articulada com 
programas, serviços e instituições: CCN/IBICT, FPL, COMUT, agência 
arrecadadora do depósito legal do estado ou município e órgão de cooperação do 
depósito legal da Biblioteca Nacional. Orlando de Almeida . 1436 [B] 

668. ISSN 0100-1965 v.18 n.1 p.21-27 jan./jun. 1989. O campo do pós-
moderno: o saber científico nas sociedades informatizadas. . A sociedade 
contemporânea vem se caracterizando pelo valor atribuído à informação 
científica e tecnológica e pelo processo de informatização dos meios de acesso a 
essa informação. Nesse contexto, o quadro de referência teórico-metodológico 
construído por Jean-François Lyotard para pensar as relações sociais sob a forma 
de linguagem, pode se construir em ferramenta de trabalho para analisar as 
propostas de comunicação da informação através de redes e sistemas. Propõe-se 
a discussão da proposta de sistemas de circulação da informação a partir de um 
centro e de uma linguagem homogênea, em contraposição às reais necessidades 
dos usuários e suas diversas formas de expressão. A estratégia a ser seguida 
nesse contexto parece simples: o público deve ter livre acesso às informações 
disponíveis no sistema de comunicação científica e tecnológica; e as formas de 
comunicação devem ser estruturadas a partir das características desse público, 
heterogêneo em sua expressão e necessidade de informação. Vânia Maria 
Rodrigues Hermes de Araújo . 1437 [C] 

669. ISSN 0100-1965 v.18 n.1 p.28-34 jan./jun. 1989. Comunicação científica 
e usuários: elementos de discussão. . A comunicação é um fenômeno natural de 
qualquer sociedade. A comunicação científica vem se constituindo num vasto 
campo de estudo caracterizado pela interdisciplinaridade. São discutidos alguns 
aspectos conceituais da relação comunicação científica e usuários, a partir de 
três pontos: método científico, modelos de comunicação e os agentes da 
comunicação científica. Eliana Candeira Valois; Marcos Gonçalves Ramos; Nilo 
Sérgio Silva Rodrigues; Silvia Ninita de Moura Estevão . 1438 [C] 



670. ISSN 0100-1965 v.18 n.1 p.3-14 jan./jun. 1989. Micro-ISIS: uma 
ferramenta para o gerenciamento de bases de dados bibliográficas. . O Micro-
ISIS é uma ferramenta de apoio bastante acessível e flexível para gerir bases de 
dados bibliográficas. Este trabalho tem por objetivo, apresentar algumas 
sugestões para a criação e manutenção de sistemas de informações padronizados 
e cooperativos no Micro-ISIS, observadas suas características funcionais e 
recursos disponíveis, bem como suas principais limitações. Hiroyuki Miki . 1435 
[BD] 

671. ISSN 0100-1965 v.18 n.1 p.35-44 jan./jun. 1989. Biblioteca universitária 
e transferência da informação: problemas e perspectivas. . Ação do governo 
brasileiro na área de ciência e tecnologia e seus reflexos no setor de informação. 
Efeitos da política educacional sobre o ensino em geral, especialmente no ensino 
público e na universidade. Importância da informação para a C 

T, e canais de comunicação utilizados por cientistas e tecnólogos para a sua 
obtenção, identificados através de estudos de usuários. Repercussões da política 
educacional e da crise da universidade brasileira na biblioteca universitária, cujo 
desempenho, até o momento, não qualifica como agente do processo de 
transferência de informação científica e tecnológica, e o despreparo do 
bibliotecário para assumir o seu papel nesse processo. O PNBU como uma das 
possibilidades de reversão desse quadro desfavorável, e a necessidade de que o 
bibliotecário se conscientize a respeito da função social da biblioteca 
universitária e da sua própria. Isnaia Veiga Santana . 1439 [CBO] 

672. ISSN 0100-1965 v.18 n.1 p.45-57 jan./jun. 1989. Bases de dados no 
Brasil: um potencial inexplorado. . Apresenta a evolução do uso de bases de 
dados no exterior e no Brasil. Comenta e analisa os principais problemas que 
demandam soluções, tais como: custos, acesso a base de dados, treinamento dos 
usuários, marketing dos produtos e serviços, diferenças nas linguagens de busca, 
necessidade de maior cobertura de assuntos pelas bases de dados e o papel da 
iniciativa privada na emergente indústria de informação. Murilo Bastos da 
Cunha . 1440 [BD] 

673. ISSN 0100-1965 v.18 n.1 p.58-61 jan./jun. 1989. A informação 
bibliográfica automatizada na USP: uma política para sua implantação. política 
da informação - automação de serviços bibliotecários. Descreve a política de 
implantação do tratamento automatizado da informação bibliográfica na 
Universidade de São Paulo. Relaciona os instrumentos utilizados, bem como as 
vantagens decorrentes desse trabalho realizado em nível sistêmico. Maria Luiza 
Rigo Pasquarelli; Inês Maria de Morais Imperatriz; Rosaly Favero 
Krzyzanowski . 1441 [B] 



674. ISSN 0100-1965 v.18 n.1 p.62-73 jan./jun. 1989. Estudos de usuários e 
comunicação científica: relações implícitas e explícitas. . Analisa os conceitos de 
comunicação científica e estudo de usuários com o objetivo de demonstrar as 
relações existentes entre as duas áreas. Alguns estudos de usuários já realizados 
em dissertação de mestrado e/ou doutorado foram selecionados com a finalidade 
de dar maior visibilidade a estas relações. Através da amostra selecionada 
percebe-se que é fundamental que haja uma maior interação entre as áreas de 
comunicação científica e estudos de usuários, a fim de que se possa entender 
melhor as necessidades de nossos usuários - consumidores e produtores de 
informação - e, conseqüentemente, aprimorar os serviços prestados a eles. 
Beatriz Amaral de Salles Coelho; Flávia Mamfrim; Rejane Gontow; Virgínia 
Maria Vasconcellos Prisco Paraiso . 1442 [C] 

675. ISSN 0100-1965 v.18 n.1 p.74-82 jan./jun. 1989. Uso de periódicos por 
professores e estudantes universitários. . Analisou-se o uso de periódicos por 
professores e estudantes na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Embora pareça ser indiscutível sua importância para as atividades acadêmicas, 
constatou-se que muitos não utilizam periódicos, e que não há consenso a 
respeito de que títulos seriam os mais importantes para o ensino e a pesquisa. 
também se verificou que o número de periódicos citados como relevantes e 
utilizados é muito baixo em relação ao total de títulos na coleção das bibliotecas 
da universidade. Estes resultados são semelhantes a outros já descritos na 
literatura de Biblioteconomia. Jeannette Marguerite Kremer . 1443 [CB] 

676. ISSN 0100-1965 v.18 n.1 p.83-95 jan./jun. 1989. Inovação, 
produtividade e sistemas de informação. . Apresentam-se conceitos modernos 
sobre inovação, descrevendo-se as fases, tipos e condições para inovação. São 
apresentados os fatores que têm influência sobre a produtividade, ressaltando-se 
a preparação dos recursos humanos da organização e discutindo-se o papel do 
administrador como agente da motivação/produtividade. Analisa-se, 
detalhadamente, a importância da informação no mundo moderno e descreve-se 
a informação necessária para as diversas fases do processo de inovação. É 
apontada como essencial a atuação adequada do pessoal da área de informação 
neste processo. Citam-se as barreiras à inovação em instituições acadêmicas e 
discute-se o valor econômico das bibliotecas e sistemas de informação. 
Descrevem-se os resultados de estudos sobre inovação nesta área e oferecem-se 
sugestões para propiciar inovação no meio ambiente nacional de informação. 
Apresenta-se estudo propondo diretrizes para invenção de novos produtos de 
informação. Resumem-se diferentes abordagens para o estabelecimento de 
sistemas de informação eficientes e eficazes, concluindo-se com uma discussão 
sobre conhecimentos já aceitos e que podem contribuir para gerar 
produtividade/inovação em sistemas de informação, ressaltando-se, novamente, 
o papel do administrador do sistema. Nice Figueiredo . 1444 [CBO] 



677. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.103-119 jul./dez. 1989. O profissional da 
informação em áreas de ciência e tecnologia no Brasil: características e 
tendências. . Estudo da força de trabalho do profissional da informação atuando 
em áreas prioritárias da ciência e Tecnologia no Brasil: Biotecnologia, 
Instrumentação, Química e Engenharia Química, Geociências e Tecnologia 
Mineral. Identificação das qualificações atuais do profissional da informação e 
das características desejáveis em um novo perfil. Os resultados revelam que o 
profissional da informação no Brasil é bibliotecário, com título de Bacharel em 
Biblioteconomia, sem especialização complementar na área que atua. Poucos 
possuem título de mestre e menos ainda os que possuem doutorado. No entanto, 
há um crescente interesse, hoje, entre os bibliotecários, em conhecer e dominar 
técnicas em novas tecnologias, administração e planejamento, através de cursos 
de curta duração. Na conclusão é colocada a necessidade de se mudar a 
orientação no sentido de investir no preparo de especialistas da informação. Kira 
Tarapanoff . 1445 [B] 

678. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.120-134 jul./dez. 1989. Avaliação da eficácia 
de recuperação do sistema de indexação PRECIS. . A importância do índice de 
assunto, enquanto sistema de recuperação da informação, em uma biblioteca ou 
centro de informação. Influência do método de indexação na constituição de 
índices de assunto. Metodologia de indexação do sistema PRECIS mediante 
funcionamento de suas estruturas sintática e semântica. Características principais 
e vantagens da utilização do sistema PRECIS para a construção de índices de 
assunto. Construção manual de um índice de assunto PRECIS mediante 
aplicação do sistema de indexação PRECIS a uma amostra de 85 livros de 
Biblioteconomia. Avaliação da eficácia de recuperação do sistema PRECIS 
através da utilização experimental comparativa dos índices de assunto da 
Biblioteca do Campus de Marília e do PRECIS. Mariângela Spotti Lopes Fujita . 
1446 [B] 

679. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.135-150 jul./dez. 1989. Atualizações da 
CDU: Edição Média em língua portuguesa. . Quadro comparativo entre a 
primeira e a segunda edições da Edição média em língua portuguesa, incluindo 
índices transferidos, cancelados e introduzidos, como o objetivo de facilitar o 
trabalho de usuários da Classificação Decimal Universal (CDU) na localização 
de assuntos que sofreram alterações da primeira para a segunda edição. Estudo 
crítico sobre as alterações ocorridas e a situação atual da CDU no contexto das 
linguagens indexadoras. Evangelina de Azevedo Veiga; Maria Olivia Bandeira 
Martha . 1447 [B] 

680. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.151-154 jul./dez. 1989. Biblioteca e estudos 
de comunidade. . Do estudo de usuário ao survey e à análise de redes voltadas 
para o público-alvo, procura-se mostrar aqui diversos tipos de estudos que estão 
abertos ao pesquisador que pretenda obter dados sobre as comunidades a que se 
destinam bibliotecas. Esses estudos, com diferentes enfoques, metodologias e 
mesmo definições da comunidade estudada podem, isoladamente ou em 
conjunto, contribuir para o desenvolvimento da relação biblioteca-comunidade. 
Gilda Olinto do Valle Silva . 1448 [B] 



681. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.155-164 jul./dez. 1989. O produto 
informação científica e tecnológica no contexto da Região Amazônica. . Aborda 
o segmento de informação em Ciência  

 Tecnologia na Região Amazônica. Relata sobre o Sistema de Informação 
Científica e Tecnológica da Amazônia - InformaM e analisa os dados 
preliminares resultantes do sistema. Aline da Rin Paranhos de Azevedo . 1449 
[C] 

682. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.165-173 jul./dez. 1989. Estudos de usuários 
de sistemas de informação: contribuição metodológica da epidemiologia. . Os 
sistemas de informação têm por finalidade a satisfação dos usuários. A 
efetividade dos serviços depende da sua organização e gerência, particularmente 
de sua adequação às necessidades detectadas em seu ambiente. Definido o 
objetivo do sistema, inclusive o seu público-alvo, o serviço deve estudar quem 
são os seus usuários reais e potenciais para lhes fornecer a informação relevante 
e pertinente. A epidemiologia estuda o processo saúde-doença em uma 
população, no sentido de identificar seus fatores determinantes e orientar a 
organização de serviços assistenciais. Ela desenvolveu uma metodologia 
descritiva e analítica que pode ser usada pela Ciência da Informação nos estudos 
de usuários de sistemas, pela característica de ambas procurarem adequar as 
ofertas às necessidades. Clóvis Ricardo Montenegro de Lima . 1450 [C] 

683. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.174-182 jul./dez. 1989. A problemática dos 
métodos quantitativos e qualitativos em Biblioteconomia e Documentação: uma 
revisão de literatura. . Apresenta a literatura publicada sobre a controvérsia: 
métodos quantitativos x métodos qualitativos. Identifica o posicionamento geral 
dos pesquisadores em Biblioteconomia e Documentação quanto à escolha dos 
métodos para suas investigações. Sugere a adoção de uma postura mais crítica 
frente ao caráter positivista das pesquisas, buscando favorecer o 
desenvolvimento teorético e a coerência com a realidade social em que estão 
inseridos usuários e informação. Cassandra Lúcia de Maya Viana Souza . 1451 
[BD] 

684. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.183-190 jul./dez. 1989. Terminologia de 
informática em língua portuguesa: uma análise lingüística e terminológica. . A 
terminologia especializada na área de Informática, embora recente, tem-se 
revelado bastante produtiva nos países que desenvolveram esta tecnologia. A 
chamada transferência da tecnologia vem sendo acompanhada, 
concomitantemente, por uma "transferência terminológica". A exemplo de 
outros países, Brasil e Portugal vêm assimilando a terminologia de procedência 
principalmente inglesa. No presente trabalho, caracterizam-se alguns aspectos 
lingüísticos e terminológicos em ciência e Tecnologia, comparando-se às 
situações específicas da terminologia de Informática no Brasil e em Portugal, 
diante da influência da língua inglesa. Ressalta-se a importância política, 
econômica e cultural de uma normalização terminológica luso-brasileira na área 
de Informática. Ligia Maria Café de Miranda . 1452 [O] 



685. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.191-198 jul./dez. 1989. PRO-CITE: um 
software para gerenciamento de bases de dados bibliográficos. . Descreve o 
software PRO-CITE para a definição de dados bibliográficos. Este pacote 
destaca-se por oferecer formatos prontos para materiais bibliográficos e 
audiovisuais e por ser extremamente fácil de utilizar, sendo baseado em 
cardápios e se aplica à bases de dados pequenas. Exemplos de arquivos 
montados utilizando o sistema são apresentados. Cavan Michael McCarthy . 
1453 [BDA] 

686. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.199-206 jul./dez. 1989. Análise ambiental do 
Geocinf. . O Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) é o órgão 
coordenador do Sistema Nacional de Informação em Geociências e Tecnologia 
Mineral (Geocnif), implementado através de convênio estabelecido com 
PaDCT/CNPq/IBICT. O Geocinf contribui para o efetivo uso da informação 
dessas áreas, exercendo a coordenação dos subsistemas já existentes, de acordo 
com as necessidades de informação da comunidade. Como todo sistema, é 
influenciado e influencia o meio ambiente em que está inserido. Torna-se 
necessária a análise do seu macroambiente, dos seus ambientes operacional e 
interno, para que sejam conhecidas as oportunidades a serem exploradas e as 
ameaças a serem enfrentadas pelo sistema. Para tanto, serão considerados os 
fatores sociais, políticos, legais, econômicos, tecnológicos, democráticos, 
energéticos, ecológicos e culturais que possam interferir no seu 
desenvolvimento. A partir dos resultados encontrados com a análise ambiental, 
são propostas ações gerenciais como sugestões ao aprimoramento do Geocinf. 
Sueli Angélica do Amaral . 1454 [C] 

687. ISSN 0100-1965 v.18 n.2 p.207-214 jul./dez. 1989. Práticas de 
informação no ambiente escolar. . Neste artigo é apresentada parte dos 
resultados de uma pesquisa realizada junto a alunos do 2º grau do Colégio Pedro 
II - Unidade de São Cristóvão, RJ, durante o período de 1986/88. Partiu-se de 
pressupostos teóricos que contextualizam a instituição educacional como uma 
organização mediadora dos processos informacionais vivenciados na sociedade. 
Buscando trabalhar novas dimensões do fenômeno informacional, empregou-se 
uma metodologia qualitativa, a fim de apreender as práticas de informação dos 
sujeitos no seu cotidiano, assim como as representações que eles elaboram a 
partir delas, e que, por sua vez, alimentam essas e outras práticas. A observação 
e a interpretação das ações e das falas dos sujeitos pelo pesquisador levaram a 
algumas considerações conclusivas a respeito das noções de informação e de 
usuário de sistemas de informação. Regina Maria Marteleto; Leila Beatriz 
Ribeiro . 1455 [C] 

688. ISSN 0100-1965 v.19 n.1 p.12-20 jan./jun. 1990. Motivação e busca de 
informação pelo docente-pesquisador. . Sob o enfoque da psicologia da 
motivação são abordados alguns aspectos do comportamento de docentes-
pesquisadores quanto à leitura e busca de informação, na tentativa de aplicar-se 
conceitos da referida área de estudos de usuários, mais precisamente, em estudos 
de necessidades relativas à informação. Maria Marta Giacometti . 1596 [C] 



689. ISSN 0100-1965 v.19 n.1 p.21-29 jan./jun. 1990. Análise comparativa do 
custo de pesquisas bibliográficas em abstracts impressos e em base de dados 
online. . A partir da simulação de uma pesquisa bibliográfica, foi feito um 
levantamento dos investimentos e dos custos envolvidos em três modalidades de 
busca: busca a partir de uma coleção de abstracts própria, busca a partir de 
coleções abstracts pertencentes a terceiros e busca através de acesso on-line à 
base de dados. Os valores referentes a esses custos e investimentos foram 
colocados em gráficos demonstrativos e comparativos para uma melhor 
visualização da viabilidade econômica de cada uma das modalidades. Cada 
gráfico foi analisado e interpretado e foram feitas considerações acerca de 
vantagens e desvantagens relativas a aspectos qualitativos de cada uma das 
modalidades. Yara Rezende . 1597 [B] 

690. ISSN 0100-1965 v.19 n.1 p.30-39 jan./jun. 1990. Variáveis 
condicionantes do processo de produção científica dos centros de pesquisa da 
Embrapa. . A produção científica de três centros de pesquisa da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi aferida objetivando verificar 
a relação entre produtividade científica, considerada variável dependente, e 
algumas variáveis independentes de natureza estrutural e não-estrutural. Um 
questionário foi enviado a 163 pesquisadores, representando 100 porcento do 
universo de pesquisadores dos: Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados 
(CPAC), Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA), 
e do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico-Úmido (CPATU), havendo 
um retorno de 117 respostas (71,7 porcento). A análise dos dados permitiu 
concluir que as variáveis independentes: a faixa etária, a qualificação acadêmica, 
o tempo de titularidade, o tempo efetivo na pesquisa, o grau de domínio (total ou 
parcial) do idioma inglês, o número de assinaturas pessoais de periódicos 
científicos e a participação em associações científicas no Brasil forma fatores 
condicionantes ao processo da produção científica. O estilo de administração e a 
autonomia, considerados como variáveis independentes de natureza estrutural, 
interferiram na produtividade dos pesquisadores, porém em magnitudes 
reduzidas. José Almir Martins Oliveira; Matheus Bressan; Edgard de 
Vasconcelos Barros; José Norberto Muniz . 1598 [C] 



691. ISSN 0100-1965 v.19 n.1 p.3-11 jan./jun. 1990. Necessidades de 
informação na área de Biotecnologia Agropecuária no Brasil. . As necessidades 
de informação dos técnicos da área de Biotecnologia Agropecuária e o seu 
comportamento na busca de informação foram investigados através de um 
questionário enviado aos 618 técnicos cadastrados no ponto focal agropecuário 
do Sistema de Informação em Biotecnologia, com um retorno de 409 
respondentes. Os resultados evidenciaram um grande número de 
empresas/instituições vinculadas aos setores governamental e de ensino superior. 
A atividade principal dos técnicos, assim como suas especialidades na área de 
Biotecnologia Agropecuária foram identificadas e evidenciadas outras variáveis 
como a formação acadêmica, a formação pós-graduada e as universidades 
responsáveis por essa formação. Verificaram-se a existência de bibliotecas na 
empresas/instituições, os motivos de usa da biblioteca pelos respondentes, o 
grau de sucesso obtido pelos pesquisadores na utilização da biblioteca e na 
indicação de materiais bibliográficos para compra. O nível de conhecimento dos 
serviços/produtos de informação disponíveis foi averiguado como também quais 
publicações deveriam ser editadas na área. A freqüência da comunicação pessoal 
para obter informações técnico-científicas foi aferida bem como detectado o 
nível do progresso da Biotecnologia Agropecuária no País nos últimos cinco e 
nos próximos cinco anos. Eugenia Maranhão Bettiol . 1595 [CB] 

692. ISSN 0100-1965 v.19 n.1 p.40-47 jan./jun. 1990. Modelagem 
organizacional das oficinas tipográficas dos séculos XV a XVIII. . De 
Mogúncia, no século XV, a arte da tipografia e da impressão tipográfica 
difundiu-se pela Europa - quando esta passava por um franco processo de 
cristianização. O segredo da técnica, mantido pelos artífices - em sua maioria 
judeus , "cristãos novos" - , as licenças, a censura, os "privilégios", a 
contrafação, a Inquisição e o Satanismo delinearam o ambiente em que se 
expandiu essa arte. Nesse contexto, o mestre - impressor e livreiro - gerenciava, 
nos séculos XV a XVIII, a empresa de produzir livros, por conta própria ou em 
associação organizando-se em guildas e confrarias, controlando e avaliando o 
trabalho dos operários, confrades e aprendizes, sob sua supervisão, passando, de 
pai para filho, a sua arte. Ana Virgínia Teixeira de Paz Pinheiro . 1599 [BO] 

693. ISSN 0100-1965 v.19 n.1 p.48-52 jan./jun. 1990. Perspectivas do agente 
da informação no contexto brasileiro. . Faz-se um histórico da evolução da 
profissão do bibliotecário, considerando-se alguns fatores que levaram a uma 
modernização na profissão. Apresentam-se as novas carreiras que foram 
surgindo em conseqüência desta modernização, discutindo-se particularmente as 
atividades do agente da informação e seu papel no âmbito da Ciência da 
Informação, assim como suas perspectivas de atuação no contexto brasileiro. 
Denise Werneck de Paiva . 1600 [B] 



694. ISSN 0100-1965 v.19 n.1 p.53-71 jan./jun. 1990. Contribuição das 
revistas brasileiras de biblioteconomia e ciência da informação enquanto fonte 
de referência para a pesquisa. . Verificou-se o uso de quatro revistas brasileiras 
da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, através da análise de 1870 
citações a periódicos de um total de 4 459 citações em 372 artigos, no período 
de 1983 a 1987. Foram analisadas, mediante técnicas bibliométricas, as variáveis 
associadas ao uso da literatura quanto ao tipo de documento citado, idioma e 
local de publicação dos periódicos citados e vida média da literatura citada e 
identificado também o núcleo dessa literatura e o fator de penetração das revistas 
da área e das revistas brasileiras e estrangeiras. Verificou-se que a literatura 
contida em artigos de periódicos é a mais usada; que os idiomas inglês e 
português predominam no consumo da literatura; que os periódicos editados no 
Estados Unidos e no Brasil são os mais procurados. As análises apontaram que a 
vida média é de seis anos para o conjunto da literatura; que as quatro revista não 
só fazem parte do núcleo de periódicos mais usados na literatura, como ocupam 
também as primeiras posições, possuindo um fator de penetração significativo já 
que entre cinco periódicos citados no conjunto da literatura, 1,5 periódicos 
pertencem ao grupo das quatro revistas. Conclui-se que as revistas brasileiras 
obtiveram uma freqüência de uso substantivo enquanto fonte de referência para 
a pesquisa, evidenciando a posição destacada que ocupam como veículos 
geradores e produtores de conhecimentos científicos e técnicos para área. Nóris 
Almeida Bethonico Foresti . 1601 [B] 

695. ISSN 0100-1965 v.19 n.1 p.72-78 jan./jun. 1990. O impacto das 
inteligências artificiais na formação dos bibliotecários e cientistas da 
informação: revisão de literatura. . Aborda a questão das conseqüências do 
surgimento baseados em inteligências artificiais (IA's) na formação de 
bibliotecários e cientistas da informação. Procura responder a algumas 
indagações como: quais as contribuições das IA's para essas áreas e quais as 
dessas para o campo das IA's; e quais as possíveis mudanças na atuação 
profissional. A ampliação e o redirecionamento que vêm sendo dado a algumas 
funções serão impulsionados com o uso das IA's. Modelos e métodos 
tradicionais deverão ser repensados por força da exigência de maior competência 
profissional. É possível o surgimento de novos campos de pesquisa dentro da 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, levando à criação de cursos voltados 
para essas áreas de especialização. Cassandra Lúcia de Maya Viana . 1602 [BC] 

696. ISSN 0100-1965 v.19 n.1 p.79-85 jan./jun. 1990. Uso do CD-ROM na 
recuperação da informação: experiência em biblioteca universitária. . São 
expostos alguns aspectos da nova tecnologia do disco óptico CD-ROM e sua 
utilização em países do Terceiro Mundo. É descrito seu uso em bibliotecas 
universitárias, especializada em Saúde Pública, e seus efeitos nas atividades de 
recuperação e disseminação da informação, incluindo o fornecimento da 
informação publicada em substituição à assinatura de novos títulos de 
periódicos. Maria Teresinha Dias de Andrade; Angela Maria Belloni Cuenca; 
Daisy Pires Noronha . 1603 [B] 



697. ISSN 0100-1965 v.19 n.2 p.113-116 jul./dez. 1990. A formação de 
recursos humanos para otimizar a indústria da produção de conhecimento no 
Brasil. . A indústria da informação no Brasil tem produzido estoques de 
informação organizados e controlados para uso imediato ou futuro. Contudo, os 
estoques em si são estáticos e não produzem conhecimentos. A única indústria 
que torna possível produzir conhecimento é a industria da transferência da 
informação a qual propicia o acesso, o uso e a assimilação da informação. A 
indústria da informação é orientada por uma racionalidade técnica onde a 
quantificação, a eficácia e a produtividade constituem seu principal paradigma. 
A indústria da transferência da informação é orientada por uma racionalidade 
contextual onde diversos segmentos sociais possam ter acesso, uso e transformar 
a informação em conhecimento. A formação de recursos humanos para a área de 
Ciência da Informação deve ser pensada e projetada, levando-se em conta o 
antagonismo existente na racionalidade das duas indústrias. Aldo de 
Albuquerque Barreto . 1607 [C] 

698. ISSN 0100-1965 v.19 n.2 p.117-122 jul./dez. 1990. O objeto de estudo da 
Ciência da Informação: paradoxos e desafios. . A Ciência da Informação não se 
identificaria pela especificação qualitativa de uma ordem de fenômenos de 
informação como sendo seu objeto, mas pela instauração de um "ponto de vista" 
organizador de um domínio transdisciplinar. Esse ponto de vista afirma a relação 
entre uma pragmática social de informação (ou "meta informação") e os 
"mundos" de vida, de ação, de conhecimento, agindo na construção dos valores 
de informação. Maria Nélida González de Gomez . 1608 [C] 

699. ISSN 0100-1965 v.19 n.2 p.123-129 jul./dez. 1990. Informação como 
ferramenta para o desenvolvimento. . Argumentação sobre o conceito de que a 
informação somente pode ser a ferramenta para o desenvolvimento se for útil 
para os usuários, apresentando breve discussão na literatura sobre o valor da 
informação, que leva a esse conceito. Apresentação das principais descobertas 
dos estudos de usuários e avaliação de coleções, como subsídios básicos 
essenciais à implantação de serviços/produtos da informação úteis aos usuários. 
Como estudo de caso, explicitando a argumentação, é feita uma descrição 
sumária do estabelecimento de duas redes de informação, da Bireme e da 
Embrapa, salientando as diferenças conceituais entre as mesmas, as quais 
levaram a resultados diferenciados no decorrer de uma década e meia após a 
implantação. Relato sucinto dos primeiros passos para a criação de novas redes 
de informação, nas áreas de Biotecnologia e Geologia e Tecnologia Mineral, que 
seguiram a norma de realizar, previamente, um estudo dos usuários das áreas - 
exemplificando o avanço da Ciência da Informação no País. Nice Menezes de 
Figueiredo . 1609 [CB] 



700. ISSN 0100-1965 v.19 n.2 p.131-136 jul./dez. 1990. Sistemas de 
recuperação em linha: educação x atuação profissional. . As modernas 
tecnologias da informação, ao acelerar o fluxo da informação, provocam uma 
distorção da qualidade, através do fornecimento de grandes volumes de 
informações relevantes. Os serviços e sistemas de informação em linha, que 
constituem uma das atividades da indústria da informação, estão sendo 
orientados primordialmente para o controle da quantidade e não da qualidade do 
conhecimento registrado, embora já se consiga alguma medida de qualidade. O 
estudo dos dois pólos cognitivos de um sistema de recuperação de informações, 
isto é, o processo cognitivo que produz e armazena a informação e o processo 
cognitivo que ocorre na recepção da informação permitem melhorar e controlar 
o armazenamento e a recuperação de informações de modo a atingir os objetivos 
desejados. Observa-se uma tendência, na área de recuperação de informações, de 
migrar na busca efetuada pelos intermediários para a busca pelos usuários finais, 
exigindo a simplificação desse processo, a revisão e reformulação das 
linguagens de busca e de indexação, e o estudo das estruturas cognitivas usadas 
pelos indivíduos na recuperação e processamento da informação. Portanto, será 
preciso investir no conhecimento reflexivo (teórico) e normativo (derivado da 
prática), o que gera demandas de novos programas educacionais. Procura-se 
observar o potencial de formação oferecido pelos cursos de pós-graduação para 
os sistemas de recuperação de informações em linha através da caracterização 
destes sistemas e comparação de suas funções aos programas de cursos de pós-
graduação em Ciência da Informação e Informática o observar a atuação prática 
nesses sistemas, visando a identificar como foram adquiridos os conhecimentos 
para a execução das funções mapeadas. Regina de Barros Cianconi . 1610 [C] 

701. ISSN 0100-1965 v.19 n.2 p.137-143 jul./dez. 1990. Ciência da 
Informação: o passado e a atualidade. . O artigo aborda o quadro teórico e o 
desenvolvimento histórico da área interdisciplinar Ciência da Informação. Parte 
do conceito de informação e de sua importância como fator de desenvolvimento 
social. Apresenta o conceito de Ciência da Informação segundo tendências 
européia e americana. Procura mostrar a abrangência e a interdisciplinaridade da 
disciplina e as relações existentes entre a Ciência da 
Informação/Biblioteconomia/Documentação. Aborda os dois tipos de pesquisas 
realizadas na área - pura e aplicada, evidenciando as nove categorias. Apresenta 
a posição da Ciência da Informação no panorama científico internacional 
contemporâneo e a sua colocação no cenário nacional da atualidade. Antônio 
Felipe Corrêa da Costa . 1611 [CBD] 

702. ISSN 0100-1965 v.19 n.2 p.145-155 jul./dez. 1990. O papel do 
especialista de informação na modernização e profissionalização do 
conhecimento. . Estudo sobre a participação do profissional de informação no 
desenvolvimento do Brasil através de sua produção intelectual, impressa e 
divulgada em duas fontes de referência: a própria Bibliografia Brasileira de 
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, e o Catálogo de 
Dissertações e Teses apresentadas no mundo acadêmico. Complementando esse 
enfoque, apresentam-se dados estatísticos da classe e de seu trabalho, assim 
como considerações acerca do impacto das políticas governamentais na 
definição dos objetivos no setor de informação. Helena de Miranda Rosa e 
Souza . 1604 [B] 



703. ISSN 0100-1965 v.19 n.2 p.157-161 jul./dez. 1990. Curso de 
especialização para bibliotecários de instituições de ensino superior: da 
concepção à concretização de uma experiência singular. . Descreve a criação, 
implantação e desenvolvimento do Curso de Especialização para Bibliotecários 
de Instituições de Ensino Superior, que, iniciado em 1987, tem sido ministrado 
em várias universidades do País. Analisa a atuação de dois cursos realizados 
pela UFRJ/IBICT em diferentes épocas (1987 e 1989) enfatizando mais o seu 
alcance ou influência nos alunos, sob alguns aspectos políticos, sociais, culturais 
e humanos. Lena Vania Ribeiro Pinheiro . 1605 [B] 

704. ISSN 0100-1965 v.19 n.2 p.163-167 jul./dez. 1990. Metodologia de 
pesquisa: trabalhando o conceito de uso da biblioteca. . Este texto focaliza uma 
questão metodológica: os vários aspectos e etapas que podem ser considerados 
em um trabalho com um único conceito durante o processo de pesquisa. Para 
exemplificar essa questão, utiliza-se o conceito de "uso de biblioteca" conforme 
abordado em uma pesquisa feita entre alunos de uma escola de 2° grau no Rio de 
Janeiro. Gilda Olinto do Valle Silva . 1606 [B] 

705. ISSN 0100-1965 v.2 n.1 p.27-40 jan./jun. 1973. Distribuição da literatura 
geológica brasileira: estudo bibliométrico. . Bibliometria - conjunto de leis que 
muito contribuíram para estabelecer as bases teóricas da Ciência da Informação - 
designa o tratamento quantitativo das propriedades e do comportamento da 
informação registrada. Entre estas leis que constituem manifestações específicas 
e correlatas do fator relevância estão as que se referem ao estudo da dispersão da 
literatura, tais como: Bradford, Zipf, utilizadas no presente estudo para 
demonstrar a distribuição da literatura geológica brasileira, baseado na 
bibliografia e índice de geologia no Brasil no período de 1960-1965, (BIGB). 
Laura Maia de Figueiredo . 0166 [C] 

706. ISSN 0100-1965 v.2 n.1 p.41-54 jan./jun. 1973. Utilização de processos 
de automação na Biblioteca Nacional. . A Biblioteca nacional examina a 
possibilidade de utilizar os processos de automação parcial ou total em seus 
serviços. Dentre as funções básicas e adicionais das bibliotecas nacionais, 
surgem várias alternativas quanto ao grau de integração, considerando-se não só 
organização vigente na entidade como sua potencialidade futura. A análise das 
cinco alternativas propostas, focaliza sinteticamente, o custo e as várias 
implicações de maior ou menor complexibilidade e a cooperação de outros 
órgãos congêneres. Manoel Adolpho Wanderley . 0167 [B] 

707. ISSN 0100-1965 v.2 n.1 p.55-58 jan./jun. 1973. Futurologia: doença 
infantil da Biblioteconomia. . Política de formação do bibliotecário brasileiro 
tendo em vista a corrente existente em prol da inclusão nos currículos mínimos 
de escolas das disciplinas especializadas que formam os novos processos da 
Ciência da Informação. Considerações em torno da Ciência da Informação que 
somente deverá ser ministrada em cursos de especialização, pós-graduação e 
mestrado, ressaltando artigos de Jesse H. Shera, John Martyn e especialmente de 
Alan M. Rees. Antônio Caetano Dias . 0168 [CB] 



708. ISSN 0100-1965 v.2 n.1 p.5-7 jan./jun. 1973. Bibliografia estatística e 
Bibliometria: uma reivindicação de prioridades. . Os autores de países latinos 
devem estar de sobreaviso contra a omissão de trabalhos escritos em suas 
línguas por autores ingleses de estudos recapitulativos, eventualmente 
desconhecedores de línguas latinas. Edson Nery da Fonseca . 0164 [B] 

709. ISSN 0100-1965 v.2 n.1 p.59-63 jan./jun. 1973. Normalização de 
originais. . Os problemas enfrentados na organização da informação 
especializada ressaltam sempre cada vez mais, a necessidade de disciplinar o 
trabalho intelectual, através de sua apresentação normalizada. Se organismos 
nacionais e internacionais de vários países têm contornado tais problemas, o 
Brasil também a eles tem dedicado atenção especial, propondo, discutindo, 
estabelecendo e divulgando normas para o preparo de originais, sejam eles 
livros, folhetos ou artigos de periódicos. Todo estudioso - autor - é um centro 
produtor de informações e por isso mesmo deve aceitar responsabilidades de 
comunicar adequadamente os resultados de seus estudos e adotar para tal tarefa, 
a mesma seriedade com quem desenvolveu o trabalho de pesquisa. Lélia Galvão 
Caldas da Cunha . 0169 [BD] 

710. ISSN 0100-1965 v.2 n.1 p.9-26 jan./jun. 1973. Relações bibliométricas 
entre a frente de pesquisa e revisões de literatura: estudo aplicado à Ciência da 
Informação. . Entre as leis que contribuíram para o desenvolvimento da Ciência 
da Informação estão as grupadas pelo termo Bibliometria e que indicam o 
tratamento quantitativo da informação; entre as pesquisas bibliométricas estão as 
relacionadas ao estudo de citações bibliográficas, que possui padrões de 
comportamento, obedecendo a determinadas leis. O desenvolvimento dos 
índices de citações deu a estas novas dimensões e destaque. Gilda Maria Braga . 
0165 [C] 

711. ISSN 0100-1965 v.2 n.2 p.139-168 jul./dez. 1973. Automação dos 
índices das tabelas da classificação decimal universal. . Apresentação dos três 
sistemas: ELVCDU1, ELVCDU2 e ELVCDU3 - para elaboração e atualização, 
por processos automatizados, dos índices das tabelas da classificação decimal 
universal - CDU, a partir do texto, em linguagem natural, utilizando as classes 3, 
53 e 64. Elvia de Andrade Oliveira . 0172 [B] 

712. ISSN 0100-1965 v.2 n.2 p.169-174 jul./dez. 1973. Índices alfabéticos da 
CDU. . Discussão em torno dos índices alfabéticos da classificação decimal 
universal - CDU - uma vez que diferentes trabalhos apresentados nos últimos 
anos, têm abordado problemas referentes às tabelas. O estudo dos índice é feito 
nas edições abreviadas desenvolvidas e médias. Eimar Ohman Täby . 0173 [B] 

713. ISSN 0100-1965 v.2 n.2 p.175-217 jul./dez. 1973. Linguagem 
documentária: acesso à informação. . O processo específico da comunicação 
documentária é encarado do ponto de vista das relações entre a linguagem e o 
universo da representação gráfica, objeto da documentação. Descreve-se uma 
amostra dos meios de pesquisas bibliográficas, criada para tal forma, dos quais 
as linguagens documentárias constituem a forma mais elaborada. Acentuam-se 
as implicações lingüísticas da análise do conteúdo, destacando-se as 
interpretações do plano sintático e semântico. Manoel Adolpho Wanderley . 
0174 [BD] 



714. ISSN 0100-1965 v.2 n.2 p.87-97 jun./dez. 1973. Toward a theory of 
librarianship and Information Science. . As funções da Biblioteconomia vêm se 
alargando através dos tempos e refletem sempre as atividades, valores e 
objetivos da sociedade que se sustenta. Sua missão social não se modificou e os 
bibliotecários têm, contudo, uma compreensão imperfeita do livro como 
entidade intelectual e devem eles conhecer o sistema cognitivo do indivíduo e a 
rede de comunicação da sociedade. A importância deste conhecimento para o 
indivíduo é a sociedade. Jesse H. Shera . 0170 [BC] 

715. ISSN 0100-1965 v.2 n.2 p.99-138 jul./dez. 1973. Comportamento 
bibliométrico na língua portuguesa, como veículo de representação da 
informação. . As pesquisas em Ciência da Informação, orientadas para a 
lingüística, apresentam interesse particular para a Bibliometria, que indica o 
tratamento quantitativo da comunicação escrita entre as múltiplas aplicações da 
Bibliometria, encontram-se as pesquisas referentes à freqüência de palavras em 
determinado texto. Elza Lima e Silva Maia . 0171 [C] 

716. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.16-19 jan./jun. 1991. Informação para a 
indústria. informação industrial; transferência da informação; informação 
tecnológica; pequena e média empresa/Brasil. Com base na caracterização das 
pequenas e médias indústrias, acredita-se que os serviços e produtos tradicionais 
fornecidos por bibliotecas, baseados na comunicação formal, com baixo valor 
agregado, não correspondem às necessidades de informação das pequenas e 
médias indústrias. Propõe-se, então, que a informação, entendida em um 
contexto mais amplo, constitua-se em um dos principais elos entre as 
instituições de apoio às indústrias e o parque produtivo. Marisa Gurjão Pinheiro 
. 1719 [CB] 

717. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.20-22 jan./jun. 1991. Informação técnico-
econômica: mais importante do que nunca. informação tecnológica; informação 
econômica; sistemas de informação técnico-econômica; política de pesquisa e 
desenvolvimento; empresas. Caracterização (a) do universo de informação 
técnico-econômica, de importância para as atividades de geração ou modificação 
de tecnologia na empresa geradora de bens e serviços, (b) das fontes não 
convencionais e (c) dos principais indicadores para as informações de natureza 
econômico-financeira, operacional, científica, tecnológica, social e de imagem 
institucional. Comentários sobre os fatores de sucesso da empresa, das 
condições internas para a obtenção e utilização das informações técnico-
econômicas e o perfil comportamental, sintético, dos distintos atores no 
ambiente interno da empresa. João Salvador Furtado . 1720 [C] 



718. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.23-33 jan./jun. 1991. Diretrizes à 
determinação de perfis tecnológicos industriais como subsídio ao planejamento 
de centros de informação. informação tecnológica; informação industrial; 
planejamento de centros de informação; serviços de informação em tecnologia 
industrial/Brasil; perfis tecnológicos de setores industriais/diretrizes. Descreve 
os principais aspectos do projeto intitulado "Serviços de Informação 
Tecnológica Industrial", integrante do Subprograma Tecnologia Industrial 
Básica do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(PADCT), que justificam e subsidiam as proposições teóricas feitas no trabalho. 
Analisa as principais características das empresas dos setores industriais 
nacionais, como também os fatores envolvidos na formulação de indicadores de 
desempenho tecnológico, descrevendo os principais aspectos a serem 
observados na tarefa de identificação e avaliação dos mesmos. Relaciona alguns 
critérios a serem considerados no processo de seleção e cadastramento das 
fontes de informações sobre a indústria, objetivando o levantamento das 
características industriais necessárias à apuração dos indicadores de desempenho 
tecnológico. Finalmente, descreve as diretrizes e procedimentos 
complementares, necessários à formulação de uma metodologia para determinar 
perfis tecnológicos de setores industriais, a ser elaborada com o objetivo 
específico de subsidiar o planejamento de acervos, produtos e serviços de 
centros de informação tecnológica. Fernando Flávio Pacheco . 1721 [CBO] 

719. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.34-36 jan./jun. 1991. Uso da informação na 
indústria como paradigma para o desenvolvimento econômico. 
informação/desenvolvimento econômico; informação tecnológica; informação 
industrial; informação econômica; serviços de informação/empresas. Discute 
sobre o uso da informação como condição indispensável para o desenvolvimento 
econômico. Francisco das Chagas de Souza . 1722 [C] 



720. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.37-44 jan./jun. 1991. Informação: 
instrumento de dominação e de submissão. transferência da informação; 
informação tecnológica; política de informação; desenvolvimento tecnológico; 
política de ciência e tecnologia; transferência de tecnologia. No mundo atual, 
com a expansão do processo produtivo industrial, a informação ou conhecimento 
técnico passou a ser um fator fundamental para a própria produção do capital. 
Nesse contexto, a informação vem assumindo um caráter cada vez mais político, 
podendo-se dividir o mundo em "países ricos em informação" e "países pobres 
em informação". Apesar do potencial de principal ferramenta para o 
desenvolvimento que o conhecimento técnico tem para os países - em face do 
cerceamento crescente da circulação da informação na sociedade através de uma 
ampla gama de leis e regulamentos e da emergência de uma nova divisão 
internacional do trabalho, onde esse conhecimento passou a ser fator decisivo da 
hegemonia - os países periféricos ou pobres de informação, vêem-se ingressar 
nesse período de transição para o século XXI, apresentando um quadro geral de 
atraso e de condições inadequadas para lidar plenamente com esse novo fator de 
produção, que é a tecnologia. O cerceamento do acesso ao conhecimento técnico 
dos centos mais desenvolvidos, pela via de restrições ao comércio de tecnologia 
ou pela maior rigidez das novas propostas de legislação sobre a propriedade 
industrial, poderá ter repercussões desastrosas, tornando-o o mais poderoso 
instrumento de dominação dos países cêntricos e, consequentemente, de 
submissão dos países periféricos. A grande ferramenta de desenvolvimento 
transformar-se-ia, então, em seu principal agente. Vania Maria Rodrigues 
Hermes de Araujo . 1723 [C] 

721. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.45-50 jan./jun. 1991. Informação na indústria 
de bens de capital no Brasil. transferência da informação; fontes de informação; 
informação tecnológica; informação econômica; normas técnicas; patentes; 
serviços de informação para a indústria/Brasil. Sintetiza uma discussão sobre a 
pesquisa elaborada pela autora e apresentada à Loughborough University of 
Technology. Discute a conscientização sobre o valor da informação para a 
melhoria de competitividade das empresas, as fontes de informação utilizadas, 
os tipos de informações usadas no processo de inovação tecnológica, a 
importância das normas técnicas e patentes como fontes de informações, o 
sistema de informação disponível no Brasil e os programas de qualificação e 
treinamento necessários as profissionais de informação no Brasil. Na conclusão, 
as recomendações são sugeridas para o melhoramento da situação da informação 
para indústria no Brasil. Katia Maria Lemos Montalli . 1724 [C] 

722. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.51-54 jan./jun. 1991. Barreiras na 
comunicação da informação tecnológica. barreiras de comunicação; informação 
tecnológica; transferência da informação; comunicação rural. Na sociedade 
industrial, transferência de tecnologia implica comunicação de informação 
tecnológica relevante para a produção de bens e serviços. Nesse processo 
comunicativo, diversos fatores se colocam como barreiras à correta interpretação 
da mensagem pelo usuário final da informação. Um caso especial é representado 
pelos produtores rurais, que participam desigualmente do sistema de 
comunicação e acesso à informação disponível na sociedade. Isa Maria Freire . 
1725 [C] 



723. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.55-57 jan./jun. 1991. Interação entre 
empresas com necessidades de informação (=conhecimento) e a estrutura de 
centros de provisão de conhecimento acumulado: referência especial à estrutura 
nacional de serviços de informação, documentação e de biblioteca. política de 
informação; transferência de informação; fluxo de informação; centros e 
serviços de informação; informação tecnológica. Neste artigo, o autor 1) 
considera a comunidade formada de entidades organizacionais que diferem umas 
das outras pelas tarefas. As entidades organizacionais somente podem alcançar 
seus objetivos e metas com o fornecimento de informação como base para seus 
desempenhos; 2) classifica estas entidades em três categorias principais: a) 
entidades empenhadas em obter um alto padrão de desenvolvimento e 
crescimento; b) entidades com um limitado padrão de crescimento; c) entidades 
que contribuem muito pouco para o PNB, mas muito para a comunidade, pela 
oferta de empregos e de produtos e serviços diários; 3) mostra a conveniência da 
organização adequada do fluxo de informação, de acordo com as necessidades 
de informação das três categorias referidas, e também para o desenvolvimento 
do país; 4) determina, em nível nacional, a estrutura de serviços de informação, 
documentação e de biblioteca, assim como a estrutura de institutos de pesquisa e 
centros de serviços tecnológicos, para assegurar o fluxo de informação. Kjeld 
Klintoe . 1726 [CBD] 

724. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.56-65 jan./jun. 1991. A informação para o 
setor industrial no Brasil: a participação do Departamento de Tecnologia 
(DETEC) da Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp/Ciesp). transferência da informação; informação tecnológica; informação 
industrial; sistemas/redes de informação industrial/Brasil. Não é somente o setor 
industrial brasileiro que está sendo desafiado a evoluir e desenvolver-se 
tecnologicamente, antes faz parte de um movimento mundial de aprimoramento 
tecnológico das estruturas produtivas. Cabe à informação tecnológica um 
importante papel neste processo, estimulando-o e orientando-o. Assim, o Brasil 
está empenhado em criar suas estruturas, sistemas e redes de informação 
voltados ao atendimento industrial. O artigo apresenta resumidamente esse 
esforço, destacando o papel do Departamento de Tecnologia (DETEC) da 
Federação e Centro das Industrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp) e de seu 
Núcleo Setorial de Informação Tecnológica em Desenho Industrial (NSI-DI), 
integrante do Subprograma Tecnologia Industrial Básica do Programa de Apoio 
do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT). Departamento de 
Tecnologia (DETEC); Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP/CIESP). 1727 [C] 



725. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.66-68 jan./jun. 1991. O Projeto Qualidade 
Paraná e a sua infra-estrutura de informação. engenharia de qualidade; qualidade 
e produtividade industrial; capacitação gerencial; recursos humanos; Instituto de 
Tecnologia do Paraná/Projeto Qualidade Paraná/Brasil. Aborda os principais 
aspectos conceituais da qualidade analisando os efeitos dos mesmos no atual 
contexto sociocultural. Descreve o Projeto Qualidade Paraná, relacionando seus 
principais objetivos e subprojetos integrantes, como também os seus critérios de 
operacionalização. Finalmente, relaciona as principais ações desenvolvidas pelo 
projeto em cooperação com outras instituições estaduais e nacionais, com o 
objetivo de monta a infra-estrutura de informação necessária à sua 
implementação. Paulo Afonso Schmidt . 1728 [C] 

726. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.69-73 jan./jun. 1991. Informação sobre 
normas técnicas no IPT: uma experiência de auto-sustentação. informação 
tecnológica; serviços de documentação e informação; IPT; normas técnicas; 
Associação Empresa INTec. Descreve-se o processo de implantação, os 
resultados alcançados e o funcionamento de um sistema remunerado de 
prestação de serviços de documentação/informação, denominado Associação 
"Empresa-INTec", do setor de Informação sobre Normas Técnicas do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Anita Tereza 
Dedding; Edmar Rinaldo Tanaka . 1729 [D] 

727. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.7-15 jan./jun. 1991. Informação e atividades 
de desenvolvimento científico, tecnológico e industrial: tipologia proposta com 
base em análise funcional. informação/análise sistêmica; 
informação/conceito/funções; comunicação em ciência e tecnologia; informação 
científica; informação tecnológica; informação industrial. Revisão de conceitos, 
definições e terminologias relacionadas com a informação que intervém nos 
processo de desenvolvimento científico, tecnológico, industrial, econômico e 
social. É mostrado que não há coincidências entre os mesmos, dependendo da 
fonte de onde provêm. Propõe-se uma tipologia para a informação, estabelecida 
com base na análise funcional, através do qual se definem os diferentes papéis 
que a informação deve desempenhar. As várias funções da informação são 
discutidas, e indicam-se alguns tipos de informação que caracterizam as funções 
identificadas. Mostra a vantagem da definição funcional da informação para as 
atividades de planejamento, operação e avaliação das unidades de informação. 
Afrânio Carvalho Aguiar . 1718 [C] 

728. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.74-77 jan./jun. 1991. Utilização do Micro 
CDS/ISIS: a experiência do SENAI. transferência da informação; 
CDS/ISIS/utilização; MicroISIS/utilização; Senai/Sistema Sinf; Senai/sistema de 
informação e documentação. O Micro CDS/ISIS está sendo o programa de 
computador utilizado pelo Senai para a automação de suas unidades de 
informação e documentação. Não se trata de uma tarefa simples, tanto pelo que 
ela implica quanto pelo tipo de organização complexa da Instituição para 
ajustar-se ao atendimento da demanda de diferentes perfis ocupacionais e de 
desenvolvimento tecnológico dos ambientes com os quais interage. João Gomes 
dos Santos; Naguiça Abe . 1730 [BD] 



729. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.78-81 jan./jun. 1991. A informação eficaz na 
empresa. informação tecnológica; prospecção tecnológica; serviços de 
informação; empresa de consultoria; capacitação gerencial; recursos humanos; 
produtos de informação. Faz-se uma análise da importância da atualização de 
procedimentos necessária ao desenvolvimento das atividades nas empresas 
modernas. Apresenta-se a informação como ingrediente vital para o 
desenvolvimento do pessoal das empresas e como instrumento de monitoração, 
prospecção tecnológica e de inteligência, bem como gerencial. Indica-se a 
potencialidade das empresas de consultoria para estimular e promover o uso da 
informação, contribuindo, assim, para o melhor desempenho das atividades 
empresariais e conquista de melhores posições no mercado. Auta Rojas Barreto . 
1731 [C] 

730. ISSN 0100-1965 v.20 n.1 p.82-84 jan./jun. 1991. Produtos e serviços de 
informação no Sebrae: as experiências no desenvolvimento de aplicativos em 
MicroISIS. MicroISIS/aplicativos; recuperação de informações não-
bibliográficas; sistema de informação do Sebrae. A experiência do Sebrae no uso 
do MicroISIS para armazenamento, controle e disseminação de informação 
permite confirmar as possibilidades do programa, não somente para o trabalho 
com referências bibliográficas, mas também com outros tipos de informação, 
atuais ferramentas de trabalho em unidades informacionais. Lúcia Maria Enout 
Mendonça; Márcia Maria de Matos . 1732 [BD] 

731. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.111-118 jul./dez. 1991. Metodologia para 
avaliação de lista básica de periódicos. avaliação de periódicos; listas básicas de 
periódicos/metodologia; Programa de Aquisição Planificada de 
Periódicos/Programa Nacional de Bibliotecas Universitárias/Brasil. Listas 
básicas de periódicos são instrumentos imperfeitos, mas úteis para orientar 
formação e avaliação de periódicos. Usadas com cautela, oferecem parâmetros 
para comparação, que serão tanto mais confiáveis, quanto adequados os critérios 
utilizados na sua formação. Avaliações periódicas das listas são, portanto, 
necessárias. A metodologia proposta, fruto de estudo feito com a finalidade de 
avaliar listas básicas financiadas pelo Programa de Aquisição Planificadas de 
periódicos do Programa Nacional de Bibliotecas Universitárias, oferece 
vantagens, tais como uso de vários critérios, ponderação dos critérios e 
integração das listas obtidas por meio de normalização. O resultado final 
apresenta periódicos dispostos em escala dividida em quartis, identificando 
grupo de periódicos de interesse decrescente segundo critérios e ponderação 
utilizados. Suzana Pinheiro Machado Mueller . 1733 [C] 



732. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.119-129 jul./dez. 1991. Valor da informação: 
percepção versus quantificação. informação; estudo bibliométrico; análise de 
citação; obsolescência da informação. Enfoca o uso da informação científica 
veiculada na literatura primária de uma especialidade sob o prisma de uma 
obsolescência. A síndrome objeto-conteúdo-uso, como a condição sine qua non 
de todas as unidades de literatura, foi o ponto de partida para a distinção 
conceitual entre a obsolescência do conteúdo (informação) e a do objeto 
(documento). Argumenta-se que a utilização de indicadores quantitativos 
baseados apenas no objeto é inadequada à mensuração da validade e utilidade da 
informação. Este argumento embasa a hipótese de que a obsolescência do objeto 
é disjunta da obsolescência do conteúdo. O principal objeto é disjunta da 
obsolescência de conteúdo. O principal objeto da pesquisa foi desenvolver um 
método para teste da hipótese que é composto de três etapas: mensuração da 
obsolescência do objeto via análise de citação, mensuração da obsolescência do 
conteúdo via opinião de especialistas e comparação dos resultados. A hipótese 
foi testada em caráter exploratório, na área de Bibliometria. Os principais 
resultados do teste são os seguintes: a hipótese foi confirmada em nível de 
percepção teórica do fenômeno e em nível estatístico; foi demonstrado que a 
validade e utilidade da informação independem da idade do documento onde foi 
publicada. Em conclusão, foram indicadas áreas para futuras pesquisas 
metodológicas e conceituais. Enfatiza-se a necessidade premente de enfocar a 
informação como objeto de estudo na área de Ciência da Informação e, ao fazê-
lo, incorporar a natureza cognitiva da informação. Cecília Malizia A. Oberhofer 
. 1734 [C] 

733. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.130-136 jul./dez. 1991. Indexação 
automática de textos: uma abordagem otimizada e simples. recuperação da 
informação; indexação automática; lingüística computacional; Sistema 
BIB/DIALOGO - AUTOMINDEX. Após uma breve referência às modernas 
tendências no processamento automático das informações textuais e às 
principais abordagens conceituais do processo de indexação automática de 
textos e mais particularmente à abordagem lingüístico-computacional e à 
abordagem baseada na eliminação, no texto, das palavras vazias de significado, 
apresenta-se uma variante desta última abordagem, a qual permite acelerar, 
consideravelmente, o processo de escolha dos termos considerados 
significativos, assim como reduzir a forma importante o volume dos 
antidicionários de palavras vazias. A abordagem apresentada, já testada com 
sucesso, integra-se num sistema versátil de indexação automática de textos - o 
sistema AUTOMINDEX -, o qual, pela sua vez, constitui-se num subsistema do 
sistema BIB/DIALOGO. Apresentam-se exemplos de aplicação da nova 
abordagem do processo de indexação automática de textos que mostram sua 
flexibilidade. Jaime Robredo . 1735 [CBO] 



734. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.137-150 jul./dez. 1991. Programa de apoio às 
revistas científicas para a Fapesp. avaliação de periódicos; listas básicas de 
periódicos/metodologia; Programa de Apoio às Revistas Científicas/Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/Brasil. Estudo de avaliação de 
revistas correntes brasileiras, para obtenção de um núcleo básico de títulos 
relevantes nas diferentes áreas de conhecimento que possam merecer apoio de 
agências financiadoras. A metodologia adotada foi basicamente: 1) 
levantamento dos periódicos correntes existentes no país, independentemente de 
suas origens institucionais; 2) análise de mérito e classificação por níveis de 
relevância desses títulos, realizadas por especialistas nas diferentes áreas e 
subáreas do conhecimento, seguindo procedimentos previamente elaborados 
pelos autores. Rosaly Favero Krzyzanowski; Eduardo Moacyr Krieger; 
Francisco A. de Moura Duarte . 1736 [C] 

735. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.151-154 jul./dez. 1991. Reflexões sobre a 
informática no ensino de Biblioteconomia. educação; currículo de 
Biblioteconomia; informática. Discute as diversas maneiras de utilização do 
computador no ensino de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Tópicos 
que merecem maior atenção e ampla discussão da parte dos educadores, 
bibliotecários e especialistas são acesso ao computador, sua integração na sala 
de aula e no currículo, quantidade e qualidade de softwares, preparação dos 
professores para a utilização do computador e seus efeitos no ensino. Murilo 
Bastos da Cunha . 1737 [CB] 

736. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.155-164 jul./dez. 1991. Indexação e 
recuperação da informação com função de crença. indexação automática; 
ordenação de documentos, recuperação da informação; modelo de recuperação; 
teoria da função de crença; modelo com função de crença; modelo baseado em 
freqüência; relevância de documentos. Um modelo usando funções de crença 
para indexar e recuperar documentos é proposto. Tal modelo é baseado em um 
vocabulário controlado, semelhante a um tesauro, e na freqüência dos termos em 
cada documento. Cada descritor nesse vocabulário é um termo escolhido entre 
seus sinônimos. Um descritor pode ter um subconjunto de descritores mais 
gerais, um subconjunto de descritores mais específicos e um subconjunto de 
descritores relacionados. Assim, descritores não são mutuamente exclusivos e 
modelos probabilísticos convencionais não são adequados. Contudo, uma função 
de crença pode ser definida sobre um subconjunto dos descritores atômicos. Tais 
descritores são aqueles sem termos mais específicos (denotados por ). 
Subconjuntos de  podem ser vistos como termos mais gerais, ou como termos 
relacionados. Deste modo, uma função de crença sobre  pode estimar o conteúdo 
semântico de um documento. Uma consulta ponderada (à base de documentos) 
pode ser vista com outra função de crença. Desde que ambas as funções são 
definidas sobre , é possível computar o grau de concordância entre elas. 
Equivalentemente, é possível determinar o grau de concordância entre a consulta 
e os documentos e ordena-los segundo esse valor. Wagner Teixeira da Silva; 
Ruy Luiz Milidiú . 1738 [CB] 



737. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.165-168 jul./dez. 1991. Economia da 
informação. economia da informação; informação/características; análise do 
custo-benefício/custo/eficácia/eficiência/valor. A avaliação dos serviços de 
informação e bibliotecas tem despertado crescente interesse e mesmo 
preocupação por parte daqueles que atuam na área. A aplicação da metodologia 
da análise do custo-benefício oriunda da área econômica tem sido aplicada com 
relativa freqüência. Os resultados obtidos, porém, não têm sido satisfatórios. 
Apresentam-se aqui algumas características peculiares da informação vista como 
um bem econômico, examina-se a economia da informação sob a ótica de quatro 
conceitos básicos contidos na teoria da análise do custo-benefício e destacam-se 
algumas críticas quanto à aplicação desse modelo econômico para a avaliação de 
sistemas e serviços de informação. Pedro Onofre Fernandes . 1739 [CB] 

738. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.169-180 jul./dez. 1991. Aplicação da Lei de 
Bradford à literatura técnica sobre ferrovia: análise de periódicos e avaliação da 
base de dados da Rede Ferroviária Federal S.A.. Bibliometria; Lei de Bradford; 
análise de periódicos; base de dados/Rede Ferroviária Federal S.A.. A lei de 
Bradford foi aplicada à fonte secundária, produto da base de dados da Rede 
Ferroviária Federal S.A. os periódicos integrantes da distribuição foram 
analisados segundo o país de origem e idioma, destacando-se os elementos que 
podem interferir na aplicação da lei: periodicidade, forma de aquisição e falhas 
na coleção. A base de dados foi avaliada em relação ao grau de inclusão de 
artigos sobre ferrovia e através de comparação dos títulos nela indexados com os 
analisados em fontes secundárias estrangeiras especializadas na área ferrovia. 
Verificou-se ainda a acessibilidade em bibliotecas brasileiras dos periódicos 
levantados nas fontes estrangeiras. Eliana Coutinho . 1740 [CBD] 

739. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.181-190 jul./dez. 1991. A construção escolar 
do bibliotecário brasileiro: ontem, hoje, amanhã. ensino de 
Biblioteconomia/Brasil; formação profissional do bibliotecário. Discorre sobre a 
atuação da escola de Biblioteconomia brasileira em sua actividade de formação 
de recursos humanos. Observa que os conteúdos ministrados centram-se no 
objeto de trabalho: organização documental, não dando a mesma importância ao 
objeto de trabalho: usuário. Com isso, o profissional fica distanciado da 
realidade contextual do restante da sociedade. Aponta como saída um esforço a 
ser desenvolvido pela escola de Biblioteconomia no sentido de transformar, a 
partir de um amplo debate, a imagem do profissional bibliotecário. Francisco das 
Chagas de Souza . 1741 [B] 

740. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.191-203 jul./dez. 1991. Representação de 
conteúdo via indexação automática em textos integrais em língua portuguesa. 
recuperação da informação; indexação automática derivativa; Fórmula de 
Transição de Goffman. Verifica-se a possibilidade da indexação automática 
derivativa de textos em língua portuguesa, a partir de seu texto integral. É 
aplicada a Formula de Transição de Goffmam a 10 artigos na área de 
Bibliometria e formulado um algoritmo probabilístico de indexação. A Formula 
de Transição de Goffmam é perfeitamente aplicável à língua portuguesa, 
apontando para uma região de freqüência de palavras onde estão concentradas as 
palavras indicativas do conteúdo dos artigos analisados. Flávia Pereira Braga 
Mamfrim . 1742 [CD] 



741. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.204-208 jul./dez. 1991. Gerência da 
informação: mudanças nos perfis profissionais. administração dos recursos de 
informação; gerenciamento da informação; profissional da informação. Aborda a 
problemática provocada pela aplicação da tecnologia aos acervos de informação, 
integrando áreas até então estanques nas organizações e, simultaneamente, 
trazendo à tona questões como a necessidade de racionalizar o fluxo e o ciclo da 
informação, estimular o uso da informação como instrumento de apoio ao 
planejamento e à tomada de decisão, levantar custos de serviços de informação, 
identificar desperdícios e inadequações dos recursos tecnológicos, adequar a 
coleta, o armazenamento e a disseminação às normas e à legislação. Regina de 
Barros Cianconi . 1743 [BC] 

742. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.209-216 jul./dez. 1991. Alocação de recursos 
para aquisição de livros para o Sistema de Bibliotecas da UFPE. bibliotecas 
universitárias; aquisição bibliográfica; desenvolvimento de coleções; recursos 
orçamentários. O desenvolvimento de coleção em bibliotecas universitárias 
depende amplamente da existência de uma política coerente de alocação de 
recursos. O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco, 
existente desde 1975, não possui um instrumento que direcione a política de 
aquisição para suas bibliotecas, principalmente no que se refere à distribuição da 
verba orçamentária. Com o objetivo de estabelecer critérios adequados foi feito 
um estudo sobre alocação de recursos para aquisição de livros para servir de 
base a todas as bibliotecas do Sistema. Susana Schmidt; Cecília F. Prysthon; 
Jacira Guiro C. da Rocha . 1744 [B] 

743. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.217-219 jul./dez. 1991. Acesso a bases de 
dados em linha e em CD-ROM: algumas considerações sobre a sua implantação 
em países em desenvolvimento. tecnologia da informação; sistemas de 
informação; bases de dados/acesso; acesso em linha; acesso em CD-ROM. 
Apresenta-se um estudo comparativo do acesso a bases de dados em linha e em 
CD-ROM, a fim de auxiliar os profissionais da informação de países em 
desenvolvimento em seus processos de tomada de decisão para incorporação 
destas tecnologias aos seus ambientes de trabalho. Os seguintes critérios devem 
ser levados em consideração: a) em nível interno de organização: objetivos e 
perfil do sistema de informações considerado; adequação da tecnologia e dos 
sistemas de informação e treinamento de recursos humanos; b) a nível eterno da 
organização: o estabelecimento de uma política nacional para maximizar o 
acesso, recuperação e disseminação de informações, a fim de se fazer uso 
integral dos recursos financeiros, humanos e informacionais envolvidos. 
Roseane Regina Velho Lopes . 1745 [CB] 

744. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.220-228 jul./dez. 1991. Sistema de 
informação gerencial para desenvolvimento de coleções. sistema de informação 
gerencial; bibliotecas universitárias; desenvolvimento de coleções; referencial 
teórico. Apresenta os principais resultados de uma pesquisa sobre o uso da 
informação para a tomada de decisão na atividade de desenvolvimento de 
coleções em bibliotecas universitárias brasileiras. Propõe um referencial teórico 
sobre o assunto, enfatizando a importância do estabelecimento de um sistema de 
informação gerencial para apoiar o processo decisório nessa atividade. Rejane 
Raffo Klaes . 1746 [CB] 



745. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.229-231 jul./dez. 1991. Em direção à 
midiateca. midiateca; midiatização; megainformação; metainformação. O artigo 
aborda a natureza da midiateca como a biblioteca do século XXI. A midiatização 
- passagem da biblioteca para a classe das midiatecas - compreende três níveis 
básicos de infra-estrututa: mega, meta e médio. O computador á a base da infra-
estrutura criada, permitindo a qualquer usuário (leitor, bibliotecário, 
administrador) o acesso à metainformação de qualquer biblioteca do mundo. Na 
URSS, para alcançar os objetivos da midiateca, foram criados os centros 
informativos técnico-científicos, que representam os centros geradores e os 
centros retransmissores de megainformação (informação sobre a informação). 
São descritas as etapas seguidas no processo de midiatização da Biblioteca 
Pública Estatal Científica e Técnica (BTECT), na URSS, uma biblioteca de 
grande porte, acadêmica e regional, que alcançou alto nível de computarização 
no início dos anos 90. Anatoly V. Nesterov . 1747 [B] 

746. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.233-237 jul./dez. 1991. Adequação do 
software do banco de dados bibliográficos da USP ao formato de intercâmbio 
bibliográfico do IBICT. banco de dados bibliográficos; formato de intercâmbio 
bibliográfico; automação de biblioteca universitária. Relata o desenvolvimento 
de software para computador de grande porte, destinado à armazenagem e 
recuperação de informações bibliográficas de acervos de bibliotecas da 
Universidade de São Paulo. Considera a questão do formato bibliográfico e a 
necessidade de sua adequação a formato de intercâmbio de informações em fita 
magnética, para atendimento a normas internacionais de Documentação. Analisa 
a conveniência de trabalho conjunto entre bibliotecários e analistas de sistemas, 
bem como a oportunidade de se obter consultoria externa à instituição para 
decisões finais. Expõe os procedimentos adotados e apresenta os objetivos 
pretendidos. Maria Luiza Rigo Pasquarelli; Inês Maria de Morais Imperatriz; 
Marcia Rosetto . 1748 [B] 

747. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.238-240 jul./dez. 1991. Índice de assuntos: a 
experiência do Centro de Informações Técnicas da Usiminas na implantação do 
sistema em microcomputador. sistemas de informação automatizados; 
Classificação Decimal Universal; tratamento da informação; recuperação da 
informação. Desenvolvimento e implantação em microcomputador do índice de 
assuntos utilizado para tratamento e recuperação da informação através da 
Classificação Decimal Universal (CDU) no Centro de Informações Técnicas da 
Usiminas. O índice é composto por descritores e suas respectivas classificações, 
informações adicionais (notas explicativas, informações sobre 
processos/produtos etc.) e remissivas, num total de 9530 registros. Foi utilizado 
o d-base III programada, em microcomputador Nexus 2600, da Scopus. O 
acesso ao sistema, através de menus, permite pesquisas por descritor e por 
classificação; alterações (inclusão, alteração ou deleção e dados); listagens e 
pesquisa pelo número do registro. Apresenta sistemática do desenvolvimento do 
trabalho e benefícios decorrentes da automatização. Ana Maria de Mendonça; 
Mariângela Macêdo Cunha Poni . 1749 [B] 



748. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.241-244 jul./dez. 1991. A experiência do 
Núcleo Regional de Informação do Ceará na realização de estudos de usuários 
industriais: uma contribuição para a metodologia. estudos de usuários; 
diagnósticos industriais; informação tecnológica; informação industrial. O 
Núcleo de Informação do Ceará concluiu estudos de usuários dos setores 
industriais de frutos tropicais, saneantes e cosméticos do estado. Na coleta de 
dados foi utilizada e adaptada a metodologia desenvolvida pela 
CNI/Dampi/Dinfor, Redes de Núcleos de Informação em Tecnologia Industrial 
Básica (TIB/PADCT), Sebrae e IBICT. Os principais problemas enfrentados nas 
pesquisas, na aplicação dos questionários, na tabulação dos dados e análise dos 
resultados são descritos. Recomendações e sugestões para metodologias de 
estudos de usuários são propostas. José Neiva Santos Júnior; Francisca Jeruza 
Feitosa de Matos; Liliana Costa Soares . 1750 [X] 

749. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.245-248 jul./dez. 1991. Sistema para 
gerenciamento de empréstimos usando microcomputador. tratamento de 
informação; recuperação da informação; sistema de gerenciamento de 
empréstimo. É apresentado um sistema para gerenciamento de empréstimo, 
mostrando as suas potencialidades, sua aplicação em micros da linha PC da 
IBM, voltado para o sistema operacional MS-DOS ou compatíveis. Tem 
capacidade para permitir a organização de vários relatórios de saída em ordens 
diferentes para cada finalidade e com diferentes formas de consulta, através de 
terminal de vídeo. O sistema é desenvolvido para atender às necessidades das 
bibliotecas, centros de documentação e informação de pequeno e médio portes, 
arbitrando-se por considerar de pequeno porte acervos de até 15000 documentos, 
médio porte até 30000 e grande porte acima disto. Petrobrás; Serviço de 
Teleinformática (Setinf); Divisão Regional de Processamento de Dados da Bahia 
(Diproc-BA). 1751 [BD] 

750. ISSN 0100-1965 v.20 n.2 p.249-251 jul./dez. 1991. O papel da 
informação tecnológica: as redes de informação. informação tecnológica; 
informação industrial; sistema/rede de informação tecnológica; recursos 
humanos; política de informação industrial; qualidade e produtividade/serviços, 
produtos. Descreve a experiência da implantação da Rede de Núcleos de 
Informação Tecnológica, a formação de recursos humanos através de cursos e 
treinamento para atuação no setor de informação industrial e os programas de 
apoio às atividades de informação para indústrias. Ênfase é dada aos programas 
e atividades do IBICT com relação ao contexto do programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade para adequação e qualidade dos seus produtos e 
serviços oferecidos ou que venha a oferecer à demanda industrial emergente, 
fruto de uma nova política industrial no país. José Rincon Ferreira . 1752 [BC] 



751. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.14-22 jan./abr. 1992. Situação atual da 
produção de informações sistemáticas sobre o meio ambiente. informação 
ambiental; estatísticas ambientais/referencial teórico. Avaliação do estado-da-
arte no campo da produção de informações sistemáticas sobre o meio ambiente. 
Discute a importância de moldura conceitual para servir de base para a produção 
de estatísticas consistentes e de valia para os usuários e indica as dificuldades 
que vêm sendo enfrentadas para se chegar a um consenso sobre essa questão no 
campo das informações ambientais. Comenta esforços, ainda emergentes, 
visando a oferecer ao público, aos tomadores de decisão e à comunidade 
científica, de forma sistemática, um fluxo de informações para o tratamento 
adequado de questões relacionadas ao impacto ambiental das atividades 
antrópicas e à sustentabilidade do desenvolvimento. Charles Curt Mueller . 1817 
[C] 

752. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.23-31 jan./abr. 1992. Ambientalismo e 
desenvolvimento sustentado: ideologia e utopia no final do século XX. meio 
ambiente e desenvolvimento; política de meio ambiente. Desde o século XIX, 
desenvolvimento tem sido uma das mais fortes ideologias/utopias do mundo 
ocidental. Tentativas de reformá-la praticamente coincidem com o crescimento 
de sua importância no cenário político e ideológico. No presente, o sistema 
mundial sobre transformações dramáticas causadas principalmente pelo 
desenvolvimento das indústrias de comunicação, informação e transporte, 
conjuntamente com a crescente transnacionalidade dos mercados financeiros e 
dos processos produtivos. Neste contexto, novos interlocutores entram no 
cenário. O discurso ambientalista está provando possuir uma forte eficácia. 
Ecologia se tornou uma palavra corriqueira com um crescente poder político e 
econômico no meio institucional. O crescimento do ambientalismo como 
ideologia/utopia necessita ser compreendido tanto em relação à discussão 
política sobre desenvolvimento, quanto às presentes mudanças da economia 
política-mundial. Desenvolvimento sustentado é aqui interpretado como uma 
categoria que permite a criação de um novo campo de alianças políticas entre 
ambientalistas e empresários interessados em crescimento econômico. Gustavo 
Lins Ribeiro . 1818 [O] 

753. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.32-39 jan./abr. 1992. Periódicos estrangeiros 
prioritários para o ensino e a pesquisa da Ecologia no Brasil. avaliação de 
periódicos; lisa básica de periódicos/Ecologia; Programa de Aquisição 
Planificada de Periódicos/Programa Nacional de Bibliotecas 
Universitárias/Brasil. Resultado de estudo de avaliação de lista básica de 
periódicos não brasileiros na área de Ecologia, feita com base em três critérios: 
volume de uso informado por 11 universidades, fator de impacto extraído do 
Journal of Citation Reports (JCR) e opinião dos professores dos cursos de pós-
graduação da área. Resultados mostram predominância de títulos norte-
americanos e ingleses, também da língua inglesa mesmo em periódicos 
publicados em países não anglofones, presença significativa de sociedades e 
associações científicas como editoras, além da diferença de idade do título mais 
antigo e mais recente de cerca de um século e meio. Classificação dos títulos no 
Ulrich's confirma interdisciplinaridade da área, mas aponta predominância da 
Biologia como área de maior interesse. Suzana Pinheiro Machado Mueller . 
1819 [C] 



754. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.40-45 jan./abr. 1992. Subsídios para um 
sistema de informação ambiental no Brasil. transferência de informação; sistema 
de informação; informação ambiental/Brasil. O artigo objetiva identificar 
diretrizes que poderão ser seguidas pelo Sistema Nacional de Informações sobre 
o Meio Ambiente (Sinima), analisando-se os fatores contextuais que poderão 
influenciar a tomada de decisão e a demanda informacional da população que 
cumpre os objetivos e executa as atividades inerentes à área ambiental. A 
metodologia utilizada foi a de levantamento (survey), e o referencial teórico 
utilizado, o de enfoque sistêmico. A coleta de dados consistiu da análise da 
literatura disponível, análise documentária, diagnóstico da infra-estrutura 
existente nas unidades de informação dos órgãos estaduais de meio ambiente e 
estudo de usuário - técnicos de nível superior que atuavam na Secretaria 
Especial do Meio Ambiente (SEMA). Foi possível concluir que a área de meio 
ambiente possui características próprias que influenciam as necessidades de 
informação dos usuários e, consequentemente, deverão modelar o sistema de 
informação dos órgãos responsáveis pela gestão ambiental no Brasil não contam 
com infra-estrutura adequada para atender às necessidades de informação e que 
o usuário não conhece e não utiliza os serviços de informação que lhe são 
oferecidos. Contata-se que as diretrizes para o planejamento de um sistema de 
informação podem ser elaboradas a partir da análise desses dados. Rita de Cássia 
do Vale Caribé . 1820 [CBO] 

755. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.46-51 jan./abr. 1992. Informação ambiental: 
uma lacuna sendo preenchida no Brasil. informação ambiental; organismos 
internacionais; cooperação internacional; sistemas/serviços para informação 
ambiental. O artigo aborda a informação ambiental em nível internacional e 
nacional, analisando alguns de seus aspectos. Identifica sistemas e serviços de 
informação disponíveis para o uso na área de meio ambiente. Lúcia Regina R. 
M. V. Fernandes; Edith Busolo Skolimovski . 1821 [C] 

756. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.53-56 jan./abr. 1992. Perspectivas de 
normalização e da certificação ambiental no Brasil. normalização; normalização 
ambiental/Brasil; certificação de produtos/serviços. Este trabalho apresenta um 
programa atual da normalização ambiental no Brasil e as perspectivas de 
evolução da política de normalização ambiental ora em curso na Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Também é discutido um estudo 
preliminar para a implantação de uma política de certificação de produtos e 
serviços que minimizem os impactos ambientais. Waldir Rugero Peres; Márcio 
Pereira Cardoso; Carlos Alberto Mendes Bezerra; Cláudio Augusto Joaquim 
Moreira . 1822 [BO] 

757. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.57-58 jan./abr. 1992. Controle ambiental: 
Dafid - um bando de dados disponível aos usuários. tratamento da informação; 
recuperação da informação; banco de dados/controle ambiental/Dafid. Aborda a 
importância e as dificuldades quando da identificação e seleção de técnica e 
instrumentos adequados de medição para o controle ambiental. Descreve o 
banco de dados Dafid como produto informacional que visa a minimizar tais 
problemas. Raul Federico Waelder Bing . 1823 [C] 



758. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.59-61 jan./abr. 1992. Tratamento da 
informação em coleções científicas de Zoologia. tratamento da informação; 
recuperação da informação; sistema automatizado de informação/coleções de 
Zoologia/Museu Goeldi. O Museu Paraense Emílio Goeldi reúne algumas das 
mais expressivas coleções de peças e espécimes museológicos coletados por 
antropólogos, arqueólogos, zoólogos, botânicos na região amazônica. A 
automação da coleção de Zoologia, permitindo maior rapidez e eficiência na 
recuperação dos dados é extremamente importante para o desenvolvimento das 
pesquisas cientificas nesta área. Esse sistema automatizado não apenas supre as 
necessidades básicas de informação dos pesquisadores, mas também estabelece 
um meio de divulgação sistemática de informação. Pretende-se, a partir de um 
formato padrão de intercâmbio de dados, a formação de uma rede de 
informações sobre coleções zoológicas. Aline da Rin Paranhos de Azevêdo . 
1824 [M] 

759. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.62-63 jan./abr. 1992. Leg - uma base de 
dados de legislação ambiental. legislação ambiental; MicroISIS. A base de 
dados de legislação ambiental (LEG) reúne a legislação em níveis federal, 
estadual e municipal. Utiliza o software MicroISIS verão 2.3 e pode ser acessada 
na Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema) e na Secretaria 
Especial de Meio Ambiente e Projetos Especial (Semam). Josete Soares 
Medeiros . 1825 [B] 

760. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.64-68 jan./abr. 1992. Rede de informações 
ambientais: um projeto que deu certo. rede de informação; gerenciamento de 
redes de informação; informação ambiental; transferência de informação; 
Cetesb/Repidisca; Brasil/América Latina. Aborda a criação, desenvolvimento e 
gerenciamento de uma rede de informação latino-americana em meio ambiente, 
a Repdisca. Mostra sua estrutura descentralizada, com seus centros 
coordenadores e centros cooperantes nacionais com suas atividades e 
responsabilidades. Traz informações sobre assuntos, tipos, aquisição e preço dos 
documentos disponíveis na rede. Discorre sobre a rede no Brasil, único país a 
possuir dois centros coordenadores nacionais e relata as vantagens de participar 
da rede que contribuíram para sua consolidação. Arleti Maria Bottesini Jorge . 
1826 [B] 

761. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.69-71 jan./abr. 1992. A informação 
ambiental em sistema cooperativo automatizado: o Siamaz. sistema de 
informação/Amazônia; rede de informação/Amazônia; informação científica, 
tecnológica e cultural/Pan-Amazônia; Bases de dados/Amazônia/Brasil. 
Descreve o Siamaz, um sistema cooperativo e automatizado de informação - 
com ênfase à questão ambiental - no âmbito dos oito países amazônicos. 
Discorre sobre seus objetivos gerais e premissas básicas de concepção, sua 
estrutura operacional em forma de rede cooperativa descentralizada. Relata a 
experiência do InformAM, que atua como Centro Coordenador Nacional do 
Siamaz no Brasil, e sobre os recursos para implantação e desenvolvimento do 
sistema. Lia Marques Bellesi; Ana Rosa dos Santos Rodrigues da Silva . 1827 
[BD] 



762. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.7-13 jan./abr. 1992. Meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável: fontes para compreensão do discurso político-
ambiental do governo brasileiro. política de informação ambiental/Brasil. A 
evolução da política brasileira de meio ambiente é apresentada nas perspectivas 
internacional e nacional. Sua inserção histórica no posicionamento geopolítico 
do Terceiro Mundo (e especialmente da América Latina) é mostrada através dos 
estudos preparatórios e documentos subseqüentes a encontros internacionais. A 
política ambiental interna é mapeada a partir dos instrumentos legais (desde o 
Código das Águas, em 1934) e de depoimentos públicos das autoridades, 
mostrando-se ela sem consistência e apenas reativa a pressões políticas 
internacionais. O fortalecimento da sociedade civil traz a esperança de reversão 
da situação em ambas as frentes... Anna Soledade Vieira . 1816 [CO] 

763. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.72-73 jan./abr. 1992. Infoterra: sistema 
mundial de informação ambiental. transferência de informação; sistema de 
informação ambiental; rede de informação ambiental; Infoterra. Descreve o 
Infoterra, um sistema mundial de informação ambiental criado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O sistema atua através de uma rede 
mundial de instituições nacionais, sendo o Ibama o centro nacional de 
coordenação no Brasil. Rita de Cássia do Vale Caribé . 1828 [C] 

764. ISSN 0100-1965 v.21 n.1 p.75-81 jan./abr. 1992. Guias de fontes de 
informação: metodologia para geração e automação. guias de fontes de 
informação/metodologia; aplicativo em MicroISIS; automação de guias. O 
artigo aborda uma metodologia para a criação, desenvolvimento e automação de 
guias de fontes de informação. Foi desenvolvida com base no documento para 
elaboração de guias da Confederação Nacional de Informação/Dampi e nos 
formatos de intercâmbio de informação FIIR e IBICT. A metodologia aborda as 
etapas de planejamento, identificação, levantamento e coleta de dados, 
automação e edição de guia. Possui uma estrutura modular em que são 
detalhados oito módulos de informação: informações sobre entidades, base de 
dados, eventos, normas técnicas, legislação, publicações seriadas e software. 
Finalmente, são apresentadas as características do aplicativo do MicroISIS, 
desenvolvido para dar suporte às bases de dados dos módulos e para gerar 
automaticamente os guias. Maria de Fátima Diniz Lobo; Sílvia de Oliveira 
Barcellos . 1829 [BD] 

765. ISSN 0100-1965 v.21 n.2 p.102-109 maio/ago. 1992. Competitividade e 
informação tecnológica: estudo de dois casos. informação tecnológica; 
competitividade; indústria de eletrodomésticos; indústria de confecções. O artigo 
relata dois estudos setoriais realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) para levantar as necessidades de informação tecnológica e de outras 
formas de apoio técnico das empresas de cada setor. Os estudos procuraram 
relacionar essas necessidades com o ambiente competitivo em que as empresas 
operam. Os setores estudados foram o de eletrodomésticos e o de confecções. Os 
estudos permitem concluir que a estrutura do mercado em que as empresas 
atuam condiciona não só suas necessidades de informação técnica, como 
também sua capacidade de buscar e de acumular essa informação na forma de 
competência tecnológica. Fábio Luiz Mariotto . 1831 [C] 



766. ISSN 0100-1965 v.21 n.2 p.110-114 maio/ago. 1992. Organização do 
trabalho intelectual e novas tecnologias do conhecimento. organização do 
trabalho intelectual; tecnologia; sistemas de conhecimento; tomada de decisão; 
inteligência artificial; pesquisa cognitiva; informatização. A Inteligência 
Artificial, a Engenharia de Conhecimento e outros tipos de pesquisas 
relacionadas com a cognição humana estão despertando interesse em torno de 
possíveis aplicações na organização do trabalho intelectual, envolvendo 
processos de tomada de decisão e gerenciamento de conhecimento tecnológico. 
Neste artigo, é apresentada uma série de reflexões prospectivas sobre as 
possíveis implicações sociais e culturais dessa tendência. Michel Thiollent . 
1832 [CO] 

767. ISSN 0100-1965 v.21 n.2 p.115-127 maio/ago. 1992. O trabalho 
informacional na perspectiva do aprendizado tecnológico para o 
desenvolvimento. transferência de tecnologia; informação tecnológica; 
desenvolvimento tecnológico; política de informação tecnológica; 
gerenciamento da tecnologia; aprendizagem tecnológica. O artigo examina o 
processo de expansão tecnológica e - particularmente - a natureza de um pacote 
tecnológico e seus componentes; o processo de transferência tecnológica 
(através da caracterização de cinco classes de tecnologia e onze tipos de 
transferência) e o processo de assimilação tecnológica, com especial referência 
aos fatores que o inibem ou facilitam. As noções de "gerenciamento estratégico 
da tecnologia" e de "aprendizagem tecnológica" são definidas vinculando-se a 
um conjunto de competências informacionais (de menor impacto teleológico e 
menor alcance operativo), cuja aquisição contribuirá para a significativa 
modernização do trabalho informacional nos países em desenvolvimento. Iraset 
Páez Urdaneta . 1833 [C] 

768. ISSN 0100-1965 v.21 n.2 p.128-131 maio/ago. 1992. Literatura e 
tecnologia para o próximo milênio: análise das proposições de Ítalo Calvino. 
qualidade e produtividade industrial; literatura e tecnologia; Ítalo 
Calvino/literatura/tecnologia. O paradigma tecnológico moderno, transformando 
a face do mundo industrializado é caracterizado pelo modo "enxuto" de 
produção e pelas metodologias de qualidade total. Este paradigma em sido 
descrito extensivamente na literatura, tanto em abordagens teóricas como nos 
estudos de casos. No entanto, a pesquisa no campo da recente modernização 
econômica na área cultural está ainda negligenciada, principalmente no que diz 
respeito aos paralelismos e similaridades entre eles. Este artigo procura explorar 
os conceitos essenciais dos valores artísticos e humanísticos da literatura 
pospostos por Ítalo Calvino, bem como os princípios do paradigma tecnológico 
moderno. Rogério Antônio Sampaio Parente Vianna . 1834 [O] 



769. ISSN 0100-1965 v.21 n.2 p.132-135 maio/ago. 1992. O monitoramento 
informativo: da definição ao conteúdo. informação tecnológica; sistema de 
informação tecnológica; monitoramento tecnológico; monitoramento 
informativo; qualidade e produtividade. O monitoramento tecnológico permite à 
empresa obter informação necessária para o processo de tomada de decisão, e 
criar estratégias convenientes para assegurar a competitividade. A autora aborda 
as características entre o sistema de informação estratégica e o sistema de 
informação documentária. Descreve os tipos de processamento da informação 
com o objetivo de definir o monitoramento tecnológico. Mostra como é feito o 
caminho que vai desde o conceito de monitoramento tecnológico - controle da 
inovação tecnológica - ao monitoramento informativo - global. Os problemas 
enfrentados pela empresa na organização do monitoramento informativo são 
apresentados. Evelyne Lautré . 1835 [C] 

770. ISSN 0100-1965 v.21 n.2 p.137-139 maio/ago. 1992. Um modelo 
integrado de informação e assistência tecnológica: o Senaitec. transferência da 
informação; transferência de tecnologia; serviço de informação tecnológica; 
serviço de assistência tecnológica; Senaitec/Senai. Descreve o Senaitec, um 
serviço cobrado de informação e assistência tecnológica desenvolvido pelo 
Senai/DF e voltado para empresas brasileiras. O Senaitec integra os serviços de 
informação, assistência técnica e transferência de tecnologia, assegurando os 
suportes de que uma empresa necessita para melhoria de sua qualidade e 
produtividade. O Senaitec oferece, portanto, um conjunto de serviços e produtos 
que, apesar de cobrados, são também acessíveis às pequenas e médias empresas. 
Paulo A. Baltazar Ramos . 1836 [C] 

771. ISSN 0100-1965 v.21 n.2 p.140-141 maio/ago. 1992. Tecpar: serviço de 
informação para a qualidade e produtividade. transferência da informação; 
informação tecnológica; informação industrial; qualidade e produtividade 
industrial; Instituto de Tecnologia do Paraná. O serviço de informação 
tecnológica e industrial prestado pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, através 
da sua Divisão de Informação Científica e Tecnológica (Dict), bem como o 
gerenciamento de projetos da área de qualidade são descritos. Essas atividades 
são desenvolvidas, objetivando melhorar a capacitação tecnológica e aumentar a 
competitividade do setor industrial paranaense. Leila Vasconcellos . 1837 [C] 

772. ISSN 0100-1965 v.21 n.2 p.142-145 maio/ago. 1992. Planejamento e 
desenvolvimento da base de dados Legi usando o MicroISIS. legislação 
ambiental/Brasil; MicroISIS. Relata a utilização do software MicroISIS na 
automação da base de dados em legislação de meio ambiente (Legi), existente 
atualmente no Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais 
(DEPRN), da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Apresenta as quatro 
etapas previstas pelo MicroISIS para a definição de bases de dados, discutindo 
os principais aspectos nortearam o seu desenvolvimento. Descreve o Cadastro de 
Legislação de Meio Ambiente, principal produto gerado pela Legi, versão 
impressa do seu conteúdo. Mariza Martins; Nélcia F. B. Gomes dos Santos . 
1838 [BD] 



773. ISSN 0100-1965 v.21 n.2 p.149-158 maio/ago. 1992. A política científica 
e tecnológica no Brasil: o papel do IBICT. sistemas de informação; sistemas de 
informação em C  

 T; planejamento de sistemas de informação; planejamento estratégico em ICT; 
planos de governo e ICT; política científica e tecnológica e ICT/Brasil. Define-
se o papel dos sistemas informacionais no processo de geração e divulgação 
científica e tecnológica. Descreve-se o papel do governo brasileiro no estímulo e 
apoio às atividades científicas no país. São descritas leis e diretrizes políticas 
emanadas dos planos governamentais, para o setor. São destacados marcos d 
desenvolvimento da ciência e tecnologia no país e o papel dos sistemas 
informacionais, em especial o do IBICT. As conclusões demonstram que a 
ciência e tecnologias brasileiras, bem como os seus sistemas informacionais, não 
possuem um desenvolvimento autônomo e previamente determinado, mas são 
condicionados por características e imposições do contexto. Kira Tarapanoff . 
1839 [C] 

774. ISSN 0100-1965 v.21 n.2 p.93-101 maio/ago. 1992. O comportamento 
gerencial em serviços de informação industrial no Brasil. serviço de informação 
industrial; gerência de informação; qualidade e produtividade industrial; 
capacitação gerencial. Três fatores de influência do contexto mundial foram 
selecionados para o estudo de mudanças no comportamento gerencial de 
empresas brasileiras: a globalização da economia - através da abertura de 
mercados; a utilização de novas tecnologias de base microeletrônica em 
processos produtivos e administrativos; a valorização do uso da informação 
fortalecido pela explosão da informação através dos meios de processamento. 
Esses três fatores possibilitando o surgimento de uma nova onda gerencial, a 
visão estratégica e a competitividade. Assim como as empresas estão sendo 
influenciadas por esses fatores, colocando suas gerências no centro das 
influencias e possibilitando que, segundo uma visão sistêmica, estas sofram e 
ajam no processo de mudança, assim, também, os serviços de informação que 
apóiam as micro, pequenas e médias empresas brasileiras devem sofrer as 
mesmas influências por que passam seus usuários, devendo suas gerencias se 
adequarem a um comportamento inovador, empreendedor e competitivo. 
Identificou-se que o grande incentivador da aplicação das mudanças no contexto 
nacional é o governo federal. Além de pretender melhorar as condições das 
empresas brasileiras, através do incentivo à busca de qualidade, da capacitação 
industrial e da competitividade, oferece, ainda, uma oportunidade às redes de 
informação industrial no sentido de serem suporte às mudanças pretendidas. As 
conclusões revelam que, apesar dos incentivos governamentais, devido talvez ao 
fato de as diretrizes informacionais de apoio às micro, pequenas e médias 
empresas não estão preparados gerencialmente para se adaptarem à nova postura 
e a um comportamento mais competitivo e inovador. Lúcia Maria Enout 
Mendonça . 1830 [C] 



775. ISSN 0100-1965 v.21 n.3 p.173-185 set./dez. 1992. Estudos de usuários 
de bibliotecas: aproximação crítica. estudos de usuários; avaliação de estudos de 
usuários; bibliotecas universitárias/estudos de usuários. Baseado em sete 
dissertações de mestrado apresentadas aos diferentes cursos de pós-graduação de 
universidades brasileiras, este estudo analisa a abordagem epistemológica desses 
trabalhos acadêmicos. Evidencia também o caráter funcionalista que tem 
norteado os estudos de usuários de bibliotecas. O autor aplica o método do 
materialismo dialético e mostra as contradições subjacentes que existem nessa 
área, as quais são ignoradas pela abordagem funcionalista. Ademir Benedito 
Alves de Lima . 1840 [B] 

776. ISSN 0100-1965 v.21 n.3 p.186-191 set./dez. 1992. A modernidade das 
cinco leis de Ranganathan. Ranganathan; cinco leis da 
Biblioteconomia/Ranganathan. Relata-se o desenvolvimento dos conceitos 
filosóficos/práticos embutidos nas cinco leis de Ranganathan, desde a sua 
enunciação até os dias de hoje, de acordo com um estudo comparativo da 
interpretação de vários autores na literatura internacional. Comprova-se a 
modernidade das leis, qua até hoje ainda podem servir de fonte para o 
estabelecimento de uma filosofia par a Biblioteconomia, de base para uma 
atuação eficiente do bibliotecário e como elemento essencial para o processo de 
planejamento e avaliação de serviços e sistemas de informação de qualquer 
nível. Nice Menezes de Figueiredo . 1841 [B] 

777. ISSN 0100-1965 v.21 n.3 p.192-196 set./dez. 1992. Sistemas de 
informação: a evolução dos enfoques. teoria dos sistemas; entropia; sistemas de 
informação. Este artigo discute a teoria dos sistemas com base nos estudos de 
alguns de seus principais formuladores e mostra que o sistema pode ser visto 
como um agente de mudança do meio circundante. Sugere uma postura de 
análise e ação mais abrangente que considere os efeitos positivos dessa 
intervenção desequilibradora sobre o meio, possibilitando compreender como a 
Ciência da Informação, pela prática que orienta, promove essa intervenção. 
Marcos Dantas . 1842 [C] 

778. ISSN 0100-1965 v.21 n.3 p.197-200 set./dez. 1992. Contribuição da 
terminologia para a elaboração de tesauros. interface terminologia/linguagens 
documentárias; Terminologia/tesauros; análise documentária/terminologia. O 
tesauro é visto tradicionalmente como instrumento de representação e de 
controle terminológico, no qual, as unidades de entrada são organizadas segundo 
princípios lógico-semânticos. Contudo, a ausência de uma definição precisa das 
propriedades dessas unidades compromete o tesauro na sua função de 
representação e de controle. Sugere-se estabelecer a interface entre terminologia 
e análise documentária para subsidiar a formulação de metodologias de 
elaboração de linguagens documentárias mais eficazes. Maria de Fátima G. 
Moreira Tálamo; Nair Yumiko Kobashi; Marilda Lopes Ginez de Lara . 1843 
[B] 



779. ISSN 0100-1965 v.21 n.3 p.201-215 set./dez. 1992. Padrões de 
comunicação científica na Universidade Federal da Bahia. padrões de 
comunicação; comunicação científica; produtividade científica. Análise das 
informações colhidas dos catálogos Produção científica literária e artística da 
UFBA (PCLA) e Produtividade Científica da Faculdade Medicina (PCFM), 
1979-1988, publicações que arrolam a comunicações dos professores nas 
diversas formas. Apresentam-se os primeiros resultados da pesquisa, 
constituindo-se em duas abordagens: a produção geral da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) e a produção dos professores da Faculdade de Medicina. Os 
dados que evidenciam a participação científica, literária e artística dos 
professores identificam: a) a produção de 4489 trabalhos no período estudado, 
destacando nele o ano de 1981, o de maior produção, fato justificado como 
resultado das diretrizes da gestão 1979-1983 voltadas principalmente para a 
valorização dos recursos humanos e da preocupação do estado no 
desenvolvimento científico e tecnológico (PBDCT - 1980-1985); b) a área de 
Ciências Biológicas e Profissões da Saúde, com destaque para Medicina, como 
unidade de ensino mais produtiva do decênio (22,6 porcento) do total, seguindo-
se a área de Filosofia e Ciências Humanas e, nesta, a Educação (11,3 porcento); 
c) as comunicações e os artigos de periódicos como as formas preferidas pelos 
pesquisadores. No que tange à produção dos professores da Faculdade de 
Medicina, verificou-se que o seu ápice também foi em 1981, destacando-se as 
comunicações (46,0 porcento) e os artigos de periódicos (38,8 porcento). 
Sugere-se a produtividade da Faculdade de Medicina por um período de cinco 
anos. Registra-se, ainda, dados sobre a posição da UFBA no contexto nacional. 
Margarida Pinto Oliveira; Esmeralda Maria de Aragão . 1844 [C] 

780. ISSN 0100-1965 v.21 n.3 p.216-222 set./dez. 1992. Paradigmas teóricos 
da Biblioteconomia e Ciência da informação. Biblioteconomia; Ciência da 
Informação; referencial teórico; Funcionalismo; Behaviorismo. Analisa os 
paradigmas teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação com ênfase 
para o Funcionalismo e o Behaviorismo. Discute os limites e possibilidades 
dessas correntes em temas específicos como conceituação, satisfação no 
trabalho, hábitos de leitura, definição de alvos e auto-imagem. Solange Puntel 
Mostafa; Ademir Benedito Alves de Lima; Eduardo Ismael Murguina Maranon . 
1845 [BC] 



781. ISSN 0100-1965 v.21 n.3 p.223-232 set./dez. 1992. Sistemas de 
informação em linguagem natural: em busca de uma indexação automática. 
recuperação da informação; indexação automática; tratamento automático da 
linguagem natural; gramáticas afixos. Este artigo aborda o tratamento 
automático de linguagens naturais, particularmente a descrição do conteúdo 
informacional de textos, para melhorar sua indexação e preencher os requisitos 
dos sistemas de informação documentária, a partir de elementos fornecidos pela 
estruturação dos sintagmas nominais (SN). Uma nova ferramenta para análise 
morfossintática foi criada e desenvolvida com a linguagem de programação 
Starlet, baseada na teoria de Gramáticas Afixos, gramáticas em dois níveis, 
resultante do trabalho anterior de C. H. A. Koster. Usando-se gramáticas em 
dois níveis, aumentou-se a capacidade descritiva desta nova linguagem e 
produziu-se um simples e elegante modelo que possibilitou uma representação 
mais detalhada dos procedimentos de análise. Um corpo maior constituído de 
textos da Agence France Presse (AFP news Brieves) foi usado para testar o 
analisador morfossintático. Os resultados demonstraram claramente a 
capacidade das gramáticas em dois níveis para alcançar a formalização de 
fenômenos lingüísticos. As vantagens importantes deste método repousam na 
capacidade de se ter controle mais específico sobre a aplicação das regras de 
análise. Uma descrição mais sintática conduz a programas mais bem adaptados 
ao meio computadorizado e às necessidades lingüísticas. Marcílio de Brito . 
1846 [B] 

782. ISSN 0100-1965 v.21 n.3 p.233-237 set./dez. 1992. Automação de 
bibliotecas: utilização do MicroISIS. automação de bibliotecas; uso do 
MicroISIS. Apresenta, com base no levantamento da literatura, um panorama do 
uso do MicroISIS em instituições brasileiras, com ênfase nas organizações 
situadas no Estado de Santa Catarina. Salienta os fatores que mais contribuíram 
para o desenvolvimento do processo de automação em serviços bibliotecários 
concernentes ao uso do MicroISIS. Enfatiza ainda a importância de se adotarem 
formatos de intercâmbio bibliográfico para o desenvolvimento de bases de 
dados, com o objetivo de integrá-las em sistemas de informação. Maria Lourdes 
Blatt Ohira . 1847 [CB] 

783. ISSN 0100-1965 v.21 n.3 p.239-242 set./dez. 1992. Bibliometria na 
avaliação da produção científica da área de nutrição registrada no Cibran: 
período de 1984-1989. Nutrição; Bibliometria; avaliação da produção científica; 
citação bibliográfica; análise de citações. A base de dados do Science Citation 
Index (SCI) foi usada para analisar a produção científica brasileira na área de 
nutrição. Artigos científicos publicados entre 1984 e 1989 e compilados pelo 
Consórcio de Instituições Brasileiras na Área de Nutrição (Cibran) forma usados 
como amostra no levantamento dos fascículos de 1985 e 1990 do Science 
Citation Index (SCI). Neste intervalo, a maior parte dos trabalhos publicados 
(72,5) não citada: 27,5 foram citados uma vez, pelo menos. Como resultado, 
contratou-se que a maioria dos artigos não atingiu a comunidade científica 
internacional: dos 305 artigos da amostra, somente 84 foram citados uma vez; 13 
foram autocitações. O número de citações apresentou um crescimento contínuo 
no período de pesquisa. Admar Costa de Oliveira; José Garrofe Dórea; 
Semíramis Martins Álvares Domente . 1848 [C] 



784. ISSN 0100-1965 v.21 n.3 p.243-246 set./dez. 1992. Literatura cinzenta 
ou não convencional: o desafio a ser enfrentado. literatura cinzenta; literatura 
fugitiva; documentos não convencionais; base de dados/literatura cinzenta. A 
base de dados do Science Citation Index (SCI) foi usada para analisar a 
produção científica brasileira na área de nutrição. Artigos científicos publicados 
entre 1984 e 1989 e compilados pelo Consórcio de Instituições Brasileiras na 
Área de Nutrição (Cibran) forma usados como amostra no levantamento dos 
fascículos de 1985 e 1990 do Science Citation Index (SCI). Neste intervalo, a 
maior parte dos trabalhos publicados (72,5) não citada: 27,5 foram citados uma 
vez, pelo menos. Como resultado, contratou-se que a maioria dos artigos não 
atingiu a comunidade científica internacional: dos 305 artigos da amostra, 
somente 84 foram citados uma vez; 13 foram autocitações. O número de 
citações apresentou um crescimento contínuo no período de pesquisa. Dinah 
Aguiar Población . 1849 [C] 

785. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.13-21 jan./abr. 1993. Desenvolvimento de 
coleções: uma nova visão para o planejamento de recursos informacionais. 
planejamento bibliográfico; desenvolvimento de coleções. A evolução das 
atividades do desenvolvimento de coleções nas bibliotecas acelera-se a partir de 
necessidade advindas da "explosão bibliográfica". Surgem propostas de modelos 
pra operacionalização do desenvolvimento de coleções, bem como a necessidade 
de se particularizar as abordagens segundo a tipologia das bibliotecas. A 
preocupação com o desenvolvimento de coleções também começa a surgir no 
Brasil, ainda que em ritmo mais lento. Waldomiro de Castro Santos Vergueiro . 
1902 [B] 

786. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.22-29 jan./abr. 1993. Os intelectuais e sua 
produtividade. produtividade; pós-modernidade; Sociologia da Ciência; 
intelectuais. Analisa o papel dos intelectuais na perspectiva de uma sociologia 
da ciência. O crescimento exponencial e a saturação são recolocados como 
fenômenos burocráticos da pós-modernidade. A pós-modernidade é enfocada 
principalmente nos seus aspectos infra-estruturais de produção, circulação e 
consumo. Solange Puntel Mostafa; Eduardo Ismael Marguia Maranon . 1903 [O] 



787. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.30-40 jan./abr. 1993. Acervos de livros das 
bibliotecas das instituições de ensino superior no Brasil: situação problemática e 
discussão de metodologia para seu diagnóstico permanente. desenvolvimento de 
coleções; metodologia para avaliação de acervos informacionais; relação 
percentual livros por aluno; bibliotecas universitárias/Brasil. O artigo apresenta: 
1) a evolução dos estudos sobre acervos de bibliotecas universitárias no Brasil: a 
situação problemática, a inconsistência de dados e enfatiza a questão de livros 
por aluno; 2) a metodologia proposta pelo autor, segundo o estudo pioneiro 
sobre bibliotecas universitárias de educação, em 1977; 3) a avaliação da coleção 
bibliográfica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1980); 4) a 
caracterização da coleção bibliográfica da Fundação Universidade do Amazonas 
(1987); 5) e, com mais detalhes, o estudo de caso da metodologia empregada na 
análise da coleção bibliográfica da Universidade de Brasília. O autor descreve a 
situação atual das coleções bibliográficas das bibliotecas de 52 universidades 
federais brasileiras - com a média de 18,25 livros por aluno - e a ordem 
decrescente das coleções bibliográficas em sua distribuição geográfica. 
Finalmente, a descrição de metas e providências governamentais para promover 
o desenvolvimento de coleções bibliográficas - para fazer as bibliotecas menos 
desenvolvidas alcançarem 10 volumes por aluno, pelo menos, nos próximos 
cinco anos - é mostrada. Antonio Lisboa Carvalho de Miranda . 1904 [B] 

788. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.41-43 jan./abr. 1993. Arquivópolis: uma 
utopia pós-moderna. gerenciamento da informação; gestão de documentos; 
arquivos/avaliação; Arquivística/pesquisa. Um dos maiores problemas 
brasileiros na área do gerenciamento da informação arquivística é a existência de 
massas documentais acumuladas - os arquivos mortos - em, particularmente, 
todas as organizações públicas e privadas. Este artigo procura discutir os óbices 
para solução do mesmo e propõe uma metodologia de trabalho. Luiz Carlos 
Lopes . 1905 [A] 

789. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.44-52 jan./abr. 1993. Enciclopédias 
publicadas no Brasil: estudo comparativo das enciclopédias Mirador, Barsa e 
Delta Universal. enciclopédias gerais; enciclopédias/Brasil; enciclopédias/uso. 
Análise comparativa das enciclopédias Mirador, Barsa e Delta Universal nos 
aspectos de acesso ao conteúdo, leiaute do verbete, tópicos abordados no 
verbete, apoio visual, autoridade, confiabilidade, imparcialidade, atualidade e 
bibliografia. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas com 
profissionais de 31 bibliotecas públicas e escolares da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e pelo estudo sistemático de 80 assuntos nas enciclopédias. 
Bernadete Santos Campello; Maria Eugênia Albino Andrade; Nilcéia Lage de 
Medeiros . 1906 [B] 



790. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.53-59 jan./abr. 1993. Políticas de 
planejamento de sistemas de informação para o desenvolvimento: a experiência 
da América Latina. macro planejamento de sistemas de informação; modelo 
nacional-desenvolvimentista; modelo Natis; sistemas de informação na América 
Latina. São discutidos enfoques teóricos sobre macro planejamento para o 
desenvolvimento com ênfase em macro planejamento para o desenvolvimento 
de sistemas de informação na América Latina. O modelo nacional-
desenvolvimentista adotado na América Latina para os planos de 
desenvolvimento e o modelo Natis - recomendado pela Unesco para ser adotado 
pelos planos nacionais de sistemas de informação são comentados. Conclui-se 
que os modelos mencionados precisam ser paulatinamente substituídos por 
outras concepções de planejamento para o desenvolvimento dentro dos países e 
em relação a sistemas de informação, devido ao quadro atual no mundo, de 
mudanças teóricas, geopolíticas e econômicas. Kira Tarapanoff . 1907 [B] 

791. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.61-64 jan./abr. 1993. Internet @ RNP. BR: 
um novo recurso de acesso à informação. transferência de informação; redes de 
informação; Internet; Rede Nacional de Informação/RNP/Brasil. Apresenta a 
Rede Nacional de Pesquisas (RNP), projeto do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT), coordenado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Descreve sua proposta básica de conectar a 
comunidade acadêmica brasileira à Internet. Traça um breve histórico das redes 
acadêmicas de computadores nos Estados Unidos e no Brasil. Introduz o seu 
público à Internet, por meio de uma sucinta descrição dos seus principais 
serviços: correio eletrônico, acesso remoto e transferência de arquivos. Patrícia 
Corrêa Henning . 1908 [O] 

792. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.65-67 jan./abr. 1993. A Finep e a integração 
regional no Mercosul. Mercosul; cooperação tecnológica/Mercosul; política 
científica e tecnológica; linha de financiamento/Finep. O artigo relata os 
instrumentos operacionais da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para o 
fomento de atividades do setor de ciência e tecnologia. Descreve a nova linha e 
financiamento da Finep de cooperação do Brasil com os outros países-membros 
do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Apresenta as características principais e 
ressalta a importância da parceria em projetos a serem desenvolvidos pelos 
estados-membros, estimulando a cooperação e o intercâmbio científico e 
tecnológico. Heitor Coutinho; Maria Angélica Chaves Savelli . 1909 [CO] 

793. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.68-70 jan./abr. 1993. O Mercosul e as 
normas técnicas. normas técnicas/Mercosul; normalização/Mercosul; normas 
técnicas/ABNT/Brasil. Este trabalho apresenta um panorama atual da 
normalização no Mercado Comum do Sul (Mercosul), com especial ênfase para 
a normalização de âmbito voluntário e do papel da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) nesse contexto. Traça um breve histórico das 
atividades da ABNT no Mercosul, faz um balanço dos resultados alcançados até 
o momento e discute os principais problemas para a harmonização de normas. 
Como reflexões finais, aborda a necessidade de se definirem com maior clareza 
os objetivos da harmonização de normas, a estrutura permanente para a 
normalização e as fronteiras entre a normalização e a regulamentação técnica. 
Carlos Alberto Mendes Bezerra; Eduardo Campos de São Thiago . 1910 [B] 



794. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.7-12 jan./abr. 1993. Necessidade de 
integração das políticas de informação no Mercosul. políticas de informação em 
ciência e tecnologia; Mercosul; indústria da informação/Mercosul. O fenômeno 
de formação de grandes blocos econômicos tem suas origens nos anos 50. 
Recentemente, em 1991, foi criado o Mercado Comum do Sul (Mercosul). É 
necessário desenvolver estudos sobre o tamanho e as características dos diversos 
componentes da indústria da informação nos quatro países que compõem o 
Mercosul. É precária a situação das bibliotecas, bases e bancos de dados nessa 
região. Devem ser explicitados os papéis a serem desempenhados pelos setores 
público e privado numa futura política regional que resulte na integração dos 
serviços de informação hoje dispersos, na ampliação das ações cooperativas e 
não estabelecimento de uma infra-estrutura informacional apropriada par a 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Murilo Bastos da Cunha; Jaime Robredo . 
1901 [CB] 

795. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.71-76 jan./abr. 1993. Políticas e sistemas 
nacionais de informação no Mercosul: uma abordagem preliminar. políticas de 
informação; sistemas nacionais de informação no Mercosul. Apresenta uma 
revisão dos principais eventos relacionados com as atividades de informação 
científica e tecnológica dos países integrantes do Mercosul - Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai - no marco da evolução dos sistemas nacionais de ciência e 
tecnologia dos mesmos. São apresentados para cada país o quadro legal e 
institucional, o papel do centro nacional de informação e os esforços 
empreendidos para a definição de uma política e estabelecimento de sistemas 
nacionais de informação. Luiz Antonio Gonçalves da Silva . 1911 [C] 

796. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.77-80 jan./abr. 1993. Comissão Temática de 
Sistemas de Informação Científico-tecnológica do Mercosul. Mercosul; 
Comissão Temática de Sistemas de Informação Científico-tecnológica; 
cooperação técnica/Mercosul. O artigo relata o conceito do Mercado Comum do 
sul (Mercosul) e apresenta a sua estrutura orgânica. A criação da Comissão 
Temática de Sistemas de Informação Científico-tecnológica, bem como das 
subcomissões técnicas e as propostas de cooperação técnica são apresentadas. 
Maria Angélica Rodrigues Quemel . 1912 [C] 

797. ISSN 0100-1965 v.22 n.1 p.81-87 jan./abr. 1993. Mercosur: Grupo 
Técnico de Uruguay - Sistema de Información y Oferta Global de Ciencia y 
Tecnologia. Mercosul; informação científica e tecnológica; Sistemas Nacional 
de Informação/Uruguai; Grupo Técnico do Mercosul/Uruguai. O artigo relata as 
propostas e atividades do Grupo Técnico do Uruguai para o setor de informação 
em ciência e tecnologia, no âmbito do Mercado Comum do Sul (Mercosul). 
Apresenta as unidades de informação do Uruguai que integram o grupo Técnico 
do Mercosul, o qual tem suas atividades coordenadas pelo Sistema Nacional de 
Informação - órgão executor das políticas nessa área. Ana Maria Cherro de 
Viera . 1913 [C] 



798. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.102-117 maio/ago. 1993. Diagnóstico da 
necessidade de informação do setor moveleiro do Rio Grande do Sul: estudo de 
usuário. diagnóstico de necessidade de informação; setor mobiliário; estudo de 
usuário; informação tecnológica; informação industrial; relatório de pesquisa. 
Esta pesquisa teve como objetivo identificar as necessidades de informação 
técnica e tecnológica da indústria moveleira gaúcha. Para tanto, foram 
entrevistadas 80 empresas caracterizando o panorama do setor. Este cenário 
possibilitará ao Centro Tecnológico do Mobiliário Senai, em especial ao Núcleo 
Setorial de Informação Tecnológica em Mobiliário e Madeira, a adequação dos 
serviços prestados, garantindo maior qualidade ao atendimento de seu usuário. 
Claúdia Cecília Tasca; Maria Ballestrin Bertarello; Marília R. C. Schukste; 
Renato Bernardi; Vanderlei Fiorese . 1915 [C] 

799. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.118-123 maio/ago. 1993. A informação 
como insumo estratégico. informação estratégica; informação operacional; 
gestão estratégica; administração estratégica; sistema de informação. O trabalho 
analisa o tipo de informação necessária à gestão de uma empresa através da 
evolução dos processos de gestão empresarial. São feitas considerações sobre as 
diferenças entre informações para gestão estratégica e para a gestão operacional. 
Propõe-se uma classificação para os sistemas de informação estratégica e são 
analisados a caracterização e o processamento da informação estratégica. São 
ainda discutidas questões relacionadas com a integração dos sistemas de 
informação com os sistemas de planejamento e controle, assim como a 
utilização de recursos de informática na sua definição. Dorodame Moura Leitão . 
1916 [C] 

800. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.124-132 maio/ago. 1993. A gestão da 
qualidade em serviços de informação: contribuição para uma base teórica. 
serviços de informação; gestão da qualidade; gerência de serviços de 
informação. Gestão da qualidade - evolução das técnicas de administração 
empresarial - contém diferentes abordagens, dando origem a três escolas 
distintas: americana, japonesa e européia. A primeira, liderada por Juran, sofre 
ainda influência do Taylorismo; a segunda é baseada nos princípios de Deming, 
em métodos estatísticos e sobretudo na valorização do ser humano; a terceira é 
calcada na norma ISO 9000, considerada atualmente como padrão de referência 
para a qualidade. Da mesma forma que as empresas estão buscando a qualidade 
de seus produtos e serviços, implantando uma gerência inovadora, 
empreendedora e competitiva, os serviços de serviços de informação devem 
adequar-se às novas perspectivas exigidas pelas empresas. Este trabalho, fruto de 
capítulo de tese em desenvolvimento, é revisão da literatura inicial sobre o 
assunto, destacando-se aplicabilidade nos serviços de informação da filosofia de 
Deming e de seus princípios conhecidos como os "14 pontos", esperando-se 
contribuir para a criação de uma base teórica nesse tema. Regina Célia Baptista 
Belluzzo; Neusa Dias de Macedo . 1917 [B] 



801. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.133-137 maio/ago. 1993. Informação: a 
chave para a qualidade total. qualidade; qualidade total; informação para 
qualidade; centros de informação. A qualidade total é uma meta que está se 
buscando para que se possa chegar ao desenvolvimento sócio-político-técnico-
econômico das nações visando não apenas a aumentar a competitividade de bens 
e serviços, mas, fundamentalmente, à melhoria da qualidade de vida da 
população e ao crescimento do ser humano como um todo. Nos países 
desenvolvidos, essa questão está em discussão desde o início deste século. No 
Brasil, essa busca da qualidade passou a ter maior impulso a partir de novembro 
de 1990, quando o lançamento do Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade (PBQP). A gestão da qualidade total não pode se desvinculada da 
informação, posto que, sem a aplicabilidade deste, torna-se difícil a 
implementação daquela. Por outro lado, como ela visa ao ser humano por 
inteiro, o seu sucesso depende da cooperação de todos e, por conseguinte, de um 
fluxo de informação com o menor ruído. É nesse sentido que o trabalho aqui 
proposto foi desenvolvido. Virgínia Bentes Pinto . 1918 [C] 

802. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.138-141 maio/ago. 1993. Inteligência 
competitiva e decisão empresarial. informação; inteligência competitiva; 
gerência; estratégias de decisão. Baseada no estudo das estratégias de decisão 
desde a China Antiga até a competitividade internacional, esta análise propõe 
uma leitura da função informação/inteligência como fator de estruturação da 
economia e de resolução dos impasses micro/macroeconômicos. Caracteriza-se 
também caminhos de ação diante de cenários mais ou menos prováveis e 
desejáveis. Patrick Maury . 1919 [C] 

803. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.142-152 maio/ago. 1993. Gestão da 
qualidade em unidades de informação. gestão da qualidade; unidades de 
informação; conceitos; ferramentas estatísticas. Este artigo apresenta, com base 
nas publicações mais recentes sobre gestão da qualidade, uma revisão de 
literatura e os conceitos mais importantes sobre este moderno método de gestão. 
Discorre sobre a viabilidade de se implantar um programa da qualidade em 
unidades de informação, exemplificando as ações gerenciais e de identificação e 
solução de problemas, por meio de gráficos e figuras contendo dados 
estatísticos. Demonstra que algumas ferramentas da qualidade são muito 
conhecidas pela sua simplicidade de operação e que a utilização adequada das 
mesmas permite a transformação dos dados estatísticos em ações de gerência, 
melhoria e correção de rumos. Eliana da Conceição Rocha; Suely Henrique de 
A. Gomes . 1920 [BDO] 



804. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.153-161 maio/ago. 1993. Ferramentas 
básicas da qualidade. análise e solução de problemas; qualidade; ferramentas da 
qualidade. A abordagem sistematizada de problemas é um dos aspectos mais 
importantes de um programa da qualidade. Diversas ferramentas forma 
desenvolvidas para auxiliar o profissional a compreender os problemas que 
ocorrem em seu dia-a-dia e a encontrar soluções adequadas para o mesmo. O 
texto apresenta algumas dessas ferramentas, denominadas ferramentas básicas 
da qualidade por serem de uso geral na identificação e análise de problemas. São 
o fluxograma, a folha de verificação, o gráfico de tendência, o histograma, a 
carta de controle e o gráfico de dispersão. Apresenta, também, algumas 
ferramentas auxiliares, que complementam as ferramentas básicas ou que 
servem para apoiar a sua utilização: o brainstorming, a técnica nominal de 
grupo, os diagramas de apresentação, a análise de forças de campo, o checklist e 
a análise de capacidade de processos. Discute, finalmente, algumas formas de 
utilizar tais ferramentas em conjunto. Bernardo F. E. Lins . 1921 [O] 

805. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.162-165 maio/ago. 1993. Perspectivas de 
informação tecnológica/industrial. informação tecnológica; informação 
industrial. o artigo salienta as perspectivas da informação tecnológica/industrial 
e a estrutura das empresas em transição, sob a pressão de turbulências 
ambientais. Isso tem afetado a natureza de competição, fator de sucesso da 
empresa. A necessidade de informação para indústria e sociedade está 
aumentando: a informação é considerada como um recurso essencial e os 
sistemas de informação eficaz como uma parte importante da administração. São 
também discutidas a internacionalização dos negócios e a competição global, 
bem como o aumento da necessidade de informação para mercados globais e a 
padronização do acesso, disponibilidade e armazenamento da informação. A 
autora mostra as mudanças que deverão ocorrer na indústria e na economia nos 
anos 90 e apresenta a situação dos serviços de informação em 1991. Finalmente, 
a análise Swot, ferramenta essencial para os profissionais da informação 
responder a importantes questões relativas às estruturas organizacionais, é 
mostrada. Ritva Launo . 1922 [CB] 

806. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.167-171 maio/ago. 1993. FINEP: missão 
qualidade. gerência; planejamento estratégico; recursos humanos; programa de 
qualidade total/Finep. A Finep foi reestruturada com o objetivo de enfrentar as 
exigências necessárias para ser competitiva em face da demanda da clientela por 
eficiência e qualidade. Para tanto, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
gerência da qualidade total e gerência estratégica da qualidade total; 
planejamento estratégico e desenvolvimento e valorização de recursos humanos. 
Os resultados alcançados foram positivos e estimulantes para todos. O 
desempenho da empresa foi aperfeiçoado e a satisfação da clientela mensurada. 
Um novo ciclo de melhoria está sendo planejado visando o contínuo aumento da 
eficiência, a satisfação dos clientes e o adequado ambiente de trabalho. Lourival 
Carmo Monaco . 1923 [O] 



807. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.172-175 maio/ago. 1993. Projeto Dique-
Tecnologia da Universidade de São Paulo. tecnologia; informação tecnológica; 
atualização tecnológica; Projeto Disque-Tecnologia/USP. O artigo apresenta a 
história da criação de um serviço de atendimento a empresas na Universidade de 
São Paulo, suas descobertas ao longo dos dois anos e meio de operação, a 
superação das dificuldades iniciais e o estabelecimento de vínculos com alunos 
de graduação. Salienta os aspectos positivos do conhecimento, a partir de 
problemas apresentados, das reais carências formativas dos dirigentes de micro e 
pequenas empresas e de suas necessidades de respostas simples e funcionais. 
Destaca também as vantagens de ambas as partes no relacionamento baseado na 
cooperação e a procura por ações de maior alcance para capacitação do parque 
produtivo nacional. Eduardo José Siqueira Barbosa . 1924 [C] 

808. ISSN 0100-1965 v.22 n.2 p.99-101 maio/ago. 1993. Conhecimento como 
recurso estratégico empresarial. recursos informacionais; inteligência 
competitiva. As transformações ambientais (políticas, econômicas, sociais e 
tecnológicas), associadas ao conhecimento da competição de mercado e à 
demanda de qualidade por parte da clientela, levam as organizações 
contemporâneas a valorizarem a informação, conhecimento e inteligência como 
recursos estratégicos dos mais valiosos. Outra conseqüência de tais 
transformações tem sido a percepção da preservação e desenvolvimento do 
conhecimento específico da organização, em todos os setores e níveis 
hierárquicos, seja essa saber codificado sob forma de dados, documentos, 
informações e sistemas, ou seja ele personalizado sob forma de Know-kow do 
especialista. Então, organizações fazem o melhor que podem para desenvolver 
seu conhecimento (através da educação, treinamento e comunicação), registrar o 
mesmo (por meio da tecnologia e sistemas de informação com níveis diferentes 
de valor agregado) e integrar o uso estratégico sob uma administração de 
recursos de informação unificada. Sob essa perspectiva, as organizações 
brasileiras devem agora avaliar o suporte de informação disponível para seus 
administradores e especialistas/engenheiros caso queiram ter lugar no próximo 
milênio. Anna da Soledade Vieira . 1914 [C] 



809. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.193-200 set./dez. 1993. O desenvolvimento 
da informação em saúde na América Latina e Caribe e perspectivas futuras. 
redes de informação; bases de dados; informação em ciências das saúde/América 
Latina e Caribe; sistema regional de informação em ciências da saúde; 
Bireme/OPAS/OMS. Os objetivos e a estrutura do Sistema Regional de 
informação em Ciências da Saúde, coordenado pela Bireme/Opas, são 
apresentados. Destacam-se as atividades cooperativas desenvolvidas pela 
Bireme como Centro Regional e pelos Centros Cooperantes de Sistemas e seus 
produtos. O modelo de automação desenvolvido pela Bireme, que permite a 
implementação de todas as atividades cooperativas do sistema, envolve desde a 
geração e recuperação de documentos em bases de dados e a localização do 
documento primário. As bases de dados Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Seriados em Ciências da Saúde (Secs) 
são exemplos concretos de cooperação regional. Mais de 100 centros 
cooperantes de mais de 200 países da América Latina e Caribe contribuem para 
a geração dessas bases de dados, de forma descentralizada, adotando a mesma 
metodologia para que a literatura científica latino-americana e do Caribe possa 
ser divulgada internacionalmente, seja mediante o acesso direto, seja por meio 
de disco Lilacs/CD-ROM, produzido pela Bireme. As perspectivas futuras do 
sistema regional visam ampliar seu raio de atuação, através do uso cada vez mais 
acentuado dos meios de comunicação eletrônicos, disponíveis 
internacionalmente, que rompem barreiras geográficas, permitindo maior 
integração entre usuários e as bibliotecas. Celia Ribeiro Zaher; Abel Laerte 
Packer . 1925 [CB] 

810. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.201-209 set./dez. 1993. AIDS - as epidemias 
dos vírus e das informações. Aids/medicina clínica e social; 
Aids/informação/comunicação social. As informações históricas 
contemporâneas diferenciam-se nos modos de organização do conhecimento e 
de produção da informação, assim como nos processos de comunicação. Esta 
sociedade pós-moderna e descentrada vive o esgotamento da racionalidade, dos 
vínculos e das utopias do trabalho. O diagrama médico de Foucault estrutura a 
investigação arqueológica da epidemia da Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida (Aids) na cidade de São Paulo, na década de 80. A genealogia 
representa o contexto de discussão e os jogos de linguagens na composição das 
normas de disciplina dos corpos e de vigilância das populações para o controle e 
a prevenção da doença letal. A medicina opera as tecnologias do olhar e as 
estratégias de poder, articulando no sistema de vigilância epidemiológica as 
forças, os desejos e os interesses na organização racional do mundo da vida. A 
Aids evidencia este olho do poder, que produz o real a partir do perigo virtual. A 
afirmação da finitude do ser humano cria condições de possibilidade para o 
saber e o discurso mediarem as relações do homem consigo e com os outros. O 
mundo racional produzido cristaliza as desigualdades de poder organizar, 
comunicar e usar o conhecimento e a informação. Nesse contexto, acontece a 
epidemia de informações a partir da Aids, um jogo de forças no campo do saber 
e do discurso. Clóvis Ricardo Montenegro de Lima . 1926 [C] 



811. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.210-216 set./dez. 1993. Hipermídia na 
aprendizagem - construção de um protótipo interativo: a escravidão no Brasil. 
tecnologia de comunicação; hipermídia; hipermídia/aprendizagem; protótipo 
interativo/a escravidão no Brasil. O projeto Hipermídia na aprendizagem - 
construção de um protótipo interativo: a escravidão no Brasil - foi concebido 
para permitir um exploração interdisciplinar do tema escravidão no Brasil no 
contexto do ensino para alunos de primeiro grau, 5ª a 8ª série, bem como do 
segundo grau. Combina a navegação linear (da estrutura narrativa) `a não-linear 
contextualizada. Desta perspectiva, o usuário navega por informações 
originalmente criadas e veiculadas em diferentes mídias, como, por exemplo, 
cenas de filmes brasileiros sobre escravidão e entrevistas com integrantes da 
comunidade negra especialmente filmadas para o projeto, desenhos de artistas 
brasileiros contemporâneos (Aldemir Martins) e de pintores europeus do século 
XIX (Debret e Rugendas), textos de autores nacionais e estrangeiros. Trechos de 
músicas de origem africana e animações coloridas de um personagem 
identificado como um mutante pós-moderno chamado "O Meu!" entremeiam a 
apresentação destas informações, cuja interface foi desenvolvida como o 
software Hypercard 2.1, ocupando 30 Mb de espaço em disco, em um 
computador Macintosh lisi e um videodisco interativo. Dessa forma, 
complementam o texto da tese de doutorado uma fita de 44 Mb onde estão 
gravados os arquivos que compõem a interface, bem como o videodisco 
interativo. Brasilina Passarelli . 1927 [CO] 

812. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.217-222 set./dez. 1993. A representação do 
conhecimento e o conhecimento da representação: algumas questões 
epistemológicas. filosofia da ciência; filosofia do conhecimento; Ciência da 
Informação; transferência da informação. A organização e representação do 
conhecimento são de fundamental interesse para a recuperação e disseminação 
da informação. Consideramos oportuno indagar acerca das premissas 
epistemológicas implícitas na representação do conhecimento e o conhecimento 
da representação. Trata-se de uma contribuição para o desenvolvimento da 
pesquisa na área, no contexto da emergência de novas tecnologias e do 
reaparecimento paradoxal de princípios antropológicos de interpretação do 
conhecimento e da informação. Maria Nélida González de Gomez . 1928 [C] 



813. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.223-226 set./dez. 1993. Algumas 
contribuições da semiologia e da semiótica para a análise das linguagens 
documentárias. linguagens documentárias; representação documentária; 
semiologia; semiótica. Abordagem da representação via linguagens 
documentárias (LDs), destacando alguns problemas relativos ao jogo de 
significações envolvido no processo. Estabelece um paralelo entre palavras 
isoladas/palavras contextualizadas, com o objetivo de enfatizar as possíveis 
restrições e implicações interpretativas, relacionando-as à interpretação das 
unidades que integram as LDs tradicionais. Destaca a importância da discussão 
da palavra enquanto fonte de sentido, em contextos documentários, 
incorporando algumas contribuições da semiologia de Saussure e da semiótica 
de Peirce. Dadas as diferentes abordagens sobre o signo realizadas pelos dois 
autores, sugere que tais reflexões sejam tomadas como complementares para 
discussão das LDs, uma vez que ambas contribuem para a delimitação e 
definição de um signo documentário referencial. Marilda Lopes Ginez de Lara . 
1929 [BCO] 

814. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.227-232 set./dez. 1993. Os conceitos de 
organização baseada na informação e no conhecimento e o desenvolvimento de 
serviços bibliotecários. administração/organização; organizações baseadas na 
informação; organizações baseadas no conhecimento; planejamento 
bibliotecário. No âmbito das novas teorias da administração, este artigo discute 
os conceitos de organização baseada na informação (information based on 
organization), de Peter Drucker, e de organização baseada no conhecimento 
(learning organization), de Peter M. Senge. Discute também os comentários de 
Shelley E. Phipps, relativos ao uso de ambos conceitos no planejamento de 
bibliotecas e analisa as metodologias relacionadas com o enfoque sistêmico, 
com a especialização de indivíduo, os modelos mentais, a visão compartilhada e 
os grupos de aprendizagem requeridos no contexto. Conclui com a revisão das 
"Leis da quinta disciplina" de Senge e levanta questões pertinentes às 
organizações baseadas no conhecimento. Antonio Miranda . 1930 [CB] 

815. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.233-236 set./dez. 1993. Produção científica: 
revisão parcial da literatura brasileira com ênfase na área agrícola. produção 
científica; área agrícola. Apresenta os estudos sobre produção científica 
realizados em diversas instituições brasileiras de ensino e pesquisa, com 
destaque para a área agrícola. Ficou evidenciado que os veículos de 
comunicação científica preferidos são as comunicações em reuniões científicas e 
os artigos de periódicos. A média da produção científica oscilou entre um e 
quatro trabalhos por autor/ano. Maria Fátima Bezerra Ferreira Lima . 1931 [C] 

816. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.237-241 set./dez. 1993. Canais de 
comunicação utilizados pelos pesquisadores da Universidade Federal do 
Maranhão. comunicação científica; canais de comunicação; padrões de 
comportamento; busca de informação. Pesquisa descritiva sobre os canais de 
comunicação utilizados pelos pesquisadores da Universidade Federal do 
Maranhão. Aborda-se a situação da pesquisa e alguns aspectos referentes aos 
padrões de comportamento que regem a comunidade científica da Universidade 
Federal do Maranhão. Enfatizam-se os procedimentos e os hábitos dos 
pesquisadores no processo de busca de informação. Maria da Paz Lins 
Rodrigues; Joana Rita Vilas Boas Mualem . 1932 [C] 



817. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.242-244 set./dez. 1993. Consultoria 
informatológica em revisão: uma alternativa para serviços de informação 
personalizados. consultoria informatológica; serviços de informação; serviço de 
referência; bibliotecas especializadas. Discute o conceito e a importância da 
consultoria informatológica (knowledge counceling), cuja formulação, apesar de 
ter sido proposta há bastante tempo e de merece atenção de vários autores, está 
sendo retardada pela ausência de uma metodologia adequada. O presente 
trabalho discute uma alternativa e a aplicação de tecnologias da informação em 
seu contexto. Mariano A. Moura . 1933 [CB] 

818. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.245-247 set./dez. 1993. Disseminação de 
informações sobre a epidemia de HIV/AIDS para mulheres. Aids/informação; 
Aids/informação para mulheres; centro de documentação / ABIA / Aids / 
Informação. O número de casos de Aids no Brasil está crescendo rapidamente 
no gênero feminino. Entre 1984 e 1991, a principal categoria de risco para as 
mulheres era o uso de drogas intravenosas, mas desde 1992 a transmissão sexual 
tem dominado. Enquanto as pessoas classificadas como integrantes de grupo de 
risco começarem a se cuidar, mulheres que não eram usuárias de drogas 
intravenosas nem "trabalhadoras sexuais" e para quais as campanhas de 
prevenção não eram dirigidas ficaram cada vez mais expostas `a contaminação. 
Nesse contexto, o papel do centro de documentação da Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids (ABIA) é disseminar informação correta sobre a 
epidemia, destruindo mitos e discursos pseudocientíficos, tentando atingir não 
apenas as organizações voltadas para a saúde da mulher, mas também 
implementando instrumentos e canais que atinjam toda a população. Maria Salet 
Ferreira Novellino . 1934 [D] 

819. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.248-252 set./dez. 1993. Gerenciador de bases 
de imagens usando o MicroISIS. gerenciador de bases de imagens; uso do 
MicroISIS. O texto relata como uma aplicação voltada para o arquivamento de 
imagens pode ser construída a partir da associação de um dos inúmeros sistemas 
gerenciadores de bases de dados (SGBD) disponíveis no mercado, com 
programas especializados na manipulação da imagem, assim como apresenta 
alguns critérios para a escolha dos componentes mais apropriados. O artigo 
descreve também, sumariamente, a implementação de um sistema de imagens 
utilizando o MicroISIS. Claudio J. Brito . 1935 [B] 

820. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.253-258 set./dez. 1993. Avaliação da coleção 
de periódicos doados à biblioteca da FEA-IEI da UFRJ: critérios de seleção e 
descarte. periódicos/coleção; seleção/descarte/periódicos. Avalia 
quantitativamente a coleção de periódicos doados à Biblioteca da Faculdade de 
Economia e Administração e Instituto de Economia (FEA-IEI) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pela freqüência de uso por meio de 
empréstimos domiciliares e especiais, e, qualitativamente, pela análise de 
conceitos dados por um grupo de usuários no período de 1984-1990. Apresenta 
os resultados das duas análises e sugere critérios de seleção e descarte. Maria 
Aparecida de Andrade Teixeira; Maria de Fátima Paiva Almeida . 1936 [B] 



821. ISSN 0100-1965 v.22 n.3 p.259-262 set./dez. 1993. A utilização de 
enciclopédias em bibliotecas públicas e escolares da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte: relato de pesquisa. enciclopédias gerais; enciclopédias/uso; 
enciclopédias/Brasil. Analisa a utilização de enciclopédias gerais em bibliotecas 
públicas e escolares, mediante entrevista com os profissionais de informação 
atuantes no setor de referência de 31 bibliotecas públicas e escolares da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Verificaram-se quais as enciclopédias mais 
utilizadas, das quais as consideradas mais adequadas, a categoria de usuário que 
as utiliza, a finalidade de uso, o modo de complementação das informações e o 
papel do profissional da informação na seleção das enciclopédias. Bernardete 
Santos Campello; Maria Eugênia Albino Andrade; Nilcéia Lage de Medeiros . 
1937 [B] 

822. ISSN 0100-1965 v.23 n.1 p.17-158 jan./abr. 1994. Índice da Ciência da 
Informação, 1972-1993: índice de autores e tradutores, índice de assuntos 
indexados e índice de assuntos. índice de autores; índice de tradutores; índice de 
assuntos indexados; índice de assuntos. O índice da Ciência da Informação é um 
produto recuperado da base de dados do IBICT - Literatura em Ciência da 
Informação (Lici) gerenciada pelo programa MiniISIS. Abrange o período de 
1972 a 1993, até o volume 22, número 1, 1993, inclusive. Foram incluídos 365 
registros de matéria assinada (de autoria individual ou institucional) publicada 
em 42 números da Ciência da Informação, excluindo-se as entrevistas e 
recensões. Inclui as seguintes seções: índice de autores e tradutores, lista de 
assuntos indexados e índices de assuntos. Cláudia Maria Vilela; Maly Mignani 
Góes; Arthur Fernando Costa; Leda Maria Melgaço; Marisa Brascher Basílio 
Medeiros; Mauro Kenji; Maria de Fátima Diniz Lobo . 2016 [CBD] 

823. ISSN 0100-1965 v.23 n.1 p.7-8 jan./abr. 1994. A informação e as redes 
eletrônicas. tecnologias da informação; redes de computadores; informação 
científica e tecnológica; Internet; Rede Nacional de Pesquisa/Brasil. O avanço 
das tecnologias que permitem a interligação de computadores tem viabilizado o 
surgimento de redes de todo mundo, dentre as quais se destaca a Internet. O 
Brasil participa deste contexto através da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), que 
possibilita a seus usuários o acesso a inúmeros produtos e serviços de 
informação científica e tecnológica. José Israel Vargas . 2014 [C] 

824. ISSN 0100-1965 v.23 n.1 p.9-15 jan./abr. 1994. O impacto da tecnologia 
da informação sobre o desenvolvimento nacional. tecnologias da informação; 
informação científica e tecnológica; IBBD/IBICT/atividades. Este artigo aborda 
as mudanças na sociedade provocadas pelo desenvolvimento das tecnologias da 
informática e das telecomunicações. Apresenta um histórico das atividades do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) ao longo de 
quatro décadas de sua existência e as estratégias e principais metas a serem 
alcançadas. José Rincon Ferreira . 2015 [C] 



825. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.165-170 maio/ago. 1994. Institutos de 
pesquisa tecnológica e serviços de informação. serviços de informação; pesquisa 
tecnológica; informação em ciência e tecnologia; bases de dados. Os institutos 
de pesquisa filiados à Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa 
Tecnológica Industrial (Abipti) que atuam junto ao setor industrial tendem a 
concentrar esforços na implantação de serviços on-line especializados e na 
modernização intensiva de seus, já existentes, produtos informacionais, pela 
adoção das inovações tecnológicas disponíveis nacional e internacionalmente. 
Cecília Carmen Cunha Pontes . 2017 [C] 

826. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.171-181 maio/ago. 1994. Impacto das 
normas da qualidade no mercado brasileiro de serviços técnicos. informação 
tecnológica; serviços técnicos especializados/estudos de mercado/Brasil; 
serviços metrológicos. O artigo resume resultados de uma pesquisa que estudou 
o setor de serviços tecnológicos no Brasil. O trabalho objetivou estabelecer o 
porte e o impacto das recentes exigências impostas pelas regras da qualidade 
nesse mercado. Originalmente, foram identificadas 352 instituições brasileiras 
para participar de pesquisa, das quais 172 confirmaram estarem engajadas na 
prestação de serviços técnicos e 138 (80 porcento do universo) efetivamente 
responderam o questionário da pesquisa. O trabalho discute aspectos regionais 
desse mercado e, tendo em vista a sua relevância nas ações da qualidade, 
explicita o segmento do mercado referente aos serviços metrológicos. Com base 
em uma série histórica confiável relativa a um instituto especializado na 
prestação de serviços, foi possível estimar a taxa de crescimento do mercado 
como reflexo da adoção do novo modelo de inserção competitiva da economia 
brasileira que privilegia as ações da qualidade e de desburocratização do 
processo de certificação de sistemas, produtos e serviços. Finalmente, estabelece 
diretrizes para futuros trabalhos. Maurício Nogueira Frota . 2018 [O] 

827. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.182-189 maio/ago. 1994. As tecnologias de 
informação e a integração das bibliotecas brasileiras. tecnologias da informação; 
integração/bibliotecas. Comentário sobre os impactos causados pelas principais 
tecnologias de informação nas bibliotecas, principalmente nas bibliotecas 
universitárias. Análise das seguintes tecnologias de informação: bancos e bases 
de dados, CR-ROM, hipertexto, multimídia, redes locais, Internet e Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP), biblioteca virtual. Murilo Bastos da Cunha . 2019 
[CB] 

828. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.190-196 maio/ago. 1994. ICT: estratégia de 
exploração da informação para a tomada de decisão. patente; Classificação 
Internacional de Patentes/estratégia de exploração; informação sobre 
patentes/metodologias. O artigo salienta as experiências no desenvolvimento e 
aplicação de metodologias para a utilização da informação contida na 
Classificação Universal de Patentes (CIP), disponível em CD-Rom, empregadas 
para identificação, mapeamento, relacionamento e validação de informações 
tecnológicas. Por meio destas metodologias, é possível identificar, mapear e 
contextualizar estruturas hierarquizadas da evolução tecnológica de processos, 
produtos e aplicações, o que permite agregar valor à informação demandada na 
tomada de decisão. Raimundo Nonato Macedo dos Santos; José Angelo 
Rodrigues Gregolin; Lilia Vargas; Luc Quoniam . 2020 [C] 



829. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.197-205 maio/ago. 1994. Pólos tecnológicos 
e bibliotecas universitárias: um novo desafio para os bibliotecários?. pólos 
tecnológicos; informação tecnológica; informação para negócios; serviços de 
informação para pólos tecnológicos; custos de serviços de informação; 
capacitação de profissionais em informação tecnológica; bibliotecas 
universitárias e pólos tecnológicos. As empresas integrantes de pólos 
tecnológicos fabricam produtos de base tecnológica. Geralmente, seus 
proprietários e/ou técnicos são ex-alunos das universidades/instituições de 
ensino superior que integram pólos tecnológicos. Este artigo discute não só o 
papel das bibliotecas universitárias e de instituições de ensino superior 
localizadas nesses pólos, junto a essas empresas, como também os tipos de 
serviços de informação adequados a esse ambiente, os custos desses serviços e a 
questão da capacitação de pessoal nessa área. Kátia Maria Lemos Montalli . 
2021 [B] 

830. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.206-216 maio/ago. 1994. Inovação e 
transferência tecnológica na área de informática em institutos governamentais de 
P 

D. informática; inovação tecnológica; transferência tecnológica; canais de 
informação. O estudo desenvolve um quadro referencial e a estrutura conceitual 
com o objetivo de discutir e analisar o desempenho da inovação e transferência 
tecnológica em informática de nove institutos governamentais do Estado de São 
Paulo. Mostra a análise descritiva na avaliação das características de 
funcionalidade produtiva: recursos humanos, técnicos e equipamentos, 
programas de treinamento pessoal, fornecimento de informação tecnológica e 
trocas de conhecimento no mercado tecnológico. O estudo visa a uma 
compreensão da contribuição da informática para o desenvolvimento da 
tecnologia de ponta naqueles institutos governamentais. Os resultados mostram 
uma forte dependência dos institutos e dos pesquisadores sob o aspecto 
internacional da transferência tecnológica (hardware e software) na área da 
ciência da computação. Limites no desenvolvimento de programas de software 
evidenciam falta de preparo gerencial e de capacitação de pessoal, de 
planejamento metodológico coerente e a escassez de recursos financeiros. 
Apesar de muitos gerentes possuírem cursos de pós-graduação em engenharia, a 
troca de informação ocorre freqüentemente por meio de canais informais. 
Mesmo com todos esses limites, os nove institutos governamentais analisados 
vêm tentando uma saída para o país na área da ciência da computação. Miraci de 
Arruda Camara Pontual . 2022 [CO] 

831. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.217-225 maio/ago. 1994. Serviços de 
informação para negócios: a experiência do jornal Gazeta Mercantil. 
periódico/Jornal Gazeta Mercantil; serviço de informação; informação para 
negócios. O artigo aborda os resultados de uma pesquisa realizada em dez 
edições do jornal Gazeta Mercantil, em São Paulo. Com esse material como 
fonte, foi analisado o serviço de informação oferecido por esse jornal 
especializado em informação para negócios. Ruth Simão Paulino . 2023 [B] 



832. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.226-232 maio/ago. 1994. Marketing da 
informação eletrônica. marketing; bases de dados; informação em linha. Trata 
das características da informação eletrônica, enfatizando as bases de dados. 
Descreve o mercado desse tipo de informação, estratégias e atividades de 
marketing aplicadas à informação eletrônica. Destaca a educação de usuários 
para realçar o valor dessa informação e melhor aproveitar os recursos e o 
potencial das novas tecnologias. Sueli Angelica do Amaral . 2024 [B] 

833. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.233-238 maio/ago. 1994. Influência dos 
meios de comunicação no conhecimento. meios de comunicação; conhecimento 
integrado e diferenciado; conhecimento sensorial; educação audiovisual. As 
pesquisas mais atuais mostram que o nosso conhecimento se processa de forma 
interligada, mais com ênfase em caminhos diferentes para cada pessoa. Uns se 
apóiam mais no visual, outros no sonoro, outros no sinestésico. Os meios de 
comunicação, principalmente a televisão, desenvolvem linguagens 
complementares, superpostas, que nos atingem por todos os sentidos e 
conseguem que um encontre a forma de compreensão para qual está mais apto. 
Propõem também uma lógica menos rígida, mais conectiva, provisória e 
dinâmica, mais próxima à sensibilidade do homem de hoje, o que traz problemas 
para a visão educacional mais sistematizada e menos flexível. José Manuel 
Moran . 2025 [O] 

834. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.239-248 maio/ago. 1994. Do caos 
documentário à gerência da informação. gerência da informação; recuperação da 
informação; sistemas gerenciadores de bases de dados. A gerência da 
informação foi o paradigma escolhido na formulação de uma proposta que 
atendesse à necessidade de organização da informação, enquanto instrumento 
para tomada de decisão no âmbito das organizações, bem como da prestação de 
serviços relacionados. Para isso, estabeleceu-se um quadro referencial que serviu 
como ponto de partida para a definição de um roteiro cujas etapas iniciais foram 
postas em prática na Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil 
(Anabb). A versatilidade desse roteiro é testada com a utilização de três sistemas 
gerenciadores de bases de dados. Dulce Maria Baptista . 2026 [C] 

835. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.249-253 maio/ago. 1994. Requisitos mínimos 
para gerenciamento e recuperação de textos e imagens. armazenamento e 
recuperação da informação; gerenciamento de textos; gerenciamento de imagem; 
hipertexto; hipermídia; avaliação de software. Categorização de produtos 
voltados à recuperação e gerenciamento de textos e imagens, desde os já 
tradicionais softwares de recuperação textual, aos mais modernos produtos 
voltados ao gerenciamento de textos, aos sistemas para desenvolvimento de 
aplicativos hipertexto e/ou hipermídia, ou de processamento e gerenciamento de 
imagem. Os critérios para definição dos recursos desejáveis devem levar em 
conta a missão, as características e o ambiente do sistema ou serviço, o conteúdo 
informacional existente, o meio atual de armazenamento, além dos objetivos de 
uso. São sugeridos diversos parâmetros para avaliação de produtos. Regina de 
Barros Cianconi . 2027 [CBD] 



836. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.254-257 maio/ago. 1994. A gestão 
estratégica dos sistemas de informações bibliográficas. administração; sistemas 
de informações bibliográficas; estratégia; planejamento estratégico. Trata dos 
conceitos de estratégia e planejamento estratégico aplicados a sistemas de 
informações bibliográficas (Sibi), em empresas e/ou organizações. Sugere 
modelos para análise, definição, desenvolvimento e avaliação Sibis, segundo a 
metodologia de planejamento estratégico, de modo que estes interajam com 
todos os níveis organizacionais da empresa e demais sistemas de informações 
bibliográficas, utilizando o máximo de recursos externos de modo a reduzir o 
custo de acesso às informações, e, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade das 
respostas oferecidas aos clientes. O Sibi deve ser flexível de modo a reagir 
positivamente quanto a mudanças no ambiente externo e interno, desenvolver 
sua estratégia em sintonia com a da organização maior. Rever a seqüência de 
passos usualmente seguida no planejamento de Sibis, propondo sua inversão, 
facilitaria uma análise, segundo os princípios do planejamento estratégico. Yara 
Rezende; Patrícia Zeni Marchiori . 2028 [B] 

837. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.258-263 maio/ago. 1994. Introdução às redes 
eletrônicas de comunicação. transferência de informação; redes de informação; 
Bitnet; Internet; Rede Nacional de Pesquisas/RNP/Brasil. Introdução às redes 
Bitnet e Internet desde as origens e características dos serviços e ferramentas 
nelas disponíveis. Objetiva-se alertar profissionais em geral quanto à crescente 
importância dos novos recursos para acesso à informação. Comenta-se a 
implementação de conexões brasileiras a essas duas redes, com descrições 
breves sobre a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) - o braço da Internet no Brasil. 
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira . 2029 [C] 

838. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.264-268 maio/ago. 1994. Qualidade da 
pesquisa científica em nutrição no Brasil: 1986-1990. nutrição; Bibliometria; 
análise de citações bibliográficas; avaliação da produção científica. Análise 
bibliométrica da produção científica nacional na área de nutrição publicada no 
qüinqüênio 1986 à 1990, utilizando a base de doados original do X Consórcio de 
Instituições Brasileiras na área de nutrição, ampliada para o período de estudo e 
considerando as citações registradas no Science Citation Index no período de 
1987 à 1991. forma 286 artigos, publicados em 107 periódicos, dos quais 57 
estrangeiros, e 38 receberam citações; verificou-se boa correlação (R=0,82; 
p0,01) entre o fator de impacto do periódico escolhido para a publicação e o 
número de citações recebidas. José Garrofe Dórea; Admar Costa de Oliveira; 
Semiramis Martins Álvares Domene . 2030 [C] 

839. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.271-274 maio/ago. 1994. Fundação ParqTec: 
o órgão gestor do Pólo de Alta Tecnologia de São Carlos. pólos tecnológicos; 
parques de alta tecnologia; serviços tecnológicos; Fundação Parqtec/Pólo de 
Alta Tecnologia de São Carlos/Brasil. Descreve as atividades desenvolvidas pela 
Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos (ParqTec) para o 
desenvolvimento, incentivo, consolidação e fortalecimento do Pólo de Alta 
Tecnologia de São Carlos composto por várias empresas de base tecnológica na 
região de São Carlos, São Paulo. Ana Lúcia Vitale Torkomian . 2031 [O] 



840. ISSN 0100-1965 v.23 n.2 p.275-278 maio/ago. 1994. Indústria brasileira: 
o desafio da qualidade. qualidade; produtividade; estratégias/atividades. O artigo 
descreve as principais atividades tecnológicas desenvolvidas pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), com o objetivo de dar um apoio e uma 
conscientização maior às indústrias brasileiras. Esta atitude objetiva elevar a 
competitividade das indústrias por meio da qualidade e produtividade, tendo em 
vista o maior mercado atual, mais exposto à competição externa. Luiz Carlos 
Barboza . 2032 [O] 

841. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.218-326 set./dez. 1994. Estudo de um critério 
para indexação automática derivativa de textos científicos e tecnológicos. 
indexação automática; recuperação da informação; frequência de palavras; 
região de transição de Goffman. Este trabalho é uma contribuição ao estudo da 
indexação automática, fundamentado na freqüência de ocorrência de palavras. 
Investiga a aplicação da 1ª e 2ª leis de Zipf e Ponto T de Goffman, em 11 notas 
técnicas de mecânica dos solos, engenharia civil. Entretanto, sugeriram a 
formulação de uma lei, aqui, denominada Lei da Amplitude de Variação de r. f. 
Além disso, através de um estudo estatístico da freqüência de ocorrência de 
palavras, mostra-se que é possível estimar a freqüência da palavra de maior 
ocorrência e a distribuição de r.f. de um texto. Sugere-se, também, um critério 
matemático para delimitar a Região de Transição de Goffman, onde há 
concentração de palavras de alto conteúdo semântico. Finalmente, propõem-se 
futuras investigações para ratificar a lei de formação, citada anteriormente, e o 
critério de delimitação da Região de Transição, com o objetivo de contribuir 
para um mecanismo básico de indexação de textos científicos e tecnológicos. 
Vânia Lisboa da Silveira Guedes . 2035 [CD] 

842. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.295-308 set./dez. 1994. Hipertexto: visão 
geral de uma nova tecnologia de informação. informática; hipertexto; 
hipermídia; automação de biblioteca; catálogo bibliográfico. Apresenta uma 
visão geral dos sistemas hipertexto e hipermídia, abordando os aspectos 
históricos, definição, descrição e conceitos básicos, aplicações, limitações e 
previsões feitas, bem como as influências e alguns experimentos de hipertexto 
na área de informação. Mostra uma aplicação de um hipercatálogo bibliográfico 
experimental baseado em um modelo de dados específico para catálogos 
bibliográficos. Apresenta conclusões relacionadas com autoria de 
hiperdocumentos e sugestões de pesquisa, destacando a necessidade de controle 
dos resultados de aplicações hipertexto. Jayme Leiro Vilan Filho . 2033 [BC] 



843. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.309-317 set./dez. 1994. O impacto das 
tecnologias de informação na geração do artigo científico: tópicos para estudo. 
tecnologias da informação; comunicação científica; colégios invisíveis; fluxo da 
informação científica. As novas tecnologias de informação oferecem facilidades 
para comunicação que independem de distâncias geográficas e permitem a 
divulgação ampla de informações sobre pesquisas em andamento ou já 
terminadas. Permitem também a participação de um público imenso nas 
discussões dos tópicos expostos. Esses fatos modificam o comportamento dos 
cientistas quanto à comunicação que precede a publicação do artigo e têm, 
potencialmente, a capacidade de modificar profundamente o atual sistema 
formal de comunicação representado pelo artigo publicado em periódico 
primário. De que maneira as novas tecnologias afetaram ou poderão afetar a 
sobrevivência do artigo e do periódico científico? Nesse texto, são revistos 
estudos clássicos sobre os colégios invisíveis e o fluxo da informação científica, 
como subsídios para pesquisas sobre o problema. Tópicos específicos de 
investigação sugeridos. Suzana Pinheiro Machado Mueller . 2034 [C] 

844. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.327-334 set./dez. 1994. Sistema de 
Informação em Arte e Atividades Culturais (Iara): aspectos políticos, 
institucionais, técnicos e tecnológicos. sistemas de informação/arte e cultura; 
planejamento de sistemas de informação. Planejamento e implantação do 
Sistema de Informação em Arte e Atividades Culturais (Iara), desenvolvido pela 
Fundação Nacional de Arte (Funarte), em abordagem que considera os fatores 
intervenientes no processo automatizado. O panorama das atividades de 
informação toma como referência a evolução e os problemas de redes e sistemas 
de informação nacionais. No nível institucional, o projeto do sistema teve como 
pilares as características da Funarte, o diagnóstico das bases de dados, a natureza 
das coleções e a demanda de informações do Centro de Documentação da 
Funarte. São apresentados, ao final, os objetivos, as estratégias e as principais 
linhas de atuação do Iara. Lena Vania Ribeiro Pinheiro; Guilma Vidal Viruez; 
Mauro Dias . 2036 [CD] 

845. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.335-339 set./dez. 1994. Padrões para pessoal 
nas bibliotecas universitárias brasileiras. bibliotecas universitárias/padrões; 
padrões para pessoal/bibliotecas universitárias. O estabelecimento de padrões 
para as bibliotecas universitárias tem privilegiado os padrões qualitativos sobre 
os quantitativos, como são exemplos os padrões da ALA e da IFLA. A proposta 
incluída neste artigo, limitada a questão pessoal, procura combinar os dois tipos 
de padrões e, assim, aproveitar os aspectos positivos de ambos os tipos. A 
utilização de padrões, entretanto, pressupõe algumas condições que as 
bibliotecas universitárias precisam atender para que essa utilização produza 
efeitos que se espera. Eduardo José Wense Dias . 2037 [B] 

846. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.340-348 set./dez. 1994. Modelos de 
comunicação e divulgação científicas - uma revisão de perspectivas. 
transferência da informação; comunicação científica/modelos/revisão teórica. O 
artigo apresenta quatro modelos básicos de comunicação e divulgação 
científicas, a saber: a difusionista, o paradigmático, o crítico ou dialético e o 
culturalista. Enfatiza, por meio de uma revisão de perspectivas teóricas, a 
complexidade e relevância deste tema, caracterizado por seu enfoque 
multidisciplinar. Marcos Gonçalves Ramos . 2038 [C] 



847. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.349-352 set./dez. 1994. Do acervo ao acesso: 
a perspectiva da biblioteca virtual em empresas. transferência da informação; 
biblioteca virtual em empresas. Apesar das transformações econômico-sociais e 
da evolução tecnológica no campo da informação, as bibliotecas especializadas 
de empresas no Brasil vêm mantendo o modelo de sistema de informação 
estruturado na manutenção de acervos próprios. Alheio à nova ordem econômica 
vigente, o profissional de informação ainda é formado para perpetuar o 
paradigma da preservação dentro das empresas, cujo objetivo primeiro é o 
desenvolvimento e o aperfeiçoamento de produtos e processos visando maior 
competitividade em um mercado agora global. O tratamento a ser dispensado à 
informação especializada dentro do contexto produtivo deve ser diferente 
daquele dado à informação de cunho educacional e de atualização do contexto 
cultural, demandando sistemas de maior dinamismo do que aqueles conhecidos 
como "biblioteca". Discute-se o conceito de "biblioteca virtual" e suas 
implicações, onde o acervo tradicional é substituído pelo "negócio da 
informação" e o profissional especializado passa a atuar mais como 
"infomediário" e menos como "bibliotecário", uma vez que empresas precisam 
de informação e não necessariamente de uma biblioteca. Essa tendência, 
considerada "nova" por muitos, surgiu no final da década de 70 nos países 
desenvolvidos e no início da década de 80 no Brasil, onde ganharia maior 
impulso se o país contasse com bibliotecas técnicas "de base", cujos acervos 
fossem subsidiados e fortalecidos pelo governo, associações de classe e mesmo 
por meio de convênios com as próprias empresas. As empresas seriam liberadas 
da tarefa de multiplicar bibliotecas internas em detrimento do seu objetivo 
primeiro que é "produzir" e onde informação é apenas um insumo. Yara 
Rezende; Patrícia Zeni Marchiori . 2039 [BC] 

848. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.353-358 set./dez. 1994. Contribuição da 
Revista Brasileira de Sementes ao desenvolvimento da pesquisa na área 
sementeira: um estudo de produtividade. produção científica; pesquisa de 
sementes; Revista Brasileira de Sementes. Estudo da produção científica dos 
autores que publicaram na Revista Brasileira de Sementes (RBS), no período de 
1979 a 1993. Foram coletados dados de 38 fascículos que forneceram 431 
artigos e 1079 autores. Dos dados levantados foram autoria, filiação e assuntos, 
tendo-se considerado ainda dados relativos a 20 eventos nas notas de rodapé. Os 
resultados mostraram que os autores mais produtivos encontraram-se nas 
universidades, nas regiões sul e sudeste, que preferem escrever em co-autoria e 
que os produtos soja, arroz, feijão e sementes foram os com maior produção de 
artigos de revista. Maria José de Oliveira . 2040 [C] 

849. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.359-362 set./dez. 1994. A quadratura do 
círculo: a informação e algumas questões arquivísticas brasileiras. arquivística; 
avaliação; gerenciamento da informação; gestão documental; pesquisa 
arquivística. Um dos problemas da arquivística, enquanto saber estabelecido, é o 
da avaliação de documentos de arquivo, vinculado ao programa geral de 
tratamento de acervos. Outro é o do desafio diante das novas tecnologias e 
conceitos, decorrentes das mesmas, que nascem neste final de século. Este artigo 
procura analisar alguns destes problemas e apresentar propostas e metodologias 
de trabalho. Luis Carlos Lopes . 2041 [A] 



850. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.363-368 set./dez. 1994. O controle da 
informação jurídica no Brasil: a contribuição do Senado Federal. recuperação da 
informação; informação jurídica/controle; bibliografia/bases de 
dados/informação jurídica/Senado Federal. Define informação jurídica, discute 
sua tipologia e características. Identifica os problemas em relação a produção, 
publicação e controle da informação jurídica, seja ela descritiva (doutrina), 
normativa (legislação) ou interpretativa (jurisprudência). Estuda os instrumentos 
utilizados para manter esse controle, demonstrando suas vantagens e 
desvantagens. Ao final, mostra a contribuição do Senado Federal, mediante a 
publicação de coletâneas de legislação, da Bibliografia Brasileira de Direito e de 
bibliografias especializadas, e da manutenção das bases de dados de doutrina, 
legislação e jurisprudência (BIBR, PERI, JORN, NJUT E JURI) e das bases 
auxiliares (VCBS, AUTR E THES) com os vocabulários utilizados na indexação 
e recuperação dos documentos. Edilenice Jovelina Lima Passos . 2042 [CB] 

851. ISSN 0100-1965 v.23 n.3 p.369-371 set./dez. 1994. Biblioinfo, bases de 
dados sobre automação em bibliotecas (informática documentária): 1986-1994. 
MicroISIS; base de dados; automação de bibliotecas; informática documentária; 
ensino/biblioteconomia; bibliografia. A base de dados sobre automação em 
bibliotecas (informática documentária) reúne 390 referências com resumo de 
periódicos brasileiros em biblioteconomia e ciência da informação, com o 
objetivo de colocar à disposição dos pesquisadores, estudantes e demais usuários 
os trabalhos publicados no período de 1986 a 1994, tornando possível a 
recuperação por autores, títulos e assuntos, bem como a impressão de relatórios 
de pesquisa. Os dados foram cadastrados em uma base de dados desenvolvida 
em MicroISIS, software específico para armazenamento e recuperação de 
informações. A base de dados foi planejada também para funcionar como uma 
ferramenta didática para o ensino de biblioteconomia. Maria Lourdes Blatt Ohira 
. 2043 [B] 

852. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.100-108 jan./abr. 1995. Bibliotecas virtuais: 
realidade, possibilidade ou alvo de sonho. bibliotecas virtuais; Otlet, Paul; 
documentação; profissional da informação. O sonho de Mundaneum, de Paul 
Otlet, no (@) Instituto Internacional de Bibliografia (IIB), está associado à idéia 
de Internet - o espaço virtual onde as Bibliotecas Virtuais (BVs) tornam-se reais 
- e à Biblioteca de Alexandria - sonhos em um tempo passado e presente. A 
propriedade da obra monumental de Otlet requer maior atenção e 
reconhecimento da comunidade profissional de BVs. A resposta ao tema - 
Bibliotecas Virtuais: realidade, possibilidade ou alvo de uma sonho - segue 
examinando os diferentes significados presentes nos conceitos de BV, extraídos 
da literatura profissional e da experiência. As respostas seguem ilustrando a BV 
como uma combinação de alternativas: possibilidade e, talvez, um sonho, um 
duplo sonho, e uma realidade com suas fortalezas e fraquezas, levando sonhos, 
pesadelos e desafios à comunidade profissional, que só teria a lucrar ao resgatar 
os ensinamentos de Otlet. No tempo de Otlet, virtual era algo com potencial para 
se tornar real. No limiar do novo século, a comunidade de informação e 
documentação começa a experimentar novas e inusitadas situações em que o real 
tem potencial para se tornar virtual. Maria Nazaré Freitas Pereira . 2124 [BD] 



853. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.109-117 jan./abr. 1995. As novas 
tecnologias: previsões e realidade. tecnologias da informação; biblioteca; 
inovações tecnológicas. Nos últimos 20 anos houve uma série de previsões na 
literatura de como seria o futuro das bibliotecas com a implantação das 
tecnologias da comunicação na área de informação. A mais famosa dessas 
previsões foi a de Lancaster, em fins da década de 70 que quase 10 anos depois 
foi revista e confirmada por ele. Um estudo comparativo das previsões de 
Lancaster com as de outros autores, na década de 80, mostra as concordâncias e 
divergências existentes. Uma outra visão geral das previsões deste início da 
década de 90, paralelamente com o quadro real existente nas bibliotecas, aponta 
tendências para a concretização da "sociedade sem papel" preconizada por 
Lancaster. Nice Figueiredo . 2125 [B] 

854. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.118-124 jan./abr. 1995. Informação e 
desenvolvimento sustentável: novas questões para o século XXI. informação 
ambiental; desenvolvimento sustentável; geopolítica; Agenda 21. O artigo 
discute o papel da informação - e particularmente da "informação ambiental" - 
no contexto do modelo de desenvolvimento sustentável, proposta que se 
apresenta como alternativa para a crise sócio-econômico-ambiental ao nível 
global. Parte-se dos seguintes pressupostos: (1) Meio ambiente e 
desenvolvimento constituem hoje um binômio indissociável, expresso no 
conceito de desenvolvimento sustentável, em que estão relacionadas variáveis 
sociais, econômicas, político-institucionais e ambientais strictu sensu. (2) A 
informação representa um fator essencial no projeto de sustentabilidade do 
desenvolvimento, se considerados os três princípios básicos que regem tal 
projeto: o princípio da eficácia no uso dos recursos, o princípio da diversidade e 
o princípio da descentralização. A informação é estratégica para instrumentalizar 
os diferentes atores para o exercício da parceria, conceito-chave no 
desenvolvimento sustentável. Têm-se como referência as recomendações e os 
desdobramentos da Agenda 21, particularmente em seu capítulo 40, que trata 
especificamente do tema da informação. Sarita Albagli . 2126 [C] 



855. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.125-131 jan./abr. 1995. Redes de inovação e 
as tendências internacionais da nova/estratégia competitiva industrial. inovação; 
arranjos de colaboração; redes de informação e inovação; política científica e 
tecnológica. Durante as duas últimas décadas a economia internacional vem 
atravessando um período de profunda transformação e reestruturação, 
acompanhado pela intensificação do nível e formas de competição entre 
empresas, setores industriais e países. Tal situação colocou ainda mais claro o 
papel da inovação como um dos instrumentos principais da estratégia 
competitiva das empresas. Assim, o acesso a uma ampla base de informações 
científicas e tecnológicas - que sempre foi considerado uma vantagem - tornou-
se uma necessidade vital. Como uma das conseqüências, observou-se um 
aumento significativo no número de arranjos de colaboração e uma expansão 
dos meios de intercâmbio de informações e de cooperação cientifica e 
tecnológica. O grau de competitividade das empresas passou a refletir cada vez 
mais a eficiência das redes ou sistemas nos quais tal empresa se insere. As 
razões principais para tais novos desenvolvimentos e participação em redes são 
atribuídas aos novos requerimentos do rápido progresso e difusão das 
tecnologias associadas ao paradigma técnico-econômico baseado nas tecnologias 
da informação (o qual tanto gerou necessidades de colaboração, quanto 
propiciou os meios técnicos para o aprimoramento das redes). Essa situação 
apresenta razões para reflexão, uma vez que a maior parte dos países em 
desenvolvimento tem participado apenas marginalmente das recentes mudanças 
e das novas formas de redes de inovações. Helena Maria Martins Lastres . 2127 
[CO] 

856. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.132-141 jan./abr. 1995. Informação; 
consciência possível; campo: um exercício com construtos teóricos. informação; 
comunicação humana; transferência de informação; sociologia; intercâmbio de 
informação. Adotando a sugestão de Wersing para a ciência da informação, qual 
seja a de implementar a interação com modelos teóricos de outras áreas das 
ciências, é apresentado um exercício metodológico tendo como construtos 
"informação" (Belkin, Roberston; Wersing), "consciência possível" (Goldmann) 
e "campo" (Bourdie). Neste modelo teórico interativo, o trator que organiza os 
construtos é a noção de informação como fenômeno da comunicação entre seres 
humanos. O construto "consciência possível" permitiria compreender esse 
fenômeno como produção social, no nível das leis de estrutura da sociedade, 
enquanto o construto "campo" oferece um quadro referencial complementar a 
este, no nível das ações dos indivíduos, particularmente nas relações de poder 
em grupos específicos. O conceito de "consciência possível" é considerado por 
Goldman como fundamental para o estudo da comunicação humana, podendo 
ser usado na abordagem das possibilidades de transferência da informação em 
diversos grupos na sociedade. Isa Maria Freire . 2128 [C] 



857. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.20-24 jan./abr. 1995. Some views on the 
development of professional library education in Brazil. formação profissional; 
Biblioteconomia; Ciência da Informação; pós-graduação; currículo; escola de 
Biblioteconomia; IBICT; Brasil. Homenagem aos 25 anos do curso de pós-
graduação em Ciência da Informação do CNPq/IBICT-UFRJ/ECO. Relata a 
experiência de um professor do programa de pós-graduação no Brasil e trata do 
impacto desse programa nas Escolas de Biblioteconomia. Pretende elucidar o 
que são os cursos de biblioteconomia, os desafios para a profissão, currículos, o 
papel futuro do bibliotecário, além dos assuntos como tecnologia, sobrevivência 
da biblioteca atual e a capacitação do bibliotecário do futuro. John Eyre . 2114 
[CB] 

858. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.25-29 jan./abr. 1995. Na janela do tempo 
como o IBBD e Drummond: passagens, transformações e novos desafios em 
educação. IBBD; curso de pós-graduação; IBICT; Ciência da Informação; 
recursos humanos; educação. Ressaltando-se o papel inovador do IBBD na 
capacitação dos profissionais da informação, através do Curso de Documentação 
Científica e do Curso de Mestrado em Ciência da Informação, a situação atual e 
perspectivas da área são discutidas, com ênfase nos ganhos e desafios 
encontrados no ambiente brasileiro. Anna da Soledade Vieira . 2115 [CBD] 

859. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.30-34 jan./abr. 1995. A ciência da 
informação no contexto da pós-graduação do IBICT. Ciência da Informação; 
pós-graduação; IBICT; currículo; mestrado. Relata o surgimento do Curso de 
Pós-Graduação (Mestrado) em Ciência da Informação do IBICT e do Curso de 
Documentação Científica/Curso de Especialização em Informação e 
Documentação (CDC). Analisa a origem das disciplinas que constituem o 
currículo. Apresenta uma visão internacional e local (IBICT/DEP) das mudanças 
da "ciência da informação". Heloisa Tardin Christovão . 2116 [CD] 

860. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.36-41 jan./abr. 1995. A natureza 
interdisciplinar da Ciência da Informação. Biblioteconomia; Ciência da 
Informação; Ciência da Computação; inteligência artificial; comunicação; 
recuperação da informação. Discute a natureza e tendências da ciência da 
informação nas suas relações interdisciplinares. No início, a origem e 
antecedentes sociais da ciência da informação apresentam-se seguidos de uma 
descrição da evolução da recuperação da informação, a atividade principal da 
ciência da informação. A evolução das relações interdisciplinares é avaliada no 
que concerne a quatro áreas: biblioteconomia, ciência da computação, ciência 
cognitiva, inclusive inteligência artificial e comunicação. Nas conclusões, 
apresentam-se desafios à ciência da informação prosseguidos de três assuntos 
críticos: mudanças sociais contemporâneas, a evolução tecnológica e mudanças 
interdisciplinares. A ciência da informação tem um papel a realizar nestes 
assuntos. Tefko Saracevic . 2117 [C] 



861. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.41-52 jan./abr. 1995. Traçados e limites da 
ciência da informação. Ciência da Informação; teoria da Ciência da Informação; 
fundamentos da Ciência da Informação; Interdisciplinaridade. Origem, 
nascimento, evolução e estágio atual da ciência da informação. Principais 
teóricos e respectivas correntes de pensamento, interdisciplinaridade e 
dimensões tecnológica e social da nova área. Introdução da ciência da 
informação no Brasil, trajetória e estrutura do Mestrado em ciência da 
informação (CNPq/IBICT - UFRJ/ECO). Lena Vania Ribeiro Pinheiro; José 
Mauro Matheus Loureiro . 2118 [C] 

862. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.53-75 jan./abr. 1995. Sistemas de 
informação: nova abordagem teórico-conceitual. sistemas de informação; teoria 
geral de sistemas; entropia; teoria do caos. A partir da hipótese: "O sistema de 
informação, enquanto sistema artificial/social, está atingindo o seu limite de 
crescimento, saturando-se, exigindo, assim, uma inversão no seu crescimento 
exponencial. A reversão do sistema de informação a tamanhos menores, mais 
adequados, é condição necessária a sua sobrevivência enquanto sistema social", 
são detalhados os construtos informação como fenômeno social, sistemas, 
sistemas de recuperação da informação e entropia. A abordagem sistêmica não 
mais contextualiza adequadamente os sistemas de informação que, em virtude da 
colocação do fenômeno da entropia, em seu sentido termodinâmico, com todas 
as suas implicações: universalidade e irreversibilidade. A partir de uma 
metodologia calcada na explanação, os resultados apontam para um novo 
modelo teórico-conceitual, embasado na teoria do Caos. Vania Maria Rodrigues 
Hermes de Araujo . 2119 [CO] 

863. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.76-82 jan./abr. 1995. A informação: dos 
estoques às redes. redes de informação; transferência de informação; 
disseminação da informação; uso da informação. A ciência da informação, que 
inicialmente teve como campo temático a ciência, a tecnologia e os recortes 
institucionais da geração e uso da informação, hoje tem uma nova questão: como 
compreender os movimentos globalizados da transferência de informação, em 
oposição à multiplicação de um "diferencial pragmático" nos plurais espaços de 
comunicação. Isso conduziria a um resultado inesperado: o crescimento 
ilimitado da informação e da comunicação. Maria Nélida González de Gomez . 
2120 [C] 

864. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.83-87 jan./abr. 1995. Informação, ciência da 
informação: breves reflexões em três tempos. informação; conceito; Ciência da 
Informação; análise histórica. Algumas reflexões sobre o surgimento e 
conceituação da informação são apresentadas. Qual o contexto básico, como se 
diferencia e destaca-se de seu suporte físico e, como relaciona-se com a 
biblioteconomia e documentação. Relata a evolução histórica da ciência da 
informação, seus processos, métodos e interdisciplinaridade com outras áreas. 
Ressalta o impacto provocado pela computação e automação nos sistemas de 
recuperação da informação. Relaciona as dificuldades técnico-conceituais 
apontadas pela literatura que não impediram que a área se movimentasse na 
direção geral do fluxo da ciência ensaiando conexões com caos e complexidade. 
No Brasil, a criação do mestrado em 1970 pelo IBBD e, posteriormente, a 
abertura do doutorado contribuíram para as discussões e debates sobre as 
questões e definições da área. Gilda Maria Braga . 2121 [CBD] 



865. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.88-92 jan./abr. 1995. Cultura informacional: 
construindo o objeto informação pelo emprego dos conceitos de imaginário, 
instituição e campo social. cultura; informação; campo social. Construção do 
objeto informação tendo como conceito nucleador a idéia de cultura como 
artefato e como processo. O modo de funcionamento informacional da cultura. 
Informação, imaginário, instituição e campo social. Regina Maria Marteleto . 
2122 [C] 

866. ISSN 0100-1965 v.24 n.1 p.93-99 jan./abr. 1995. A imprensa feminina 
no Rio de Janeiro, anos 20: um sistema de informação cultural. imprensa; 
informação cultural; mulher; sistema de informação; Rio de Janeiro; Brasil. A 
implantação da imprensa periódica brasileira no século XIX influencia as 
origens da imprensa feminina que ressurgiu na década de 20, quando as questões 
relativas à emancipação feminina começavam a aparecer na imprensa. As 
mulheres se organizaram associativamente e passaram a reivindicar uma maior 
participação na sociedade em mudança. O papel da imprensa dedicada à mulher, 
servindo à causa feminina, cumpriu a função de publicar o privado feminino no 
Rio de Janeiro, espaço público onde o centro do poder político se instalou e se 
transformou no mais importante pólo cultural do país. A imprensa feminina na 
década de 20 como veículo do ideário moderno, espaço de modernização do 
parque gráfico, instrumento de legitimação de novos espaços de expressão dos 
intelectuais e veículo da moda, da informação utilitária, da vida social cumpriu o 
seu papel utilizando um discurso inovador ao exercer a função mediadora entre a 
esfera pública e a esfera privada nessa cidade. Kátia de Carvalho . 2123 [O] 

867. ISSN 0100-1965 v.24 n.2 p.171-180 maio/ago. 1995. O mercado 
emergente de informação. profissionais da informação; mercado de trabalho; 
serviços de informação/administração; balcão de informação/não convencionais. 
Oito áreas do setor de serviços foram pesquisadas a fim de se determinarem as 
atividades informacionais ali realizadas. Algumas dessas atividades são 
realizadas por pessoal de nível superior e outras não, o que enseja a discussão 
sobre a formação do profissional de informação nos anos 90. Solange Puntel 
Mostafa; Márcia Pacheco . 2129 [B] 



868. ISSN 0100-1965 v.24 n.2 p.181-188 maio/ago. 1995. A informação 
como recurso gerencial das organizações na sociedade do conhecimento. 
sociedade do conhecimento; sistemas e serviços de informação; tomada de 
decisão; mudança tecnológica. Este artigo é uma revisão de literatura que aborda 
questões relativas ao paradigma da sociedade do conhecimento e a informação 
como agente de profundas transformações no ambiente organizacional pela 
consolidação de produtos, serviços e sistemas de informação. Apresenta as 
características da sociedade do conhecimento que afetam diretamente as 
empresas, hoje interpretadas como organismos sociais inteligentes, bem como 
aos tomadores os tomadores de decisão, que precisam lidar como um ambiente 
cada dia mais instável. Aborda ainda o papel da informação como agente 
detonador de mudanças na economia, na política, no processo produtivo e até 
nas relações de trabalho, o que tem imposto às empresas a necessidade de maior 
organização, competência e agilidade decisória. Em vista disso, o processo 
decisório é apresentado a partir de suas etapas básicas, enfatizando-se sua 
característica de fenômeno essencialmente informacional. Discute-se também o 
comportamento dos tomadores de decisão frente a situações de incerteza, nas 
quais se torna imprescindível o acesso à informação de forma rápida e precisa, 
requisitos esses essenciais ao que se denomina "inteligência empresarial", 
ressaltando-se ser essencial o conhecimento das necessidades de informação dos 
tomadores de decisão, no sentido de se planejar e implementar produtos, 
serviços e sistemas de informação em consonância como o ambiente 
organizacional. Mônica Erichsen Nassif Borges . 2130 [C] 

869. ISSN 0100-1965 v.24 n.2 p.189-193 maio/ago. 1995. Dilemas da política 
científica e tecnológica. política científica e tecnológica; desenvolvimento de C 

T; inovações tecnológicas no Brasil. Nas últimas décadas, observou-se um 
debate intenso no âmbito da economia e teoria da inovação. Tal debate 
claramente influenciou e produziu diferentes posturas e orientações políticas 
quanto ao desenvolvimento científico e tecnológico em vários países. No 
entanto, o desenvolvimento de alguns conceitos fundamentais, a partir de 
meados dos anos 80, permitiu a construção de importantes pontes conciliatórias 
sobre teorias consideradas aparentemente divergentes. Este artigo objetiva 
discutir algumas destas questões, analisando centralmente as contribuições 
recentes que geraram impacto e exerceram influência maior sobre as propostas 
de políticas de inovação hoje em discussão nos países mais avançados. Neste 
quadro de referência, é examinada a situação brasileira atual. Primeiramente, são 
discutidos alguns dos principais desafios à área de ciência e tecnologia. Em 
segundo lugar, são examinados os mais importantes dilemas enfrentados pela 
política científica tecnológica no país. Enfim, são discutidas as mais importantes 
linhas de política explícita de desenvolvimento científico e tecnológico, tendo 
em vista as informações disponibilizadas pelo mais recente relatório de 
atividades publicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Helena Maria 
Martins Lastres . 2131 [O] 



870. ISSN 0100-1965 v.24 n.2 p.194-203 maio/ago. 1995. Novas tecnologias 
de computação: mitos, ritos e ditos. novas tecnologias; comunicação social - 
impactos sociais; comunicação social - novas tecnologias; impactos sociais. 
Nenhuma tecnologia figura corpus autônomo. Ao contrário, tanto ciência como 
tecnologia emergem da sociedade e nela são aplicadas, incorporando o 
dinamismo inerente aos processos sociais. No caso específico das "Novas 
Tecnologias de Comunicação (NTC)", face a posição da mídia como elemento 
decisivo na produção de discursos e conhecimentos, estas sempre 
desencadearam novas formas de relações sociais e práticas culturais. Objetiva-
se, pois, discutir os impactos sociais advindos das NTC, dentro de uma visão 
panorâmica e interdisciplinar, a partir de referencial teórico isento de postura de 
simples aceitação ou condenação. Dentre tais impactos, destacam-se a 
consolidação do setor quaternário da economia; a emergência de um espaço 
massmediático transnacional; novas formas de organização e relações de 
trabalho e a intensificação do consumo. Maria das Graças Targino . 2132 [O] 

871. ISSN 0100-1965 v.24 n.2 p.204-210 maio/ago. 1995. Delineando as 
limitações: sistemas especialistas e conhecimento tácito. inteligência artificial; 
sistemas especialistas. As aplicações de inteligência artificial (IA) e de sistemas 
especialistas (SEs), em particular, já fazem parte do espectro dos softwares 
existentes em muitas bibliotecas e centros de informação. Os profissionais da 
informação precisam, portanto, dominar os conceitos básicos da área de SEs. 
Entretanto, a mera compreensão dos componentes de um SE é vista como menos 
necessária que uma apreciação de alguns dos aspectos mais fundamentais que 
sustentam e influenciam o próprio processo do desenvolvimento dos SEs. Uma 
consideração das limitações dos paradigmas dominantes de aquisição de 
conhecimento, que não conseguem lidar adequadamente com a questão do corpo 
de conhecimento tácito que constitui uma parte substancial do conhecimento de 
um especialista, permitirá aos profissionais da informação relegar estas 
tecnologias à tarefa para qual são apropriadas: a saber, como colaboradores 
"inteligentes" nas tarefas de rotina e de tomada de decisão, e não como 
tomadores de decisão independentes, cedendo aconselhamento para usuários 
leigos, sem um intermediário humano. Ariadne Chloë Furnival . 2133 [B] 



872. ISSN 0100-1965 v.24 n.2 p.211-220 maio/ago. 1995. Diagnóstico 
situacional das unidades de informação de universidades governamentais 
brasileiras em relação aos produtos e serviços do IBGE. estudo de usuário; 
marketing; redes de informação; IBGE; universidades federais. Estudo realizado 
nas unidades de informação de universidades governamentais brasileiras, cujas 
áreas de especialização são as ciências sociais e as geociências, para diagnosticar 
a situação brasileira quanto ao acesso aos produtos e serviços do IBGE. 
Utilizou-se questionário estruturado, no qual se empregou a técnica do incidente 
crítico. Os resultados evidenciaram que, do total de unidades pesquisadas, uma 
parcela pequena não é usuária do IBGE. O principal fato explicativo do não-uso 
aponta a falta de demanda dos seus usuários finais. A informação em suporte 
impresso concentra a maior incidência de uso, e a disponível no acervo 
magnético, em geral, é desconhecida pela maioria. A falta de divulgação dos 
produtos e serviços do IBGE é o principal fator que dificulta o seu acesso e uso, 
demonstrando a pouca visibilidade da instituição como um todo. A percepção 
das necessidades dos usuários finais não foi definida de forma significativa pelas 
unidades de informação. O atendimento, em geral, foi considerado bom. As 
bibliotecas da Rede do IBGE mais utilizadas são o Departamento de 
Documentação e Biblioteca (Dedoc), do Rio de Janeiro, e as unidades estaduais. 
Os resultados deste estudo indicam a necessidade de reformulação da política de 
disseminação do IBGE junto ás unidades de informação universitárias. Sonia 
Regina Allevato . 2134 [CB] 

873. ISSN 0100-1965 v.24 n.2 p.221-227 maio/ago. 1995. Serviços 
bibliotecários e desenvolvimento social: um desafio profissional. serviços de 
informação; bibliotecário; desenvolvimento social; política de informação. Trata 
da importância da informação para o desenvolvimento da sociedade. Relata a 
situação dos serviços bibliotecários no setor de informação, considerado como 
setor quaternário. Aborda os aspectos relativos à informatização, à economia e à 
política de informação, salientando a situação brasileira e o contexto dos 
serviços bibliotecários no Brasil. Ressalta a importância da atuação bibliotecária 
para o desenvolvimento social, dando ênfase ao papel das bibliotecas e 
bibliotecários nessa abordagem. Sueli Angelica do Amaral . 2135 [B] 

874. ISSN 0100-1965 v.24 n.2 p.228-231 maio/ago. 1995. Sobre a questão da 
designação terminológica da disciplina orientação bibliográfica. orientação 
bibliográfica/disciplina; terminologia; busca da informação; uso da informação. 
A disciplina orientação bibliográfica é analisada no tocante à sua designação 
terminológica. Para tanto, são empregados métodos da teoria da normalização, 
isto é, as normas da ISO/R919 e ISO R/704. Verifica-se que a aproximação mais 
adequada para a designação da disciplina é procedimentos e técnicas para busca 
e uso da informação. Maria Luiza Rigo Pasquarelli; Maria de Fátima G. M. 
Tálamo . 2136 [B] 



875. ISSN 0100-1965 v.24 n.2 p.232-240 maio/ago. 1995. Centro de 
Informações Nucleares: 25 anos de apoio da CNEN à área de C 

T. CIN/CNEN; bases de dados; ciência e tecnologia; informações bibliográficas; 
informações nucleares; informações on-line; INIS; ETDE; sistemas on-line; 
marketing de informação; tecnologia de informação; redes de informação. 
Analisa a trajetória de 25 anos do Centro de Informações Nucleares da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CIN/CNEN) e a sua importância para o 
desenvolvimento científico e tecnológico do país, tanto do ponto de vista de 
produtor de bases de dados e disseminador de informações on-line, quanto do 
ponto de vista de gerador de conhecimento e tecnologia de informação e 
formador de especialistas neste campo. Ressalta o papel pioneiro do CIN/CNEN 
no desenvolvimento de software para manipulação de informações bibliográficas 
e na concepção de um modelo de marketing de informação automatizada, bem 
como a sua contribuição para a formação no país de uma cultura de uso de 
informações provenientes de bases de dados. Enfatiza o estilo de trabalho do 
CIN/CNEN, caracterizado pela busca de parcerias, pela cooperação e 
descentralização e pelo compartilhamento de recurso. Finalmente, destaca a 
atuação internacional do CIN/CNEN, tanto do contexto latino-americano, 
quanto como membro atuante do International Nuclear Information System 
(Inis), sistema da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e 
recentemente como representante do Brasil no Energy Technology Data 
Exchange (ETDE), sistema da Agência Internacional de Energia da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (IEA/OCDE). Luis 
Fernando Sayão; Anna Christina T. Monteiro de Barros . 2137 [C] 

876. ISSN 0100-1965 v.24 n.2 p.241-244 maio/ago. 1995. A Central de 
Informações Técnicas da Cenibra: 20 anos de atividades. informação técnica; 
biblioteca especializada - celulose e papel; serviço de informação/informações 
técnicas; Cenibra. Descreve as atividades da Central de Informações Técnicas da 
Cenibra, empresa de celulose situada no Estado de Minas Gerais. Narra seu 
histórico, organização, funcionamento, trabalhos internos de aquisição e 
processamento de informações, bem como os serviços prestados e intercâmbios 
com outras empresas e instituições. Fernando Alberto Dias . 2138 [B] 

877. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.281-288 set./dez. 1995. Socioterminologia: 
mais que um método de pesquisa, uma disciplina. socioterminologia; variantes; 
etnografia. Socioterminologia é a disciplina que se ocupa da identificação e da 
categorização das variantes lingüísticas dos termos em diferentes tipos de 
situação de uso da língua. Para que o lingüista, especialista em terminologia, 
desenvolva seu trabalho de pesquisa, é preciso levar em conta critérios básicos 
de variação terminológica no meio social, bem como critérios etnográficos, 
porque as comunicações entre membros da comunidade em estudo podem gerar 
termos diferentes para um mesmo conceito ou mais de um conceito para o 
mesmo termo. Enilde Faulstich . 2139 [O] 

878. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.289-298 set./dez. 1995. La terminología hoy: 
concepciones, tendencias y aplicaciones.  M. Teresa Cabré . 2140 [O] 



879. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.299-307 set./dez. 1995. O léxico na 
economia da língua. léxico; economia da língua; formação de palavras; 
mecanismos de gestão e geração de significado lexical. A economia é 
freqüentemente referida como um dos princípios basilares das línguas naturais. 
Porém, a economia é, em geral, apenas associada às componentes fonológica e 
sintática do conhecimento lingüístico. O léxico, ao ser geralmente entendido 
como listagem das palavras de uma língua associadas às suas características 
idiossincráticas, parece contrariar este princípio. Porém, o léxico possui também 
mecanismos que permitem tornar as línguas naturais sistemas de comunicação 
extremamente econômicos. Apresentar-se-ão sumariamente alguns desses 
mecanismos, nomeadamente a eliminação de informação redundante, as suas 
relações morfológicas entre palavras e a extensão do poder denominativo de 
cada unidade lexical. Será retomada a idéia de que a polissemia contribui 
decisivamente para a economia do léxico, e referir-se-á o papel da 
polirreferência, explicitando-se a distinção entre estes dois conceitos. Procurar-
se-á ilustrar como essa contribuição se processa, tomando-se como exemplos 
dados do léxico da língua gestão portuguesa. Margarita Correia . 2141 [O] 

880. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.308-312 set./dez. 1995. Dicionário jurídico-
ambiental: relações de interlocução. dicionário jurídico-ambiental; relações de 
interlocução; condições de produção; organização macro e microestrutural. Na 
elaboração de um dicionário da terminologia da legislação ambiental, o Projeto 
Terminológico Cone Sul (Termisul) optou por uma obra cuja estrutura 
permitisse a seu usuário conhecimento da lei conjugado a conhecimento 
científico sobre o meio ambiente. As condições de produção e de apreensão da 
obra constituem-se nas determinantes fundamentais de sua organização macro e 
microestrutural. O texto proposto é o resultado de um diálogo de diferentes 
vozes sobre as relações homem/natureza, visando a ampliar o panorama de 
consulta do usuário. Maria da Graça Krieger; Anna Maria Becker Maciel; Cleci 
Regina Bevilacqua; Maria José Bocorny Finatto . 2142 [C] 

881. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.319-321 set./dez. 1995. Empréstimos nas 
línguas de especialidade: algumas considerações. empréstimo nas línguas de 
especialidade; terminologia da inteligência artificial. O trabalho tem a finalidade 
de apresentar algumas considerações a respeito do empréstimo, tanto externo 
como interno, nas línguas de especialidade. O empréstimo, considerando como 
termo originário de uma língua estrangeira, ou, no interior de uma mesma 
língua, como proveniente de um outro sistema lingüístico, ocorre em todas as 
línguas de especialidade. Considerando-se como corpus uma língua de 
especialidade a inteligência artificial, pode-se concluir que o empréstimo externo 
é mais fecundo na fase de implantação do conceito e de seu respectivo termo. O 
termo estrangeiro tende a concorrer com a respectiva fórmula vernácula, que, 
freqüentemente, implanta-se e elimina o empréstimo. Em relação ao empréstimo 
interno, a terminologia da inteligência artificial faz uso de termos de várias 
ciências, como a botânica, a lógica, a lingüística. Ieda Maria Alves . 2143 [O] 



882. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.322-327 set./dez. 1995. Contribuição ao 
estudo de aspectos da tipologia de obras lexicográficas. dicionário de língua; 
vocabulário técnico/científico/especializado; glossário; tipologia. Examina-se, 
neste trabalho, de um lado, certas questões referentes à caracterização de tipos 
de dicionário e, de outro, as relações de dependência que se estabelecem entre 
cada tipo de obra lexicográfica e a organização de sua macroestrutura e sistemas 
de remissivas. Descrevem-se, assim, tais componentes nos dicionários de língua, 
nos vocabulários técnico-científicos/especializados e nos glossários. Para tanto, 
utilizam-se determinados modelos e critérios propostos por Ch. Muller, B. 
Pottier, E. Coseriu, J. Rey-Debove, A.J. Greimas, A. Camlong e C.T. Pais, 
levando em conta, entre outros elementos, os níveis de atualização e de 
abstração da linguagem verbal (sistema, normas, falar), os patamares dos 
percursos gerativos de enunciação de codificação e de decodificação; são 
estudados os conjuntos de unidades lexicais do sistema (universo léxico), 
normas (conjuntos vocabulares) do falar concreto (conjuntos palavras-
ocorrência) e também as unidades-padrão desses conjuntos: o lexema, unidade 
padrão do universo léxico; o vocabulário, unidade padrão dos vocabulários 
técnico-científicos; a palavra, unidade-padrão dos glossários. Traça o perfil 
semântico-sintático dessas diferentes unidades, considerando as variações 
diacrônicas, diatópicas, diastráticas e diafásicas. Enfim, propõe-se um modelo de 
macroestrutura, microestrutura e sistemas de remissivas para cada tipo de obra 
lexicográfica examinado. Maria Aparecida Barbosa . 2144 [O] 

883. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.328-333 set./dez. 1995. Avaliação da 
terminologia utilizada em instrumentação agropecuária. terminologia; 
instrumentação agropecuária; recuperação da informação. Há dificuldades em 
conceituar instrumentação agropecuária. Este trabalho tece algumas 
considerações sobre o termo instrumentação, mostrando a dificuldade 
encontrada pelos editores de publicações oficiais brasileiras para definir sua 
terminologia e abrangência, devido à ausência de uma nomenclatura 
padronizada. Apresenta, também, resultados de pesquisa realizada para 
levantamento e avaliação da terminologia utilizada pelos pesquisadores do 
Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação (CNPDIA), 
da Embrapa, ao expressar conceitos na área estudada e para verificação da 
existência de consenso. Vera Lúcia de Campos Octaviano . 2145 [C] 

884. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.334-337 set./dez. 1995. Agroindústria: abate 
e preparação de carne, padronização de cortes de carne bovina. terminologia; 
padronização; abate e preparação de carne. Objetiva-se definir os termos da área 
de abate e preparação de carne, na subárea da padronização de cortes de carne 
bovina. A escolha e a recolha dos termos visam à elaboração de um glossário 
com apresentação dos termos em ordem sistemática, em obediência a uma 
diagramação e ordenamento taxiconômicos, a que se presta a "geografia" do boi. 
Só uma metodologia socioterminológica, de inspiração etnográfica, na qual o 
pesquisador, como especialista em terminologia, deverá vivenciar suas 
observações e análises, dará possibilidades de real domínio dos termos e suas 
variações. A padronização dos cortes de carne bovina no Brasil, registrada em 
glossário, deverá trazer benefícios vários, como, entre outros, sua 
comercialização. Joaquim Santana Caixeta . 2146 [O] 



885. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.338-340 set./dez. 1995. A socioterminologia 
como base para a elaboração de glossários. glossário; socioterminologia; 
variação popular. Na elaboração de glossários, o trabalho terminológico não 
pode mais ignorar a vertente social nas línguas de especialidade. Assim, um 
glossário na subárea de autopeças deve mencionar não somente os termos 
consagrados pelos fabricantes, mas também as variantes populares dos 
mecânicos. Estas exigências têm, evidentemente, uma influência sobre a 
metodologia do terminógrafo. René G. Strehler . 2147 [O] 

886. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.341-344 set./dez. 1995. Aplicação de base 
metodológica para pesquisa em socioterminologia na elaboração de um glossário 
demonstrativo em fitopatologia. glossário; socioterminologia. Análise e 
confecção de um glossário demonstrativo da área de fitopatologia à luz de uma 
base metodológica para a pesquisa em socioterminologia desenvolvida durante o 
Módulo Socioterminologia, do Curso de Especialização em Lexicografia e 
Terminologia da Universidade de Brasília. Lígia Café de Miranda . 2148 [O] 

887. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.345-348 set./dez. 1995. Glossário sistemático 
de eletrônica com equivalência em inglês, espanhol e francês. glossário-
sistemático; remissivas; variantes; socioterminologia. Apresenta amostra, parte 
integrante do projeto para elaboração de glossário sistêmico de eletrônica, foi 
gerada a partir de exaustiva investigação na área da engenharia elétrica, 
focalizando-se a subárea desenvolvimento de cinescópio. O intuito desta obra é 
proporcionar aos consulentes, previamente determinados, ou eletrônicos e 
técnicos em eletrônica, as informações necessárias para a integral compreensão 
do termo consultado. Visa, ainda, a derrubar barreiras lingüísticas que, por 
vezes, surtem entre os profissionais da área, concedendo especial atenção à 
variante socioprofissional. Por tratar-se de glossário sistemático, conta com 
redes de remissivas, dessa forma, o consulente tem acesso a todos os termos 
relacionados à entrada consultada. Apresentam-se, então, três fichas 
terminológicas acompanhadas de seus respectivos verbetes como amostra do 
trabalho apresentado no Módulo Socioterminologia, pela aluna Renata Stela 
Valente, no Curso de Pós-graduação em Lexicografia e Terminologia no 
Liv/UnB. Renata Stela Valente . 2149 [O] 



888. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.349-352 set./dez. 1995. Glossário de termos 
de coleta e conservação de recursos genéticos. glossário sistemático; 
socioterminologia. Este trabalho apresenta um exercício de elaboração de um 
glossário sistemático. Para isso, foram selecionados termos usados na área de 
Coleta e Conservação de Recursos Genéticos, no âmbito do Centro Nacional de 
Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen), uma das 39 
unidades de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). O primeiro termo selecionado foi "coleta" e, a seguir, os outros 
termos foram surgindo, resultantes de remissivas e das variações. Neste 
exercício, após o levantamento de informações e seleção das fontes e contexto 
por meio da Ficha de Terminologia desenvolvida por Faulstich, E., foram 
definidos 15 termos. O que difere este trabalho terminológico dos demais 
existentes é a que ele foi desenvolvido à luz da socioterminologia, sob duas 
perspectivas, como prática de trabalho e como disciplina descritiva. A primeira 
considera a análise das condições de circulação e o funcionamento do termo, e a 
segunda, os usos reais do termo em suas variações no funcionamento da 
linguagem. Rosa Maria Alcebiades Ribeiro . 2150 [O] 

889. ISSN 0100-1965 v.24 n.3 p.353-355 set./dez. 1995. terminologia do 
ensino por computador: abordagem socioterminológica. terminologia; ensino 
por computador. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a metodologia baseada 
na socioterminologia e aplicada à recolha dos termos relativos ao ensino por 
computador. A metodologia foi desenvolvida no curso de especialização em 
lexicografia e terminologia, na disciplina socioterminologia, ministrada pela 
doutora Enilde Faulstich, em junho de 1995, na Universidade de Brasília. Ana 
Sofia Brito Peixoto; Rosa dos Anjos Oliveira . 2151 [O] 

890. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.12-14 jan./abr. 1996. Sistemas de 
informações estratégicas para a vitalidade da empresa. informação estratégica; 
informação crítica; fontes de informação; análise funcional; profissional de 
informação; formação. Para assegurar a sua existência, a empresa carece de 
informação crítica - informação de conteúdo específico, disponibilizada no bom 
momento, adaptada ao utilizador, devidamente contextualizada de forma a 
explicitar as ligações essenciais das mutações comportamentais dos indivíduos 
com os acontecimentos e com as tecnologias. As fontes de informações formais 
e informais não são neutras, constata-se que elas, em geral, tratam a informação 
não para atender necessariamente às questões do utilizador ou suas demandas, 
mas segundo os objetivos daqueles que a geram e para desempenhar o papel que 
lhes foi confiado. Colocar em relação demanda e oferta de informação requer o 
concurso de profissionais preparados para aceitar o risco de uma integração forte 
e intensa entre esses dois espaços de valores. Raimundo N. Macedo dos Santos . 
2221 [CB] 

891. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.138-141 jan./abr. 1996. A experiência do 
TIPS no atendimento aos Balcões do Sebrae. informação tecnológica; 
informação comercial; disseminação de informação; países em desenvolvimento. 
Criação do Tips e sua expansão por diversos países, inclusive o Brasil, 
caracterizando-se pelo atendimento às necessidades de informação tecnológica e 
comercial, a partir de parcerias com empresas, gerando um novo serviço que 
atende a necessidades específicas dos usuários, o Serviço de Resposta Técnica 
(SRT). Leonor Bueno; Marcos Ferreira do Couto . 2230 [C] 



892. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.144-149 jan./abr. 1996. Informação 
empresarial para o Mercosul: a expansão das fronteiras das microempresas. 
globalização da economia; informação empresarial; redes de informação; 
microempresa; biblioteca virtual; Mercosul; Redsur. O trabalho enfoca o cenário 
atual do processo de globalização da economia e a participação das micro e 
pequenas empresas no âmbito do Mercosul. Tece considerações a respeito dos 
múltiplos papéis que a informação assume a partir do novo paradigma de 
bibliotecas virtuais e de redes abertas de informação. Enfoca sua importância 
para disponibilizar as informações necessárias para os micro e pequenos 
empresários, de forma a apoiar suas atividades de exportação, fortalecendo sua 
efetiva participação no Mercosul. Aborda ainda o projeto da Rede de 
Informações Empresariais para Micro e Pequenos Empresários do Mercosul 
(Redsur) e os levantamentos feitos para sua implantação. Auta Rojas Barreto . 
2231 [CB] 

893. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.15-25 jan./abr. 1996. A gestão na 
organização de unidades de informação. unidade de informação; gestão; 
organização. A atividade de gestão constitui fator determinante no sucesso de 
uma unidade de informação. Evoluiu do conceito de chefia para amplo campo de 
conhecimento na qual se destacam técnicas e conceitos de liderança, motivação, 
controle, planejamento e marketing. Como exemplo do novo pensamento, o 
artigo apresenta a atuação de um gestor no processo de organização de unidades 
de informação. Paulo A. Baltazar Ramos . 2222 [CO] 

894. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.26-35 jan./abr. 1996. Transferência de 
tecnologia e desenvolvimento. transferência de tecnologia e desenvolvimento 
social; transferência de conhecimento; informação tecnológica; serviços de 
informação. Sociedade da informação, processo de inovação, transferência de 
tecnologia, sistemas e redes de informação como insumo e produto do 
desenvolvimento tecnológico são discutidos, de forma geral, dentro de uma 
abordagem na qual os serviços e os provedores de informação têm um 
importante papel a desempenhar. Os serviços de informação são analisados 
como um dos elementos que devem estar presentes na discussão sobre 
transferência tecnológica e desenvolvimento econômico-social. Fatima Portela 
Cysne . 2223 [C] 



895. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.36-42 jan./abr. 1996. Informação: a essência 
da qualidade. informação; gestão da qualidade; gestão da informação. Existe 
uma relação direta entre qualidade e informação. As empresas, basicamente, são 
um sistema de informação, devendo gerir o conhecimento necessário para o 
sucesso do seu negócio. Representa grande para as empresas estabelecer um 
nível de organização que permita às suas funções e processos agirem de forma 
sincronizada em direção ao objetivo maior da empresa; ofertar produtos e 
serviços que possuam atender aos requisitos do mercado, proporcionando os 
resultados desejados. O conceito de gestão da qualidade, ou qualidade total, e 
bastante conhecido, e muitas empresas têm procurado implementar esse modo 
de organização. Saber que atender a requisitos de clientes é de vital importância 
para empresa não se discute. A questão que se coloca é: como? A empresa deve, 
de acordo com sua estratégia de ação, definir um tipo de organização que 
possibilite a melhor forma de transformar os recursos agregando valor aos 
produtos. A gestão da qualidade representa o meio para as empresas 
introduzirem o conhecimento necessário ao seu negócio para alcançar seus 
objetivos. A informação se constitui no insumo vital do sistema da qualidade. 
Este artigo apresenta uma análise de como implementar um sistema da 
qualidade, utilizando o conceito de gestão da informação e estabelecendo a 
estreita relação dos dois assuntos. Basicamente, discorre sobre como usar a 
informação para sincronizar os vários elementos da empresa para atingir seus 
objetivos. É fundamentado na experiência do autor no Núcleo Regional de 
Informação Tecnológica do Espírito Santo (Nites), sediado no Instituto Euvaldo 
Lodi IEL-ES, e na implementação de sistemas de qualidade em várias empresas. 
Luciano Raizer Moura . 2224 [C] 

896. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.43-46 jan./abr. 1996. Capacitação de recursos 
humanos na área de informação tecnológica. capacitação de recursos humanos; 
informação tecnológica; gestão da informação tecnológica; gerência de recursos 
informacionais. A importância da informação tecnológica para o setor produtivo, 
com a globalização da economia, exige dos países capitalistas industrializados 
maior capacitação de seus recursos humanos, visando a um estabelecimento 
competitivo no mercado. Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o 
Núcleo Especializado em Capacitação de Pessoal em Informação Tecnológica 
Industrial desenvolve um programa de especialização, aperfeiçoamento e de 
ensino à distância como suporte educacional para a área de informação 
tecnológica. Marta Pinheiro Aun . 2225 [C] 



897. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.47-51 jan./abr. 1996. Planejamento de 
serviços de ICT. serviços de informação científica e tecnológica; planejamento 
de serviços de informação; mercado de informação; planejamento estratégico. O 
mercado de ICT é crescente e aumenta as oportunidades de negócios, exigindo, 
em nível macro e micro, o exercício de planejamento estratégico e operacional. 
Estrategicamente, o serviço de informação deve definir sua visão de futuro, 
missão e negócio e, a partir do estabelecimento de objetivos a longo prazo, 
perseguir estratégias de atuação para conseguir melhores resultados, como o 
aumento de sua competitividade, conquista de novos mercados, etc. A curto 
prazo, são determinadas metas gerais e específicas para cada unidade de negócio 
e montados projetos operacionais e orçamentos anuais. É importante haver 
padrões e indicadores de desempenho antes da organização e implantação dos 
serviços. O processo de planejamento operacional também é cíclico, permitindo 
ajustes e correções, a partir de seu acompanhamento e controle contínuos. O 
discurso sobre a importância da informação é confirmado na prática, exigindo 
maiores esforços dos agentes envolvidos no exercício de planejamento. José 
Neiva Santos Júnior . 2226 [C] 

898. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.52-58 jan./abr. 1996. Instituições provedoras 
de informação tecnológica no Brasil: análise do potencial para atuação como 
informação para negócios. informação tecnológica; informação para a indústria; 
informação para negócios; serviços de informação. Este artigo é o resultado de 
um estudo especial elaborado no Curso de Mestrado em Ciência da Informação 
da EB/UFMG que teve como objetivo identificar os produtos e serviços de 
informação oferecidos por instituições que se destacam no país. Terezinha de 
Fátima Carvalho de Souza; Mônica Erichsen Nassif Borges . 2227 [C] 

899. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.59-75 jan./abr. 1996. Informação tecnológica 
no Brasil pós-PADCT. informação tecnológica; desenvolvimento; Brasil. Texto 
de embasamento da proposta apresentada ao Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT), para sua terceira fase, 
retrata o desenvolvimento e estágio atual da informação tecnológica no Brasil, a 
partir da análise das realizações da Rede de Núcleos de Informação Tecnológica 
e de suas instituições parceiras. Anna da Soledade Vieira . 2228 [C] 

900. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.7-11 jan./abr. 1996. Tecnologia da 
informação no contexto organizacional. informação; integração; capacitação de 
recursos humanos. Este trabalho tem por objetivo destacar a importância da 
incorporação da tecnologia da informação aos sistemas produtivos, enfatizando 
seus principais impactos sobre a estrutura e o gerenciamento organizacional, 
bem como as possibilidades abertas por este tipo de tecnologia para o 
aperfeiçoamento e integração dos negócios intra e interempresas. Benjamin de 
Medeiros Valle . 2220 [C] 

901. ISSN 0100-1965 v.25 n.1 p.76-134 jan./abr. 1996. Pesquisa de demanda 
por informação tecnológica do setor produtivo. informação tecnológica; 
demanda da informação; setor produtivo. A pesquisa traça um perfil da demanda 
por informações tecnológicas por parte das empresas do setor de bens de capital 
associadas à Abimaq-Sindimac. Abimaq-Sindimac. 2229 [C] 



902. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.161-165 maio/ago. 1996. O gerenciamento 
dos documentos do sistema da qualidade. sistema de qualidade; gestão de 
qualidade; controle de documentos; ISO 9000; Documentação; registros. 
Descreve conceitos básicos sobre a sistemática de documentação de processos 
de trabalho, a estruturação do controle documental e o seu gerenciamento, de 
acordo com as diretrizes ISSO 9000. Os requisitos da série ISSO 9000 
relacionados ao tema, Controle de Documentos e de Dados e Controle de 
Registros da Qualidade são detalhados objetivando maior entendimento e 
contribuindo para a implantação de um controle documental focado em seus 
reais objetivos. Valéria Martins Valls . 2232 [D] 

903. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.166-170 maio/ago. 1996. O posicionamento 
para a informação. centros de informação; marketing; planejamento 
administrativo; posicionamento; produtos de informação; serviços de 
informação. De cunho teórico e conceitual, o texto enfoca o posicionamento 
como fator fundamental no planejamento e implementação das atividades de 
marketing de qualquer negócio, inclusive a de transferência da informação, com 
ou sem fins lucrativos. Conceitua-se posicionamento, descrevem-se suas 
principais características e suas relações entre os produtos e serviços de 
informação, o mercado e as organizações e seus centros de informação. São 
destacados alguns benefícios advindos da utilização de estratégias de 
posicionamento. Conclui-se que a marca de produtos e serviços é a variável 
determinante para posicioná-los no mercado e que o fator de credibilidade é a 
chave para o processo inteiro de posicionamento, sendo que a "saúde" financeira 
repercute na criação e manutenção de uma imagem positiva, sólida e duradoura. 
Heloisa Maria Ottoni; Inez Leite Gonçalves da Silva . 2233 [CB] 

904. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.171-176 maio/ago. 1996. Bases do 
Marketing para unidades de informação. marketing; produtos de informação; 
serviços de informação; unidades de informação; clientes. Revisão bibliográfica 
sobre fundamentos e orientações do marketing básico e adaptação de seus 
conceitos para aplicação específica nas atividades de transferência da 
informação, com vistas à melhoria de qualidade e aumento de demanda para 
produtos e serviços em unidades de informação. Heloisa Maria Ottoni . 2234 
[CBO] 

905. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.177-181 maio/ago. 1996. Atualização da lista 
de assuntos da USP: compatibilização de linguagens documentárias. lista de 
assuntos; metodologia. Apresenta metodologia para adaptação e atualização da 
Lista de Assuntos USP utilizada na recuperação da informação do Banco de 
Dados Bibliográficos Dedalus. Vânia Mara Alves Lima; Márcia Medeiros de 
Carvalho; Márcia Pilnik; Marina Mayumi Yamashita; Suely Cafazzi Prati; Vera 
Regina Casari Boccato . 2235 [B] 



906. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.182-192 maio/ago. 1996. Uma abordagem 
alternativa para o tratamento e a recuperação de informação textual: os 
sintagmas nominais. sintagmas nominais; indexação automática; sistemas de 
recuperação de informação. O presente trabalho propõe uma abordagem 
alternativa de tratamento e recuperação de informação, onde os sintagmas 
nominais desempenham o principal papel. Trata-se da construção de um 
protótipo, de sistema de recuperação da informação capaz de navegar uma 
estrutura de em árvore de sintagmas nominais. Para exploração deste protótipo, 
foi utilizada uma amostragem de 15 artigos em língua portuguesa, de onde 
foram extraídos os sintagmas nominais. O processo de extração foi manual, 
simulando um processo automatizado. Hélio Kuramoto . 2236 [C] 

907. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.193-196 maio/ago. 1996. Os sistemas de 
classificação bibliográfica como interface biblioteca/usuário. CDD; CDU; self-
service; interface - sistema de informação/usuário. As classificações refletem o 
contexto social no qual foram elaboradas. O contexto histórico e social no qual 
criadas tanto a CDD quanto a CDU difere do contexto histórico atual no qual se 
presencia infovias, redes de computadores, serviços self-service. O uso da CDD 
e CDU atualmente traz implicações e gera deficiências para a interface entre 
sistema de informação/usuário. Nesse sentido, mecanismos e metodologias que 
viabilizem uma melhor interface entre usuários/sistemas de informação 
necessitam ser propostos pelos profissionais da ciência da informação. Maristela 
Cid Gigante . 2237 [CB] 

908. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.197-205 maio/ago. 1996. A participação dos 
usuários no desenvolvimento de sistemas de informação. sistemas de 
informação; desenvolvimento; participação de usuários. As abordagens 
tradicionais de design de sistemas de informação (Sis) computadorizados 
fundamentam-se em certos pressupostos técnicos que geralmente não englobam 
fatores sociais e psicológicos da organização na qual o novo sistema será 
implantado. Os custos de se ignorar tais fatores são, às vezes, altos, pois usuários 
insatisfeitos podem resistir ao uso do sistema, ou usá-lo de uma maneira 
diferente daquela para a qual foi originalmente projetado. As limitações das 
metodologias de design tradicionais têm sido mitigadas pela adoção de 
metodologias soft, que se baseiam na idéia de que somente a participação 
contínua dos usuários no desenvolvimento do novo sistema pode evitar 
problemas futuros, pois são os usuários - e não o analista - que detêm o 
conhecimento especializado do seu trabalho, o que é necessário para a 
construção de um sistema de alta qualidade e, portanto, produtivo. Ariadne 
Chloë Furnival . 2238 [C] 



909. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.206-208 maio/ago. 1996. Reconstituições de 
informação. recuperação; Arqueologia; conhecimento; decifração; registro; 
informação; perda de informação. O trabalho discute, a partir de um texto o Otto 
Neugebauer sobre arqueologia da matemática, questões fundamentais da 
reconstituição de registros desde evidências internas e externas. Estende suas 
observações para o campo da recuperação da informação, em geral. Considera 
que, embora não sejam equivalentes a interpretação de vestígios e a leitura de 
signos, qualquer leitura corresponde sempre a um ato de (re)constituição de 
sentido a partir de índices múltiplos. Argumenta também que a possibilidade de 
neutralizar as deformações que a manipulação imprime ao material depende da 
visibilidade dos diversos níveis de significação do objeto. Nenhum sistema ou 
protocolo bem formalizado pode oferecer qualquer garantia de reconstituição. 
Luiz Carlos Brito Paternostro . 2239 [CM] 

910. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.209-216 maio/ago. 1996. A invenção da 
memória nos arquivos públicos. Arquivologia; memória; avaliação de 
documentos; arquivos públicos; políticas arquivísticas. O conceito/noção de 
memória norteia diversas práticas de constituição do patrimônio documental por 
parte dos arquivos públicos. Este processo é configurado na Arquivologia pelo 
conjunto de técnicas identificadas como avaliação e seleção de documentos. Tais 
técnicas, porém, tendem a não referir-se, de forma verticalizada, aos 
pressupostos e implicações teóricas do conceito/noção de memória. No Brasil, 
este processo adquire matizes específicos, considerando-se a periferização dos 
arquivos públicos em relação ao Estado e à sociedade. José Maria Jardim . 2240 
[A] 

911. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.217-223 maio/ago. 1996. Novos paradigmas 
da informação e novas percepções do usuário. informação; usuários de 
informação; Ciência da Informação; paradigmas; necessidade de informação. 
Discute a actividade humana de compreensão da realidade, passando por breve 
resumo histórico evolutivo da teoria do receptor nas ciências da comunicação e 
estabelecendo sucinto paralelo com a ciência da informação, a qual vem 
caminhando do paradigma do acervo para o paradigma da informação. 
Conceitos básicos como informação, necessidade de informação e usuários de 
informação são analisados. Sueli Mara Soares Pinto Ferreira . 2241 [C] 

912. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.224-227 maio/ago. 1996. Perspectivas para o 
estudo da área de representação da informação. representação da informação; 
recuperação da informação; sistemas de conceitos; estruturação de conceitos. 
Síntese do desenvolvimento das pesquisas que estão sendo realizadas na área de 
representação/recuperação da informação, visando à elaboração de sistemas de 
conceitos. Apresenta questões que envolvem o conceito/termo e as relações 
entre conceitos. Maior ênfase é dada às abordagens que evidenciam os aspectos 
comuns entre a teoria da classificação facetada, a teoria do conceito e a teoria da 
terminologia, pois as três teorias estabelecem princípios que permitem a 
estruturação dos conceitos em um sistema de conceitos. Maria Luiza Almeida 
Campos . 2242 [C] 



913. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.228-242 maio/ago. 1996. Literatura cinzenta 
versus literatura branca: transição dos autores das comunicações dos eventos 
para produtores de artigos. Ciência da Informação; produção científica; autor 
permanente; autor transiente; Espanha; Brasil. Para fundamentalizar este 
trabalho, foi realizado um estudo de produção de eventos na área da 
documentação e informação científica realizados na Espanha e no Brasil. A 
partir de eventos realizados entre 1978 e 1994 em cada um dos países, foi feito 
um estudo comparativo da participação dos autores de artigos de periódicos 
especializados na área. São apresentados os resultados preliminares da análise 
dos autores da área de ciência da informação, em ambos os países. Verifica-se, 
comparando-se os autores transientes e permanentes de literatura cinzenta com a 
respectiva produção de artigos de periódicos, que, na Espanha, os autores 
transientes - participação em um único evento - publicaram em média de 3,25 
artigo/autor e os permanentes - participação em dois ou mais eventos - com 
média de 2,3 produção/autor. No Brasil, a média está representada por 2,7 
participações artigo/autor para os transientes e 4,2 participações artigo/autor, 
para os permanentes. Dinah Aguiar Poblacion; Daisy Pires Noronha; Emilia 
Currás . 2243 [CD] 

914. ISSN 0100-1965 v.25 n.2 p.255-273 maio/ago. 1996. Plan estratégico de 
los sistemas de informacion cientifica e tecnologica. sistema de informação; 
informação científica e tecnológica; Colômbia; planejamento estratégico. 
Estabelece um plano estratégico de apoio aos sistemas de informação científica e 
tecnológica e apresenta as bases conceituais para a constituição de um sistema 
de informação para a Colômbia. Instituto Colombiano para el Desarrolo de la 
Ciencia y la Tecnologia "Francisco Jose de Caldas" (Colciencias). 2244 [C] 

915. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.298-304 set./dez. 1996. Cultura, informação 
e educação de profissionais de informação nos países em desenvolvimento. 
informação e cultura; formação do profissional de informação; treinamento do 
profissional de informação. Visão amplamente aceita é a de que a cultura vem 
influenciando a produção e uso da informação. O papel da cultura é comumente 
apresentado de maneira superficial e não efetiva. O presente artigo sustenta que 
isso continuará a ser assim, a menos que se dê aos fatores humanos seu 
verdadeiro lugar central nos sistemas de informação. A Biblioteconomia e a 
Ciência da Informação são frutos da cultura de países industrializados. Os 
conteúdos curriculares de Biblioteconomia e de Ciência da Informação 
apresentam óbvia necessidade de africanização. Mas a cultura afeta ainda mais 
significantemente o processo de aprendizado. A educação profissional deveria 
encontrar meios de melhor preparar os profissionais de informação que estão 
aptos a provocar, ao invés de só clamar por mudanças. Michel J. Menou . 2245 
[CB] 

916. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.305-307 set./dez. 1996. Ciência da 
informação: uma ciência, uma revista. interdisciplinaridade; Ciência da 
Informação. Discute a interdisciplinaridade como ruptura, para compreender a 
ciência informação na sua natureza interdisciplinar. Solange Puntel Mostafa . 
2246 [C] 



917. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.308-313 set./dez. 1996. Globalizacion y 
sistemas de informacion: nuevos paradigmas y nuevos desafios. informação; 
Globalização; novas tecnologias; adaptações sociais; inovações tecnológicas. A 
simples expansão da infra-estrutura telemática não seria suficiente para superar 
os graves problemas da oferta de serviços de informação, de acordo com os 
requerimentos de um processo de desenvolvimento sustentado para toda a 
sociedade, em bases mais justas e eqüitativas. Em verdade, põe-se mais ênfase 
no fluxo da informação que em seu uso efetivo; a simples existência da 
informação não é garantia para sua distribuição em termos social e politicamente 
corretos, enquanto que a posse ou privação do direito à informação configuraria 
uma espécie de imperialismo informacional (segundo Roberta Lamb). A 
informação transforma-se em um valor, em algo abstrato, independente de seu 
suporte e requer novas abordagens teóricas e metodológicos, novas práticas e 
novas tecnologias para seu ciclo de vida e de transformação. Discute o problema 
da informação como ideologia, sua globalização e o surgimento das "bibliotecas 
virtuais" no espaço cibernético, exigindo grandes adaptações sociais, com seus 
desdobramentos na ordem política, dentro e entre os países e regiões do mundo, 
segundo o conceito de "feudalismo informacional" (Peter Drahos), com a 
superação da ideologia pela tecnologia. Conclui com algumas estratégias na 
defesa dos direitos dos usuários e em salvaguarda dos valores e interesses de 
grupos, instituições e de regiões mais desfavorecidas. Antonio Lisboa Carvalho 
de Miranda . 2247 [CB] 

918. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.314-318 set./dez. 1996. Bases de dados: a 
metáfora da memória científica. bases de dados; memória coletiva; memória 
científica; representação de conhecimento; linguagem de indexação; indústria da 
informação. Traça um paralelo entre as formas de incorporação de conhecimento 
nas bases de dados internacionais e o conceito de memória coletiva dentro do 
âmbito da produção científica mundial. Analisa as bases de dados, seus 
esquemas de representação e recuperação, sua seletividade e as barreiras 
impostas pelas linguagens de indexação à ciência produzida no Terceiro Mundo. 
Conclui que as bases de dados são os repositórios dos conhecimentos 
consensuais gerados pela ciência moderna, constituindo, dessa forma, a memória 
da ciência oficialmente aceita. Luís Fernando Sayão . 2248 [C] 

919. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.319-329 set./dez. 1996. Da ordem presente à 
razão futura: alguns pontos da vista sobre o tema Ética na produção científica do 
IBICT (1972-1996). Ética; informação; Ciência; Ciência da Informação; Moral; 
Justiça; Direito; Leis. Ensaio apresentando alguns pontos de vista sobre a 
problemática teórica e as representações da Ética e da ciência da informação no 
contexto cultural da produção do conhecimento. Indaga ainda sobre o porquê da 
ausência, entre 1972-1996, do tema Ética na produção científica do IBICT. 
Geraldo Moreira Prado . 2249 [C] 



920. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.330-336 set./dez. 1996. Marketing e desafio 
profissional em unidades de informação. marketing; unidade de informação; 
biblioteca; profissional da informação; desenvolvimento econômico; 
desenvolvimento social. Enfatiza a informação como recurso para o 
desenvolvimento sócio-econômico. Mostra a importância das unidades de 
informação, como organizações essenciais, com efetiva participação para 
promover o desenvolvimento da sociedade. Destaca a adoção de técnicas 
mercadológicas como uma forma de as unidades de informação serem bem 
sucedidas nessa efetiva participação e garantirem sua sobrevivência no futuro. 
Ressalta o desafio do papel do profissional da informação como agente do 
desenvolvimento econômico e social. Sueli Angelica do Amaral . 2250 [BO] 

921. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.337-351 set./dez. 1996. Disseminação da 
pesquisa em Ciência da Informação e Biblioteconomia no Brasil. canais de 
comunicação; periódicos técnico-científicos; pesquisa em Ciência da Informação 
e Biblioteconomia; disseminação da informação; Brasil. Panorama dos canais de 
disseminação da pesquisa em biblioteconomia e ciência da informação no Brasil. 
Os principais periódicos são considerados com base em dados coletados sobre 
suas características; a produção de livros e monografias é considerada com base 
na opinião de editores; a produção de anais de congressos, reuniões científicas e 
profissionais e a produção de teses e dissertações são consideradas em termos 
quantitativos. Os esforços realizados até hoje para se obter controle bibliográfico 
de todos esses materiais são relatados, e a situação atual é descrita. Inclui a 
identificação e breves comentários sobre os autores e leitores dessa literatura. 
Apresenta algumas sugestões para o aperfeiçoamento do processo de 
disseminação. Suzana Pinheiro Machado Mueller; Bernadete Santos Campello; 
Eduardo José Wense Dias . 2251 [CB] 

922. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.352-356 set./dez. 1996. Procedimentos 
editoriais na avaliação de artigos para publicação em periódicos de ciências da 
saúde da América Latina e Caribe. periódicos científicos; ciências da saúde; 
América Latina e Caribe; procedimentos editoriais; avaliação pelos pares. Foram 
analisados os procedimentos editoriais empregados pelos editores quanto à 
avaliação de artigos para publicação (peer review) em periódicos científicos da 
área das ciências da saúde. Um questionário foi enviado a 507 periódicos latino-
americanos indexados em 1993 nas bases LILACS e MEDLINE. O índice de 
resposta foi de 42 do total. O estudo permitiu a identificação dos procedimentos 
editoriais adotados e evidenciou o papel do editor na avaliação dos trabalhos e 
no gerenciamento dos periódicos. Os dados permitiram também que algumas 
características dos periódicos da área da saúde (instituição responsável, tiragem, 
divisão de conteúdo etc.) fossem analisadas. Regina Célia Figueiredo Castro; 
May Brooking Negrão; Celia Ribeiro Zaher . 2252 [C] 



923. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.357-367 set./dez. 1996. Periódicos latino-
americanos: avaliação das características formais e sua relação com a qualidade 
científica. avaliação de periódicos científicos; ciências da saúde; América 
Latina; qualidade científica. Foram analisadas as características formais de um 
grupo de 311 títulos de periódicos latino-americanos de ciências da saúde dos 
seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Costa Rica, México e 
Venezuela, indexados nas bases de dados LILACS e MEDLINE. O objetivo 
inicial foi analisar se as características formais dos periódicos estão relacionadas 
à qualidade científica dos mesmos. O objetivo final do estudo era definir um 
modelo de formulário que pudesse servir para uma análise inicial dos periódicos 
que se candidatam a ser indexados na base de dados LILACS. Foi adotado, com 
algumas alterações, o modelo de Braga e Oberhofer5. Os títulos indexados nas 
duas bases de dados selecionadas serviram como grupo controle e tiveram um 
alto índice de desempenho, comprovando a hipótese inicial. Esse desempenho, 
porém, foi influenciado principalmente por duas variáveis do modelo: duração e 
indexação. Considerando-se que 35 dos títulos têm menos de 10 anos e 23,7 tem 
entre 11 e 20 anos de existência, concluiu-se que a pontuação dessas variáveis 
terá de ser adaptada para que o modelo possa ser utilizado com periódicos 
latino-americanos. Regina Célia Figueiredo Castro; Maria Cecilia Gonzaga 
Ferreira; Ana Lucia Vidili . 2253 [C] 

924. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.368-374 set./dez. 1996. Canais formais de 
comunicação do conhecimento antropológico produzido no Brasil. comunicação 
científica; canais formais; Antropologia. Estudo com o objetivo de identificar os 
canais de comunicação em antropologia. Utilizou-se a base de dados do Sistema 
de Acompanhamento e Avaliação da Capes para levantamento dos dados 
referentes a oito cursos de pós-graduação em antropologia. Selecionaram-se três 
variáveis para realização do trabalho: a) instituições; b) corpo docente 
(professores/pesquisadores); c) produção bibliográfica. Os primeiros resultados 
foram submetidos à apreciação de membros da comunidade de antropólogos 
para análise qualitativa dos dados estatísticos. O resultado final da análise 
revelou três tipos de canais de comunicação. Os canais formais, os canais 
semiformais e outros canais de comunicação na área. Enfatizaram-se os canais 
formais utilizados, o periódico e o livro. Constatou-se que a natureza da 
disciplina científica determina as características dos canais formais de 
comunicação. Marlene de Oliveira . 2254 [C] 

925. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.375-382 set./dez. 1996. O periódico 
científico como veículo de comunicação: uma revisão de literatura. comunicação 
científica; periódico científico. Estudo da participação do periódico no processo 
de comunicação científica, suas características e os fatores que afetam esse 
processo. A análise é feita a partir do entendimento do periódico tanto como 
transferidor de conhecimento, quanto o de oportunizar a comunicação entre os 
pares de uma comunidade científica. A estes se agrega a análise das atividades 
associadas à disseminação que conferem aos periódicos e aos pares a projeção 
necessária à sua visibilidade no meio social em que eles se inserem. Dely 
Bezerra de Miranda; Maria de Nazaré Freitas Pereira . 2255 [C] 



926. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.383-396 set./dez. 1996. Passado e futuro das 
revistas científicas. revistas científicas; evolução. Resgate da história das 
revistas científicas, com a apresentação de sua evolução e das alterações que 
sofreram durante três séculos. Prevê que o uso da tecnologia das redes de 
informação está alterando o formato destes veículos de comunicação da ciência. 
Ida Regina Chitto Stumpf . 2256 [C] 

927. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.387-395 set./dez. 1996. A citação 
bibliográfica no contexto da comunicação: um estudo exploratório na área da 
Botânica. comunicação científica; citação bibliográfica; periódicos científicos. 
Análise exploratória dos hábitos de citação dos pesquisadores do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro e Museu Nacional no contexto da comunicação 
científica, buscando identificar as razões que os levam a citar um documento em 
detrimento de outros, bem como identificar os títulos de periódicos por meio da 
elaboração e aplicação de questionários. Os resultados apresentam informações 
sobre os pesquisadores, seus hábitos de citação e de pesquisa que permitiram 
analisar, por meio de canais não somente formais, importantes aspectos de sua 
organização social. O periódico nacional foi indicado como muito importante 
para a área, e o periódico estrangeiro, como sendo o mais importante para o 
desenvolvimento de suas pesquisas. Paula Maria Abrantes Cotta de Mello . 2257 
[C] 

928. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.396-404 set./dez. 1996. Divulgação 
científica: informação científica para a cidadania?. divulgação científica; 
informação científica e tecnológica; jornalismo científico; museus de ciência. O 
artigo discute o papel social das atividades de divulgação da ciência e 
tecnologia, a partir de uma resenha bibliográfica sobre o assunto, abordando 
seus antecedentes históricos, principais conceitos envolvidos, motivações 
recentes, meios e instrumentos. Trata especificamente de duas experiências 
concretas nesse campo: a mídia (particularmente o jornalismo científico) e os 
museus e centros de ciência. Ao final, faz algumas considerações sobre as 
especificidades e a importância da popularização da ciência nos países em 
desenvolvimento. Sarita Albagli . 2258 [C] 

929. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.405-414 set./dez. 1996. A eficiência técnica e 
econômica e a viabilidade de produtos e serviços de informação. informação; 
conhecimento; avaliação; valor da informação. Relatório de pesquisa sobre a 
produção, distribuição e assimilação da informação onde são discutidas medidas 
de eficiência técnica e econômica e viabilidade de produtos e serviços de 
informação. A partir de um enunciado próprio de informação o estudo segue 
colocando a relação entre informação e conhecimento como um novo contexto 
teórico para análise do tema proposto. A distribuição da informação e sua 
assimilação conferem valor para qualquer estrutura de informação em um 
processo de informação/conhecimento, mas são os estoques estáticos de 
informação processada e armazenada que determinam o fluxo real de 
informação para a sociedade. Aldo de Albuquerque Barreto . 2259 [C] 



930. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.415-422 set./dez. 1996. A importância da 
informação no Sistema Japonês de Inovação. sistema japonês de informação e 
inovação; redes de informação para inovação; política científica e tecnológica. 
Vários estudos têm se concentrado em discutir as razões do positivo 
desempenho econômico e tecnológico japonês verificado nas duas últimas 
décadas. Como resultado, foram identificadas importantes características do 
Sistema Japonês de Inovação (SJI). Entretanto, apesar de quase todos os estudos 
mencionarem o assunto, poucos focalizam o SJI sob o ponto de vista da 
montagem e operacionalização de sistemas de informação. Os objetivos deste 
artigo são três interligados. Em primeiro lugar, destacar a importância de tais 
sistemas de informação para o sucesso do modelo de inovação japonês. Em 
segundo lugar, discutir as características desses sistemas e, finalmente, analisar 
as principais lições que podem ser tiradas da experiência japonesa. Helena M. 
M. Lastres . 2260 [C] 

931. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.423-433 set./dez. 1996. O desviante secreto: 
um exercício conceitual. comunicação científica; transferência da informação; 
barreiras de comunicação. Durante vinte anos, Darwin manteve em segredo sua 
tese sobre a origem das espécies. Temia ser desmoralizado perante a sociedade 
e, especialmente, entrar em conflito com a comunidade científica do seu tempo. 
Conhecendo tanto a abordagem 'criacionista' quanto a 'evolucionista', depois da 
viagem no Beagle Darwin escolheu esta última para explicar a origem da vida. 
Mas, o que o impediu de anunciar publicamente sua descoberta, que chamou de 
'descendência com modificações'? No presente exercício, os conceitos de 
desviante secreto, de Becker, campo científico, de Bourdieu, e consciência 
possível, de Goldmann, são usados para construir um quadro referencial teórico, 
na perspectiva das barreiras de comunicação da informação numa dada 
sociedade. Isa Maria Freire . 2261 [C] 

932. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.434-437 set./dez. 1996. Imprensa e 
informação no Brasil, século XXX. Imprensa; Censura; Liberdade de imprensa; 
Brasil século XIX. A imprensa no Brasil durante o período imperial e nos 
primeiros anos do século XX. A censura e a liberdade de imprensa são 
analisadas no seu começo, assim como o papel político dos meios de 
comunicação em expansão. Kátia de Carvalho . 2262 [O] 

933. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.438-444 set./dez. 1996. Um banco de dados 
para fins de marketing: a experiência do CIN. marketing; Marketing direto; 
marketing da informação; marketing de relacionamento; marketing de serviços 
de informação; Siscad; CNEN/CIN. Descreve-se a evolução do marketing 
direto, desde as práticas do marketing tradicional até o surgimento do marketing 
de relacionamento ou database marketing; enfatiza-se o papel do banco de dados 
no database marketing e descreve-se a experiência do Centro de Informações 
Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CIN/CNEN) na 
construção e utilização de um banco de dados (Siscad) para fins de marketing. 
Anna Christina T. Monteiro de Barros . 2263 [DO] 



934. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.445-449 set./dez. 1996. Bibliotecas virtuais 
na Internet: a experiência do Prossiga. biblioteca virtual; informação em ciência 
e tecnologia; tecnologia da informação; Prossiga; CNPq. Descreve-se a 
experiência do Prossiga no que diz respeito à criação de bibliotecas virtuais na 
Internet. Apresentam-se os procedimentos adotados na sua implantação e 
desenvolvimento: escolha de palavras-chave relativas à área temática da 
biblioteca, definição da estrutura física e do seu conteúdo de informação, uso das 
ferramentas de busca e dos demais instrumentos da Internet. Arrolam-se, 
igualmente, as recomendações relativas à sua manutenção, divulgação e 
resultados alcançados. Sandra Lúcia Rebel; Yone S. Chastinet; Patrícia Henning; 
Maria de Nazaré Freitas Pereira; Ludmila dos Santos . 2264 [B] 

935. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.450-453 set./dez. 1996. Bibliodata/CALCO: 
informação bibliográfica para o desenvolvimento. Rede Bibliodata/Calco; 
catalogação cooperativa; automação de catálogo. Inicialmente desenvolvido para 
servir como um sistema de automação local, o Bibliodata/Calco veio a se tornar 
um sistema de abrangência nacional, hospedando o maior catálogo coletivo de 
bibliotecas brasileiras. O corrente processo de atualização tecnológica, aliado a 
uma estratégia de mudança institucional com vistas a incrementar a participação 
das bibliotecas cooperantes é visto como uma oportunidade para promovê-lo a 
uma rede cooperativa de fato, e aumentar sua importância como fator de 
desenvolvimento do país. Paulo de Avellar de Góes e Vasconcellos . 2265 [B] 

936. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.454-460 set./dez. 1996. Buscando soluções 
para se publicar na Internet: a experiência do IBICT com a Ciência da 
Informação on-line. publicações eletrônicas; revistas eletrônicas; Ciência da 
Informação on-Line; bibliotecas digitais; Internet. Este trabalho situa o leitor 
dentro do panorama das publicações eletrônicas, em particular as revistas 
científicas disponíveis na Internet baseadas na tecnologia Web. Além disso, 
mostra as tendências na utilização de ferramentas que auxiliam o trabalho de 
publicação de revistas em meio eletrônico; e projetos em curso no exterior, onde 
o número de publicações on-line é bastante expressivo. O interesse do IBICT 
pelo tema levou o seu Departamento de Disseminação de Informação Científica 
e Tecnológica (DDI) a acompanhar alguns dos projetos existentes a fim de 
desenvolver sua própria metodologia de publicação eletrônica, adotada na 
produção da Ciência da Informação on-line. Luiz Antonio Gonçalves da Silva; 
Robson Lopes de Almeida; Bruno Souza Paranhos; Cláudio Alberto Andrade 
Florentino . 2266 [CB] 



937. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.461-465 set./dez. 1996. Informação 
cinematográfica e textual: da geração à interpretação e representação de imagem 
e texto. informação de cinematografia; interpretação de imagem e texto; 
representação documentária de imagem e texto; documentação de cinema. A 
documentação fílmica é abordada, neste estudo, a partir de sua geração, visando-
se à elaboração de parâmetros para sua interpretação e representação em uma 
unidade de informação. Analisa-se o processo articulado e integrado de geração 
e fluxo dos documentos produzidos para e pelo filme, de modo a refletir a 
gênese de cada película considerada, em termos de forma e conteúdo. Examina-
se a vinculação imagem/texto, assim como os filmes cinematográficos que 
possuem narrativa explicitada em palavras. Em ambas as abordagens, o quadro 
conceitual é orientado por trabalhos de autores da área de cinema. O filme é 
visto como uma unidade integrada de análise, tendo como fundamento os 
princípios da análise fílmica. Rosa Inês de Novais Cordeiro . 2267 [CD] 

938. ISSN 0100-1965 v.25 n.3 p.466-472 set./dez. 1996. Socialização da 
informação: aportes da teoria da ação comunitária. informação; socialização da 
informação; contexto comunicativo; Teoria da Ação Comunicativa. Este estudo 
discute a identificação de parâmetros para a construção de um contexto 
comunicativo onde a Socialização da Informação possa vir a ser desenvolvida, 
sob a ótica da Teoria da Ação Comunicativa, de Jürgen Habermas. Junia 
Guimarães e Silva; Inaldo Barbosa Marinho Júnior . 2268 [C] 

939. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 jan./abr. 1997. A tecnologia da informação na 
reforma do estado: considerações sobre a prestação de serviços de informática 
na área pública. modelo organizacional; empresa pública; processamento de 
dados; usuário. O artigo focaliza a questão dos modelos organizacionais 
adotados pelas empresas públicas de processamento de dados, e sua possível 
reestruturação para fazer frente às novas necessidades de seus usuários, em meio 
a mudanças profundas nas plataformas tecnológicas tradicionalmente adotadas. 
A intenção do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado é 
contribuir para que o debate iniciado tenha prosseguimento, enfatizando a 
abertura das informações públicas aos cidadãos. Ricardo Adolfo de Campos 
Saur . 2378 [C] 

940. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 jan./abr. 1997. Incubadora do conhecimento. 
incubadora do conhecimento; informação tecnológica. A partir da experiência de 
cinco anos na criação e operação de um sistema de atendimento de demandas 
"tecnológicas", especialmente de micro e pequenas empresas (Disque-
Tecnologia da USP), o autor reflete sobre as possibilidades da utilização da 
informação como matéria-prima para construção de conhecimento. Propõe uma 
filosofia a ser empregada na criação da incubadora de conhecimento, que 
considera, em primeiro lugar, atenção total à demanda para criar mecanismos de 
identificação dos interesses e necessidades imediatas dos hospedes. Ilustra, com 
alguns exemplos, que o conhecimento, construído a partir do cotidiano, é 
adquirido na exata medida das necessidades e capacidades de cada pessoa em 
um processo mais rápido e produtivo que o formal. A disponibilização, para 
consumo, de informação simples e básica é o ambiente favorável, que se deseja, 
para o crescimento do conjunto de conhecimentos dos hóspedes da Incubadora. 
Eduardo José Siqueira Barbosa . 2379 [C] 



941. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 jan./abr. 1997. Los servicios de informacion en 
el proximo milenio. informação no próximo milênio; avanço tecnológico dos 
meios de informação; computador; CD-ROM; redes; produção editorial; 
telecomunicações; teleinformática. Informação é conhecimento, poder e 
comunicação. A informação exerce influência direta sobre as diversas atividades 
humanas: econômicas, educacionais, sociais, culturais e políticas. O avanço da 
tecnologia projetou o computador, o CD-ROM e as redes como meios 
primordiais na coleta, armazenagem e disseminação da informação. Se se 
reconhece, por um lado, o progresso da informação, da produção editorial, das 
telecomunicações e da teleinformática, que tornou o acesso à informação mais 
rápido, mais amplo e mais preciso; por outro lado, há a necessidade de capacitar 
o usuário para ser mais especializado, mais independente e melhor informado. 
Daí a importância de investir na infra-estrutura da informação e capacitar o 
usuário para o próximo milênio Victorico Rodriguez Reyes . 2377 [CB] 

942. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 jan./abr. 1997. O impacto do Mercosul sobre a 
editoração no Brasil. Mercosul; Editoração. O Mercosul, o mercado comum que 
reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, está se consolidando rapidamente 
em nível comercial. O possível impacto do Mercosul sobre a indústria da 
editoração é discutido e fatores de relevância para bibliotecas e sistemas 
informacionais são examinados. Materiais que promovem a expressão cultural 
devem circular livremente entre os quatro países, desde que os direitos de 
propriedade intelectual forem respeitados. O Brasil precisa promover sua própria 
produção literária, musical e cinematográfica e, ao mesmo tempo, dar maior 
atenção à cultura dos seus parceiros no novo bloco econômico. Cavan Michael 
McCarthy . 2370 [B] 

943. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 jan./abr. 1997. O jornal e seu banco de dados: 
uma simbiose obrigatória. banco de dados; jornalismo; banco de informação; 
gerenciamento de imagem; gerenciamento de texto. A agilidade e eficiência de 
um bando de informação de um jornal são fundamentais para assegurar a 
atualidade e credibilidade do próprio jornal. Este artigo tem a finalidade de 
apresentar e descrever o funcionamento do Banco de Dados do jornal Zero Hora. 
Usando tecnologia avançada, seus sistemas de processamento, armazenamento, 
controle, recuperação e disseminação da informação permitem gerenciar as 
bases de dados e material informacional em texto e imagem. Helen Beatriz Frota 
Rozados . 2380 [BO] 



944. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 jan./abr. 1997. Os novos materiais 
bibliográficos e a Gestão da Informação: livro eletrônico e biblioteca eletrônica 
na América Latina e Caribe. fontes de informação bibliográfica - tipos; livro 
eletrônico; biblioteca eletrônica; Gestão da Informação; América Latina e 
Caribe. Grandes alterações estão sendo implementadas nos procedimentos de 
produção, transmissão e uso do conhecimento, dissociando-os dos suportes 
tradicionais, como livros impressos, periódicos e jornais. Publicações eletrônicas 
têm oferecido outros suportes e possibilidades de acesso, requerendo que 
bibliotecas revejam seus procedimentos atuais de gerenciamento, incluindo esses 
novos suportes. Por outro lado, a relevância da informação deve ser considerada 
no planejamento, administração e desenvolvimento dos países. Na América 
Latina e Caribe, esses instrumentos estão cada vez mais presentes, apesar das 
dificuldades econômicas e sociais existentes. Conseqüentemente, os 
profissionais responsáveis pelo gerenciamento de bibliotecas deverão se 
concentrar nessa situação, preparando-se adequadamente para as novas 
possibilidades de acesso à informação. Marcia Rosetto . 2375 [CB] 

945. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 jan./abr. 1997. Resposta técnica: proposta de 
metodologia para os Agentes Sebrae da Região Centro-Oeste. serviço de 
informação; produto informacional - resposta técnica; metodologia. A 
necessidade cada vez maior de aperfeiçoamento dos serviços de informação 
destinados às micro e pequenas empresas para atender à demanda de um 
mercado em processo de globalização levou-nos à elaboração deste trabalho que 
visa a nortear os processos de implantação ou funcionamento dos Serviços de 
Resposta Técnica no âmbito dos Agentes da Região Centro-Oeste do Sistema 
Sebrae, compreendendo os seguintes itens: sistematização do atendimento; 
definição de uma estratégia de marketing; classificação das solicitações 
recebidas; definição do perfil dos recursos humanos; formação dos custos e 
preço de venda; estruturação da equipe; gerenciamento técnico do serviço. 
Wanda Ferreira dos Santos . 2372 [B] 



946. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 p.1-12 jan./abr. 1997. Estão as bibliotecas 
universitárias brasileiras adequadas ao ensino e à pesquisa em Ecologia?. 
periódico; Ecologia; biblioteca universitária; avaliação. Este trabalho procura 
traçar um painel da situação do acervo bibliográfico, em termos de periódicos 
especializados em ecologia, de algumas das principais universidades brasileiras. 
A pesquisa baseou-se na escolha de um tópico básico o qual, vem recebendo 
grande ênfase na literatura internacional ao longo dos últimos anos: a produção 
secundária. Todos os meios de procura disponíveis, sejam eles convencionais ¾ 
arquivos, fichários, microfilmes ¾ , ou aqueles recentemente implantados, tais 
como os bancos de dados em CD ROM, foram empregados. Das dez bibliotecas 
universitárias selecionadas, apenas a Universidade de São Paulo (USP) pode 
oferecer um acervo que cobre satisfatoriamente a maioria das referências 
selecionadas. Um segundo grupo de universidades, composto pela Universidade 
de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual Paulista (UNESP) e 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) apresentou percentuais de 
cobertura variando entre 40 e 60. A maioria das outras bibliotecas universitárias, 
no entanto, manteve-se em um patamar comparável ao da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) ou Universidade de Brasília (UNB), ou seja, com 
percentuais de cobertura inferiores a 40 porcento. Destaca-se ainda, que muitas 
das universidades selecionadas, mesmo possuindo cursos de pós-graduação em 
ecologia, exibiram, em seu conjunto, dados que demonstram inequivocamente a 
pobreza de seu, acervos na área de ecologia. Ricardo M. Pinto-Coelho; Marcos 
Barbeitos . 2371 [B] 

947. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 p.46-53 jan./abr. 1997. Biblioteconomia: 
produção e administração da interpretação. bibliotecário; leitura; interpretação; 
Indexação. Este trabalho privilegia a leitura do bibliotecário para fins de 
indexação e, trazendo para a discussão as contribuições da Análise do Discurso, 
verifica o lugar deste profissional na divisão social do trabalho de leitura. 
Contrapondo textos que tratam da teoria de indexação (o modo de leitura do 
bibliotecário) às palavras-chave, os cabeçalhos de assunto que são o resultado 
desta leitura, dá visibilidade à subjetividade deste leitor. Conclui que a 
explicitação dos processos que informam a leitura do bibliotecário em sua 
prática de indexação, somado ao instrumental teórico-metodológico que a apóia, 
contribui para que esta leitura seja mais fecunda e desdobradora de 
representações dos textos existentes nas bases de dados das bibliotecas. Clarinda 
Rodrigues Lucas . 2374 [B] 

948. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 p.7-11 jan./abr. 1997. Um olhar sobre os 
anuários estatísticos. anuários estatísticos; estrutura; usuário; disseminação. Este 
texto lança um olhar sobre os anuários estatísticos. Após uma breve nota 
histórica, prossegue com a declaração de seus objetivos gerais e específicos. 
Depois trata de sua estrutura, primeiro sob uma visão geral, depois sob uma 
visão específica. Por fim, trata do público e da disseminação de um anuário. 
Finalmente, aborda a delicada questão de como criticar um anuário com vistas à 
sua reformulação permanente. Nelson de Castro Senra . 2369 [CO] 



949. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 p.72-77 jan./abr. 1997. A política da União 
Européia no domínio da informação científico-tecnológica. política de 
informação; União Européia; Sociedade da Informação; novas tecnologias; 
indústria da informação. Este trabalho visa dar uma panorâmica das políticas da 
União Européia no sector da informação. Após uma breve introdução sobre o 
empenhamento da UE na passagem à sociedade da informação para aumentar a 
sua capacidade competitiva diante dos Estados Unidos da América, descrevem-
se vários programas europeus que concorrem para esse objectivo. Gabriela 
Lopes da Silva . 2376 [C] 

950. ISSN 0100-1965 v.26 n.1 p.p.39-45 jan./abr. 1997. Inteligência artificial: 
sistemas especialistas no gerenciamento da informação. inteligência artificial; 
sistemas especialistas; sistemas de informação. O principal objetivo deste artigo 
é propor um modelo para sistemas de gerenciamento da informação baseado em 
técnicas de inteligência artificial. O modelo propõe uma arquitetura de sistema 
especialista para gerenciamento da informação, sugerindo a utilização de um 
analisador semântico embutido na interface do usuário final. A abordagem 
enfatiza a dificuldade em se obter informações com precisão e qualidade, para 
apoiar tomadores de decisões, e a necessidade de prover os usuários finais com 
mecanismos, poderosos, capazes de analisar, selecionar e direcionar-lhes 
informações, de acordo com as necessidades e urgências de cada um. Raquel 
Dias Mendes . 2373 [C] 

951. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. "Ciberteca" ou biblioteca 
virtual: uma perspectiva de gerenciamento de recursos de informação. biblioteca 
virtual - conceitos; biblioteca virtual - planejamento; biblioteca virtual - modelo; 
bibliotecário - perfil profissional. As modificações tecnológicas e as recentes 
concepções de gerenciamento de recursos de informação têm causado uma 
quebra no paradigma dos modelos tradicionais de bibliotecas. O conceito de 
biblioteca virtual se apresenta como uma alternativa para ampliar as condições 
de busca, disponibilidade e recuperação de informações de maneira globalizada, 
qualitativa, pertinente e racional, aliando o acesso local ao acesso remoto, com 
base nas redes de telecomunicação disponíveis. Embora o conceito de biblioteca 
virtual esteja ainda em construção, um cuidadoso planejamento deve ser 
elaborado, tendo em vista a transição do modelo tradicional de bibliotecas para o 
modelo de biblioteca virtual. Alguns passos desta avaliação são apresentados, 
em especial para bibliotecas especializadas, bem como algumas experiências já 
em funcionamento em países do Primeiro Mundo. Novos papéis são também 
exigidos para os profissionais bibliotecários e para o pessoal da biblioteca, 
visando a um reposicionamento de atitudes e atividades. Patricia Zeni Marchiori 
. 2381 [B] 



952. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. "FUTURA": uma base de 
dados sobre a biblioteca do futuro. biblioteca virtual; biblioteca eletrônica; 
biblioteca digital; MicroIsis na WWW; WWWIsis; base de dados bibliográfica. 
Base de dados que objetiva disponibilizar, em único local de fácil e rápido 
acesso, informações básicas essenciais aos interessados na biblioteca do futuro, 
seja ela eletrônica, virtual, digital, sem paredes ou biônica. Desenvolvida com o 
software MicroIsis, encontra-se disponível na Internet a todo e qualquer 
interessado por intermédio do servidor de bases de dados ISIS para o WWW 
(software intitulado WWWIsis, desenvolvido pela Bireme). A recuperação da 
informação é possível por índice de termos indexados ou formulário de pesquisa 
utilizando-se lógica booleana em campos de autoria, título, assunto, data e 
língua. Delimitações de pesquisa por tipo de documento e conteúdo de 
informação também são oferecidas. URL: 
http://www.eca.usp.br/eca/nucleos/biblial/futura/index.htm. Sueli Mara Soares 
Pinto Ferreira; Normanda Miranda Kiyotani; Abel Parker; Paola De Marco 
Lopes Santos . 2394 [B] 

953. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Acompanhamento das 
bibliotecas brasileiras na Internet. bibliotecas brasileiras na Internet; biblioteca 
virtual; levantamento das bibliotecas brasileiras; apontadores para endereços na 
internet; telnet. A biblioteca virtual no Brasil é uma alternativa para se acessar 
informação através da Internet na Biblioteca Nacional, em bibliotecas 
especializadas, universitárias, públicas e escolares. Um levantamento preliminar, 
realizado pelo IBICT, mostra a distribuição de bibliotecas virtuais por estado e 
sua presença na Internet. Os principais produtos e serviços disponíveis são o 
acesso a apontadores, obras digitalizadas, catálogos e informações institucionais. 
A interligação das diversas bibliotecas minimiza esforços e evita duplicação de 
trabalho. Luiz Antônio Gonçalves da Silva; Miguel Ángel Márdero; Silvana 
Claudio . 2395 [B] 

954. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Biblioteca digital: bibliografia 
internacional anotada. biblioteca digital; arquitetura de biblioteca digital; 
conversão de dados; escaneamento, marcação de textos; SGML; 
desenvolvimento de coleções; Catalogação; Classificação; documento digital; 
metadados; recuperação da informação; Z39.50; direitos autorais; preservação 
da informação. Bibliografia internacional seletiva e anotada sobre bibliotecas 
digitais. Aborda os seguintes aspectos: a) visionários, principais autores que 
escreveram sobre a biblioteca do futuro, no período de 1945-1985; b) 
conceituação de biblioteca digital; c) projetos em andamento na Alemanha, 
Austrália, Brasil, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, 
Holanda, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia e Vaticano; d) aspectos 
técnicos relativos à construção de uma biblioteca digital: arquitetura do sistema, 
conversão de dados e escaneamento, marcação de textos, desenvolvimento de 
coleções, catalogação, classificação/indexação, metadados, referência, 
recuperação da informação, direitos autorais e preservação da informação 
digital; e) principais fontes de informação: monografia, periódicos, reuniões 
técnicas específicas, lista de discussão, grupos e centros de estudos, cursos e 
treinamento. Murilo Bastos da Cunha . 2392 [B] 



955. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Bibliotecas virtuais: 
(r)evolução?. bibliotecas virtuais; informação on-line; novas tecnologias. As 
novas tecnologias da Informação estão criando "bibliotecas sem paredes para 
livros sem páginas". Mais conhecidas como bibliotecas virtuais, estas novas 
formas e suportes estão redefinindo os paradigmas atuais sobre informação, 
comunicação e o próprio âmbito de trabalho dos profissionais da área. 
Interdisciplinaridade e interatividade tornam-se as novas palavras de ordem. À 
medida que avançamos na chamada Era da Informação, esta transição faz surgir 
a necessidade de repensar os modelos éticos, legais, estéticos, culturais, 
profissionais e outros, estabelecidos pelo suporte impresso. Ocorrendo 
paralelamente off e on-line, a também chamada Revolução da Informação utiliza 
ampla gama de aplicativos e equipamentos para tornar-se operativa. Coleção 
versus acesso, usuário local versus remoto, indexação hierárquica ou 
hipertextual, imprimir e distribuir ou distribuir e imprimir, navegar no oceano da 
informação ou afogar-se? Este artigo pretende discutir essas questões dentro de 
um enfoque diacrônico e interdisciplinar, contribuindo para o debate e a reflexão 
que a convergência de mídias para o suporte digital faz surgir. Marília Levacov . 
2382 [B] 

956. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Como utilizar a internet na 
educação. internet; educação; pesquisa; comunicação. Relato e análise de 
experiências pessoais e institucionais que utilizam a Internet na educação 
presencial como pesquisa, apoio ao ensino e como comunicação. Avalia os 
avanços e problemas que estão acontecendo atualmente e mostra que a Internet é 
mais eficaz, quando está inserida em processos de ensino-aprendizagem e de 
comunicação que integram as dimensões pessoais, as comunitárias e as 
tecnológicas. José Manuel Moran . 2385 [O] 

957. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Conversão de bases de dados 
MicroISIS para Internet. conversão de base de dados; base de dados em 
MicroISIS; internet; automação de bibliotecas. Apresenta o processo 
desenvolvido pela Companhia de Informática do Paraná (Celepar) na conversão 
de uma base de dados bibliográfica de recuperação de informações em 
MicroISIS, para disponibilização por meio da Internet. Relata quais os passos 
seguidos nesta conversão, desde a decisão pela utilização de banco de dados não 
relacional, até sua recuperação por intermédio de páginas web. Mostra como foi 
o processo de conversão do arquivo mestre do MicroISIS para um arquivo 
seqüencial, possibilitando assim o acesso a este em ambiente mainframe. 
Apresenta ainda a estrutura do módulo de pesquisa, especialmente com relação 
às facilidades do sistema. Maria José Resmer; Olga Maria Soares da Costa . 
2387 [B] 

958. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Design de biblioteca virtual 
centrado no usuário: a abordagem do Sense-Making para estudos de 
necessidades e procedimentos de busca e uso da informação. biblioteca virtual; 
biblioteca eletrônica; biblioteca digital; design; Sense-Making. Analisa a 
abordagem do Sense-Making na busca e uso da informação. Sueli Mara S. P. 
Ferreira . 2393 [CB] 



959. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Direito de autor, direito de 
cópia e direito à informação: o ponto de vista e a ação das associações de 
profissionais da informação e da documentação. direitos autorais; direitos 
editoriais; direitos de cópia ou reprodução eletrônica; direito sui generis; direito 
do uso legal (fair-use); direitos ético, legal e societário. As novas tecnologias de 
produção, processamento, difusão e exploração da informação digital 
modificaram profundamente as tradicionais práticas sobre o uso e a indústria da 
informação, das redes eletrônicas, das ferramentas e dos produtos de multimídia. 
O presidente da Association de Professionnels de l'Information et de la 
Documentation (ADBS) apresenta a posição atual de sua associação e de outros 
parceiros nacionais e internacionais, diante desse novo contexto. Além do direito 
do autor e do editor, deve-se considerar o direito do usuário ou consumidor 
(direito à informação, ao conhecimento, acesso a textos de lei, etc.). Fala-se em 
distinguir entre obra do autor e obra de informação. O novo direito sui generis 
protege produtos e serviços de informação (e. g., bases de dados) e busca 
construir um direito que protege o investimento econômico sem se apoiar no 
direito do autor. O uso legal (fair-use) das obras protegidas deve ser preservado, 
bem como o uso privado do copista, no novo ambiente eletrônico, e deverá 
também desempenhar um papel importante no futuro para garantir o 
desenvolvimento da democracia e do conhecimento. Diante de uma rápida 
mudança das tecnologias de produção, editoração e veiculação da informação, 
deve-se buscar um equilíbrio entre os direitos dos atores e dos espectadores da 
informação para o desenvolvimento do conhecimento e da democracia. Jean 
Michel . 2384 [BDO] 

960. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. La biblioteca electronica en 
Colima-Mexico.  Lourdes Feria Basurto; Ma. Gregoria Carvajal Santillan; 
Marco Antonio Jauregui Medina . 2388 [B] 



961. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Natura cosméticos: quando é 
virtuoso ser virtual. biblioteca virtual; empresas; sistema referencial de 
informações. Descreve a filosofia, o histórico de implantação e as funções da 
biblioteca virtual da Natura Cosméticos S.A., considerado o primeiro sistema 
virtual de informações em empresa do Brasil. Devido ao vertiginoso crescimento 
da empresa desde o início de sua atuação no mercado internacional, buscou-se a 
definição de uma estrutura de sustentação informativa que auxiliasse o 
aprimoramento dos produtos e processos e trouxesse informação sobre o que de 
mais moderno e inovador estivesse acontecendo na cosmética mundial. Além 
disso, buscava-se uma metodologia que também organizasse, sistematizasse e 
disponibilizasse a informação com rapidez e critérios seletivos de pertinência e 
relevância. Acreditava-se ser ineficaz a repetição do velho paradigma da 
biblioteca interna em um cenário de globalização de mercados no qual o acesso 
à informação não deveria estar limitado à informação que pudesse ser 
armazenada em uma sala de biblioteca. Mais importante do que ter a informação 
seria saber onde encontrá-la de maneira rápida e eficaz, porque guardar não 
significa dispor quando se necessita e guardar tem um custo geralmente 
subestimado quando da criação de sistemas que pretendam ser efetivos quanto à 
prospecção e difusão de informações. O foco de atuação do Centro de 
Informações Bibliográficas da Natura é o acesso externo à informação em 
detrimento do acervo interno de informação. Descreve as características, 
produtos e atividades desse sistema virtual de informações. Yara Rezende . 2386 
[B] 

962. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Orientações estratégicas para 
a implementação de bibliotecas virtuais no Brasil. biblioteca virtual/eletrônica; 
internet; editoração eletrônica. Sintetizam-se, neste artigo, as diretrizes básicas 
de uma política para a implementação de bibliotecas virtuais no Brasil, as quais 
devem ser conectadas à Internet, a fim de disponibilizar as fontes de informação 
de acordo com as normas nacionais e internacionais e as tecnologias modernas. 
Uma prioridade seria conectar as bibliotecas brasileiras à Internet e aperfeiçoar a 
capacitação de profissionais da informação, com o intuito de atualizar os 
conhecimentos nesta área e modernizar os mecanismos de editoração e 
disseminação da informação, bem como preservar a memória nacional. Grupo de 
Trabalho sobre Bibliotecas Virtuais do Comitê Gestor da Internet-Brasil. 2391 
[B] 



963. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Revisão analítica da biblioteca 
do futuro. biblioteca do futuro; biblioteca digital; biblioteca virtual; estado-de-
arte (1983-1994); citações de autores norte-americanos; 
tradução/condensação/português. Originalmente na forma de citações de 
consagrados autores norte-americanos, pontuando os mais significativos temas 
sobre a biblioteca do futuro, em um período de dez anos (1983-1994), este 
riquíssimo estado-da-arte é agora traduzido e condensado em língua portuguesa 
e devidamente autorizado pelo Council on Library Resources (CLR), de 
Washington, D.C., USA. Para maior alcance desta matéria emergente, adotou-se 
uma fala pessoal, didática e interpretativa, obedecendo, porém, à orgânica do 
original, na ordem a saber: introdução, visão do futuro, definições de bibliotecas 
digitais; publicação impressa versus digital, aplicações e instrumentos de acesso 
à informação tecnológica; editoração, papéis e motivação dos atores e projetos 
no sistema digital; projetos e bibliotecas do futuro, incluindo o perfil do 
bibliotecário de referência e o papel das escolas de biblioteconomia; para onde 
vão as bibliotecas na virada do século e um senso de urgência. Finda-se com 
uma bibliografia e um índice conjugado de autores e assuntos. Karen M. 
Drabenstott; Celeste M. Burman . 2390 [B] 

964. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 maio/ago. 1997. Uso do Protocolo Z39.50 para 
recuperação de informação em redes eletrônicas. Protocolo Z39.50; redes 
eletrônicas; comunicação de dados. A tecnologia vem subsidiando grandes 
avanços das redes de comunicação de dados, ampliando significativamente os 
canais de acesso às informações mundialmente disponibilizadas. Em função da 
existência de diversos modelos e arquiteturas de redes, o desenvolvimento de 
normas e padrões permite a interoperacionalização de diferentes sistemas de 
computação. A norma ANSI/NISO Z39.50 habilita uma interface única para 
conexão com múltiplos sistemas de informação nas redes eletrônicas Márcia 
Rosetto . 2383 [C] 

965. ISSN 0100-1965 v.26 n.2 p.168-176 maio/ago. 1997. Implementação do 
Banco de Dados DEDALUS, do Sistema Integrado de Bibliotecas da 
Universidade de São Paulo. biblioteca virtual; banco DEDALUS - 
modernização; tecnologia da informação; redes de informação. Apresenta a 
experiência do SIBi/USP no desenvolvimento do seu Projeto de Modernização, 
com ênfase na automação de acervos e serviços, para concretizar a 
interconectividade com outras instituições, ampliando a abrangência de acesso à 
informação e otimizando o atendimento das demandas dos usuários. A base 
principal do trabalho é o aperfeiçoamento da qualidade do seu Banco de Dados 
Bibliográficos DEDALUS, com a instalação de software de funções integradas 
(Aleph) e de equipamentos adequados ao seu funcionamento, permitindo, assim, 
a expansão do formato de intercâmbio (MARC) e a conversão retrospectiva dos 
registros armazenados no Banco. São incluídos tópicos de gerenciamento do 
Sistema relativos à manutenção de coleções, à capacitação de recursos humanos, 
ao trabalho cooperativo e compartilhado, preparando-o para atender as 
exigências atuais de acesso e intercâmbio da informação, dentro das normas 
técnicas e políticas tecnológicas internacionais vigentes. Rosaly Favero 
Krzyzanowski; Inês Maria de Morais Imperatriz; Márcia Rosetto; Mariza Leal 
de Meirelles Do Couto . 2389 [B] 



966. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 p.260-267 set./dez. 1997. La inteligencia 
empresarial en las pequeñas y medianas empresas competitivas de América 
Latina: algunas reflexiones. inteligência empresarial; inteligência competitiva; 
pequenas e médias empresas; América Latina e Caribe; informação; 
conhecimento. Neste artigo, desenvolvem-se algumas teses preliminares que, na 
opinião do autor, podem ser úteis a muitos profissionais da região da América 
Latina e do Caribe, envolvidos nos trabalhos de geração, processamento, 
comercialização e administração dos conhecimentos e das informações 
necessárias às pequenas e médias empresas. Considera-se também que algumas 
das idéias aqui propostas interessem aos empresários que poderiam beneficiar-se 
de uma reflexão individual e conjunta com os" trabalhadores do conhecimento e 
da informação" sobre estes temas na região. Julio Cubillo . 2399 [C] 

967. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 p.283-289 set./dez. 1997. Demanda de 
informação pelo setor industrial: dois estudos no intervalo de 25 anos. demanda 
de informação; informação industrial; setor produtivo. Os estudos sobre a 
demanda de informação dos usuários do setor produtivo industrial tornam-se 
cada vez mais necessários, à medida que a informação se estabelece como 
fator/insumo de produção. Neste trabalho, são analisados, comparativamente, 
dois estudos em nível nacional, separados por um intervalo de tempo de 25 anos. 
Neles, pode-se observar semelhanças e diferenças, sendo possível distinguir 
quais os tipos de informação mais relevantes para o setor industrial, nas 
respectivas etapas históricas. Ambos os estudos foram promovidos mediante 
cooperação entre o setor público e o setor privado, por suas entidades 
representativas. Vania M. R. Hermes de Araujo; Isa Maria Freire; Teresa 
Cristina M. Mendes . 2403 [C] 

968. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 p.290-295 set./dez. 1997. Perfil do profissional 
de informação tecnológica e empresarial. capacitação de profissionais da 
informação; globalização da informação; informação industrial/empresarial; 
domínio do sexo masculino na informação tecnológica; profissionais de 
informação do Sebrae. O presente artigo investiga, junto à Rede de Núcleos de 
Informação Tecnológica do PADCT, junto ao Sistema de Informação do Sebrae 
e ao da CNI-CAMPI's, o sexo, a escolaridade e a preferência de formatos de 
oferta de cursos de especialização. Do universo total, 69,2 de respostas foram 
tabuladas. Existe uma pequena superioridade masculina quanto ao número de 
profissionais de informação tecnológica empresarial, sendo que mais da metade 
deles tem graduação completa. É bastante reduzido o número de profissionais 
com mestrado e doutoramento. Administração e economia formam as áreas de 
origem mais freqüentes desses profissionais. O formato preferido para cursos de 
especialização é de um mês, intervalo de três, outro mês, seqüencialmente até o 
final da carga horária. Para cursos de curta duração, a preferência é que sejam 
oferecidos em período integral. Conclui-se também que existe uma demanda 
potencial para programas de mestrado e doutorado. Sugere-se a criação de, pelo 
menos, um curso de especialização em informação tecnológica empresarial por 
região, além de maiores investimentos em capacitação de recursos humanos. 
Sugere-se ainda a realização de pesquisas sobre o impacto dos egressos dos 
cursos de especialização oferecidos pela UFSC e UFMG e que as investigações 
sejam realizadas por sistemas de informação. Katia Maria Lemos Montalli . 
2404 [CB] 



969. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 set./dez. 1997. A Internet e o valor da" 
internetização". internet; inteligência competitiva; intranet; rede corporativa; 
informação. Em face do crescente volume de informações de interesse 
empresarial, o artigo apresenta a Internet como ferramenta alternativa para 
recuperação e acesso a informações estratégicas, pelas empresas que buscam 
vantagens competitivas. Trata, ainda, da utilização vantajosa de redes 
corporativas na troca de informação intra e interempresas, exemplificando a 
redução de custos e/ou aumento de lucratividade decorrentes da boa utilização 
dessas ferramentas. Joel Maloff . 2398 [C] 

970. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 set./dez. 1997. Estudio sobre necesidades, 
demanda y uso de información de productores de leche ovina y/o caprina. 
pesquisa de demanda; produtores de leite; leite de ovelha; leite de cabra; 
Uruguai; demanda por informação. Realiza-se um estudo das necessidades, 
demanda e uso de informação por parte de produtores de leite de ovelha e/ou de 
cabra, com base num universo de 36 produtores. Selecionaram-se aqueles 
indicadores que permitem elaborar um perfil destes produtores como usuários 
potenciais de informação. Os dados foram obtidos por meio de um questionário 
testado, previamente à distribuição, em entrevistas. Apresentam-se os resultados 
de acordo com os seguintes itens identificados: perfil da comunidade, 
comportamento informacional, demanda e necessidade. Trata-se de uma 
pesquisa realizada com o fim de detectar os produtos e serviços de informação 
necessários para os produtores no desenvolvimento da sua atividade. Incluem-se 
propostas a respeito. Silvia Beatriz Arano Poggi; Ana Gabriela Díaz Pereyra; 
Paulina Szafran Maiche . 2406 [B] 

971. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 set./dez. 1997. Experiencia española en el 
diseño de políticas de información y documentación. políticas de informação; 
planejamento; Espanha; União Européia. O artigo aborda o histórico da 
experiência espanhola na formulação de políticas de informação e 
documentação, concluindo pela necessidade de programas específicos para a 
área, por parte do governo, a despeito dos estímulos provenientes das políticas 
adotadas pela União Européia. Adelaida Román Román . 2405 [BD] 

972. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 set./dez. 1997. Fontes de informação sobre 
companhias e produtos industriais: uma revisão de literatura. revisão de 
literatura comercial; centro referencial de informação; fonte de informação para 
a indústria; páginas amarelas eletrônicas; informação globalizada. O presente 
artigo apresenta as tendências do setor, comparando-as com a situação brasileira, 
e discute questões vinculadas ao processo de produção, acesso e distribuição das 
fontes de informação sobre companhias e sobre produtos industriais. Conclui 
que existem melhoramentos a serem implementados nesse tipo de publicação, 
sugere a criação de um centro referencial para solucionar a questão da 
distribuição e acesso a esses tipos de fontes de informação no Brasil e indica, 
como tendências, o uso de meios eletrônicos e a inserção dos mercados regionais 
no escopo desse tipo de publicação. Katia Maria Lemos Montalli; Bernardete 
dos Santos Campello . 2407 [B] 



973. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 set./dez. 1997. Novos serviços de informação e 
comunicação: um quadro de referência estratégico. serviço de informação; 
tecnologia de informação; comunicação. A partir do final da década de 60, a 
gama de serviços de informação e comunicação disponíveis para consumidores 
residenciais e usuários comerciais nas nações que contam com tecnologia 
avançada vem crescendo incessantemente. O futuro desses serviços dependerá 
das interações estratégicas e estruturais de firmas especializadas em conteúdo, 
condutores e componentes. Nikhilesh Dholakia; Norbert Mundorf; Ruby Roy 
Dholakia . 2396 [C] 

974. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 set./dez. 1997. O lado perverso da globalização 
na sociedade da informação. informação; globalização; Feudalismo; propriedade 
intelectual; internet. O processo de globalização trouxe uma série de mudanças 
de paradigmas. Nem todos favoráveis in totum para a sociedade. Este artigo faz 
uma análise sobre os primeiros resultados dos efeitos da globalização para a 
sociedade da informação. Traz uma comparação dos estudos de Masuda e 
Drahos sobre o futuro da sociedade da informação em uma economia 
globalizada. Enfatiza-se, na conclusão, a importância do preparo profissional e 
da conscientização da cidadania para enfrentar o perigo de dominação de grupos 
com o cerceamento ao direito de todos à informação e ao conhecimento. Maria 
Elza Miranda Ataíde . 2400 [C] 

975. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 set./dez. 1997. Pela integração da inteligência 
competitiva nos Enterprise Information Systems (EIS). Enterprise Information 
Systems (EIS); informação formal e informal, informação interna e externa; 
inteligência competitiva. O objetivo deste artigo é evidenciar a importância da 
integração de um módulo de inteligência competitiva (coleta, organização e 
difusão da informação externa) nos sistemas de informações para o apoio à 
decisão das empresas, enriquecendo assim os Enterprise Information Systems 
(EIS). É a efetividade do gerente na busca da identificação ou da antecipação de 
problemas ou oportunidades, em um cenário de cada vez maiores pressões 
internas e principalmente externas. O propósito maior é fornecer amplo 
ambiente de oferta de informações internas e externas, formais e informais, 
informações sobre as percepções do mercado, informações envolvidas em 
análises e simulações, enfim, um ambiente integrador das informações 
disponíveis e relevantes para o sucesso da organização e que crie condições de 
proatividade para os usuários. Marlei Pozzebon; Maira Petrini; Henrique M. R. 
de Freitas . 2397 [C] 



976. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 set./dez. 1997. Serviço de informação e 
assistência tecnológica para o segmento agroindustrial de alimentos. informação 
tecnológica; serviços de informação; agroindústria de alimentos; gestão da 
informação. A necessidade de desenvolvimento econômico imposta pela 
conjuntura atual vem exigir alta demanda de serviços especializados que se 
proponham a oferecer ao mercado valor agregado a partir da matéria-prima que 
representa a informação. É de vital importância a possibilidade de assessoria, 
consultoria e capacitação que este serviço pode oferecer a fim de garantir a 
adoção das recomendações propostas e, fundamentalmente, obter resultados 
importantes para o cliente e o mercado. Indicadores de desempenho devem ser 
estabelecidos como ferramenta crítica de gestão, e atenção muito especial deve 
ser dada à definição quanto ao perfil do gerente de um serviço desse porte. 
Recomenda-se que seu gerenciamento seja delegado a um empresário de 
informação, que possa imprimir ao serviço uma capacidade multidisciplinar, na 
busca da excelência do desempenho. Rejane Gontow . 2402 [C] 

977. ISSN 0100-1965 v.26 n.3 set./dez. 1997. Valor agregado à informação: 
da teoria à prática. informação; valor agregado; teoria da informação; DTI. O 
objetivo deste trabalho é demonstrar como o valor pode ser agregado à 
informação. A atual situação de sobrecarga de informação vivenciada por todos 
nós no trabalho será descrita. Descrever-se-á também um modelo teórico para 
agregar valor à informação, assim como os modos de aplicação do modelo no 
DTI Market Service/Dinamarca. Soeren Kielgast; Bruce A. Hubbard . 2401 [C] 

978. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.11-27 jan./abr. 1998. Aplicação de técnicas 
infométricas para identificar a abrangência do léxico básico que caracteriza os 
processos de indexação e recuperação da informação. léxico básico; indexação; 
recuperação de informação; técnicas infométricas. A análise das coocorrências 
entre pares de palavras permite estabelecer índices estatísticos que representam a 
força de associação entre esses pares e, a partir dos valores encontrados, mapear 
o estado de uma área do conhecimento num determinado momento. A 
identificação de aglomerados de palavras-chave e a análise da força de ligação 
entre pares de palavras e expressões significativas integrantes dos aglomerados 
abre o caminho para importantes aplicações que vão da construção de léxicos 
especializados até o desenvolvimento de instrumentos lógicos suscetíveis de 
otimizar os processos de indexação automática e recuperação da informação, 
passando pela possibilidade de acompanhar a evolução dos temas de interesse da 
pesquisa científica. Apresenta-se uma aplicação da análise das coocorrências de 
pares de palavras-chave para identificação do âmbito e da abrangência do léxico 
básico, que caracteriza os processos de indexação e recuperação da informação. 
Jaime Robredo; Murilo Bastos da Cunha . 2508 [C] 



979. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.28-35 jan./abr. 1998. O papel da informação 
no processo de capacitação tecnológica das micro e pequenas empresas. 
informação empresarial; capacitação tecnológica; MPMEs; informação 
industrial; informação tecnológica. A necessidade de disponibilizar informações 
para o setor produtivo tem levado a reflexões e esforços no sentido de atender de 
forma ampla a esta demanda em uma sociedade do conhecimento. O artigo foca 
a relevância da disponibilização de informações no processo de capacitação e 
inovação tecnológica no segmento das empresas de pequeno porte, 
especialmente em face da atual relevância econômica e social deste porte de 
empresa. Conclui com a indicação de algumas medidas que devem ser 
perseguidas para ampliar a oferta de informação para as empresas de pequeno 
porte. Paulo César Rezende de Carvalho Alvim . 2509 [C] 

980. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.36-45 jan./abr. 1998. A desconstrução do 
conceito de "qualidade da informação". qualidade da informação; Epistemologia 
e Ciência da Informação; obstáculo epistemológico em Ciência da Informação; 
avaliação da informação. Tomando como principal referencial as categorias 
analíticas de Gaston de Bachelard - estádios de um conceito e obstáculo 
epistemológico -, a leitura da noção "qualidade da informação", tal como é 
abordada na literatura, revela que se trata de uma noção vaga, imprecisa, 
situando-se muito próxima ao entendimento do senso comum. As definições 
geralmente baseiam-se na adscrição de atributos passíveis de mensuração. A 
tendência dominante é a de se imprimir um julgamento de valor positivo à 
informação, relegando-se a um plano secundário seu lado negativo. Com essas 
características, a noção pode ser enquadrada na categoria bachelardiana do 
realismo ingênuo, que funciona como obstáculo epistemológico ao 
conhecimento. A análise de outras noções correlatas conduz à constatação de 
que prevalecem condições semelhantes às assinaladas para a qualidade. A 
desconstrução das noções relativas à avaliação da informação constitui-se, pois, 
em um passo necessário para propiciar o redirecionamento da construção 
conceitual, de modo a sintonizar-se com as exigências do novo momento 
tecnológico e social. Rosa Maria Quadros Nehmy; Isis Paim . 2510 [C] 



981. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.46-52 jan./abr. 1998. Construção de 
conceitos no campo da Ciência da Informação. Biblioteconomia; 
Documentação; Ciência da Informação; construção de conceitos; ruptura 
epistemológica. A construção de conceitos interfere na ruptura epistemológica 
de uma ciência com o senso comum e no desenvolvimento de modelos 
científicos voltados para a observação, descrição e interpretação dos objetos 
teóricos e empíricos de um campo do conhecimento. A formação do arcabouço 
conceitual da Biblioteconomia e documentação parece ter tido por base o fluxo 
de tratamento e recuperação da informação, bem como os conceitos e termos a 
ele associados. No entanto, este arcabouço parece possuir alguns problemas 
metodológicos, entre eles a construção de conceitos descritivos sem uma 
paralela preocupação com a elaboração de conceitos metodológicos 
correspondentes e a perspectiva eclética adotada em sua construção. Tais 
constatações parecem indicar que a Biblioteconomia e documentação possuem 
uma frágil ruptura com o senso comum. Logo, se área pretende participar do 
campo científico, como indica o termo Ciência da Informação, deve assumir 
uma postura diferenciada diante das metodologias científicas e mais 
especificamente da construção de conceitos. Maria Cristiane Barbosa Galvão . 
2511 [CBD] 

982. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.53-60 jan./abr. 1998. Perspectivas 
profissionais e educacionais em Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Biblioteconomia; Ciência da Informação; formação profissional; novas 
tecnologias. O artigo analisa a área de Biblioteconomia/Ciência da Informação 
em termos dos desafios e oportunidades atuais para os profissionais e para os 
programas de formação profissional. As desvantagens da denominação 
tradicional da profissão, usualmente associada à biblioteca e ao livro, são 
abordadas. Soluções adotadas por escolas, departamentos e entidades 
profissionais, especialmente na América do Norte e na Grã-Bretanha, são 
relatadas. Aponta oportunidades para profissionais de informação possuidores de 
habilidades diversificadas. Apresenta modelos que retratam a importação e 
exportação de conhecimento entre a Biblioteconomia/ Ciência da Informação e 
outras áreas. Defende a necessidade de se promover a aplicação do 
conhecimento específico da área de Biblioteconomia/Ciência da Informação em 
contextos e ambientes informacionais amplos. Ricardo Rodrigues Barbosa . 
2512 [CB] 

983. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.61-65 jan./abr. 1998. La formación de 
usuários con métodos participativos para estudiantes universitarios.  Saray 
Córdoba Gonzáles . 2513 [B] 



984. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.66-75 jan./abr. 1998. Análise das citações 
das dissertações de mestrado e teses de doutorado em saúde pública (1990-
1994): estudo exploratório. dissertação de mestrado; tese de doutorado; saúde 
pública; análise de citação; produção científica. Parte de análise de dissertações 
de mestrado e teses de doutorado defendidas, de 1990 a 1994, nos cursos de pós-
graduação em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 
Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz), Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo (FSP/USP) e Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (IMS/UERJ), visando a detectar aspectos referentes às 
características dos documentos citados, como subsídios para estabelecimento de 
indicadores necessários à avaliação da produção científica brasileira no campo 
da saúde pública. O conjunto das citações amostradas (6 019) de 266 
dissertações de mestrado e 84 teses de doutorado revelou que os artigos de 
periódicos contribuíram com maior número de citações (46,7 porcento); o 
percentual de livros foi mais representativo para as teses de doutorado; a maior 
concentração dos documentos citados encontra-se no conjunto publicado de 6 a 
10 anos da defesa da dissertação/tese; o idioma português predominou nas 
citações (49,3 porcento) e o inglês para os artigos de periódicos; os alunos 
valeram-se mais de dissertações/teses de outras instituições do que das escolas 
que freqüentaram. Daisy Pires Noronha . 2514 [C] 

985. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.7-10 jan./abr. 1998. Da biodiversidade à 
biotecnologia: a nova fronteira da informação. biodiversidade; informação; 
ciência; tecnologia; biotecnologia. Discute-se a emergência recente da 
problemática da biodiversidade, de modo associado com a passagem de um 
paradigma tecno-econômico intensivo em energia fóssil e recursos naturais para 
um outro baseado em informação e no uso crescente de ciência e tecnologia no 
processo produtivo. Nesse contexto, é por intermédio das biotecnologias 
avançadas que se busca agregar valor à biodiversidade no mercado globalizado, 
valorizando-se não os organismos vivos em si, mas a informação genética neles 
contidas. Sarita Albagli . 2507 [CO] 

986. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.76-81 jan./abr. 1998. Produtos e Serviços de 
Informação para negócios no Brasil: características. informação para negócios; 
produtos de informação; Serviços de Informação. Informações sobre mercados, 
companhias, produtos, estatísticas e legislação, denominadas "informações para 
negócios", são muito pouco exploradas no Brasil, e essa área de estudos 
encontra-se desorganizada no país. A demanda por produtos e Serviços de 
Informação para negócios cresce gradativamente, em função da necessidade das 
empresas de acompanhar o mercado em constante mudança. O objetivo deste 
projeto, desenvolvido em nível de iniciação científica, é caracterizar e analisar 
produtos e Serviços de Informação sobre mercado existentes no país, 
identificando organizações públicas e privadas que desenvolvam atividades 
voltadas para essa área. Os resultados demonstram algumas características dos 
produtos e serviços identificados no que diz respeito aos tipos de empresas 
atendidas, ao âmbito de atendimento, a produtos e serviços mais requisitados e 
seu formato de apresentação, à maneira como o cliente chega até o prestador de 
serviços, à comercialização e conteúdo dos produtos e serviços e também às 
fontes de informação utilizadas em sua elaboração. Mônica Erichsen Nassif 
Borges; Natália Guiné de Mello Carvalho . 2515 [C] 



987. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.82-89 jan./abr. 1998. Ainfo: a experiência da 
Embrapa na disponibilização e recuperação de informação. sistema de 
informação; base de dados; recuperação da informação. O Ainfo é um sistema 
de informação desenvolvido pela Embrapa-CNPTIA que permite o 
gerenciamento, de forma integrada, de bases de dados documentais e processos 
bibliográficos, proporcionando rapidez e flexibilidade na captura, gerenciamento 
e recuperação de informações, além de oferecer aos seus usuários facilidade de 
uso. A partir da sua utilização nas bibliotecas da Embrapa, foi possível 
disponibilizar à sociedade em geral tanto a literatura adquirida quanto as teses e 
a produção científica dos pesquisadores da Embrapa e, também, uma grande e 
importante coleção de periódicos nacionais e internacionais, para consulta em 
CD-ROM e via Internet. João Francisco Gonçalves Antunes; Stanley Robson de 
Medeiros Oliveira . 2516 [B] 

988. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.90-95 jan./abr. 1998. Acceso a revistas 
latinoamericanas en Internet: una opción a través de las bases de datos Clase y 
Periódica.  José Octavio Alonso Gamboa . 2517 [B] 

989. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.96-98 jan./abr. 1998. Criação de produtos de 
informação: a experiência do Sebrae/MT. produto de informação; serviço de 
informação. Relato de experiência do Centro de Documentação e informação do 
Sebrae/MT referente à criação de produtos informacionais. Aborda os desafios e 
o novo conceito que está permeando os centros de documentação. Apresenta o 
processo de criação de produtos informacionais, desde a sua concepção até a sua 
execução, com depoimentos de clientes que já estão utilizando o produto. Vanda 
Ferreira dos Santos . 2518 [D] 

990. ISSN 0100-1965 v.27 n.1 p.99-102 jan./abr. 1998. Informatização da 
informação: a experiência do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. informatização; bibliotecas universitárias; sistemas de 
bibliotecas; UFRGS; base de dados; SABI; produção intelectual; automação. O 
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem 
desenvolvendo, desde 1988, o Sistema de Automação de Bibliotecas da UFRGS 
- SABi. Este trabalho apresenta o SABi, enfatizando os recursos utilizados na 
sua definição e implementação, sua estrutura e sua aplicação no tratamento, 
recuperação e difusão dos dados bibliográficos de documentos produzidos no 
âmbito da universidade. Eliane Maria Severo Gonçalves; Janise Silva Borge da 
Costa; Laís Freitas Caregnato; Tânia Marisa de Abreu Fraga . 2519 [B] 



991. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.109-121 maio/ago. 1998. SciELO: uma 
metodologia para publicação eletrônica. Scielo - Scientific Electronic library 
Online; publicação eletrônica. Descreve a Metodologia SciELO - Scientific 
Electronic Library Online para a publicação eletrônica de periódicos científicos, 
abordando temas como a transição da publicação impressa em papel para a 
publicação eletrônica, o processo de comunicação científica, os princípios que 
nortearam o desenvolvimento da metodologia, sua aplicação no site SciELO, 
seus módulos e componentes, os instrumentos nos quais está baseada etc. O 
artigo discute, também, as potencialidades e tendências para a área no Brasil e 
América Latina, apontando questões e propostas que deverão ser abordadas e 
solucionadas pela metodologia. Conclui que a Metodologia SciELO é uma 
solução eficiente, flexível e ampla para a publicação científica eletrônica. Abel 
Laerte Packer . 2520 [C] 

992. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.122-127 maio/ago. 1998. Mudança estrutural 
no fluxo do conhecimento: a comunicação eletrônica. comunicação do 
conhecimento; fluxo de informação; comunicação eletrônica. A estrutura da 
relação entre o fluxo de informação e o público a quem o conhecimento é 
dirigido vem se modificando, com o tempo, como uma função das diferentes 
técnicas que operam na transferência da informação, do gerador ao receptor. O 
fluxo em si, uma sucessão de eventos, de um processo de mediação, entre a 
geração da informação por uma fonte emissora e a aceitação da informação pela 
entidade receptora, realiza uma das bases conceituais que se acredita ser o cerne 
da Ciência da Informação: a geração de conhecimento no indivíduo e no seu 
espaço de convivência. Assim, o propósito deste artigo é mostrar que o fluxo da 
informação que interliga gerador e receptor vem agregando competência na 
transmissão, em uma relação direta com as fases por que passou o 
desenvolvimento do processo de transferência da informação até chegar ao 
tempo da comunicação eletrônica, que viabiliza com maior intensidade a relação 
de interação que nos interessa observar. Aldo de Albuquerque Barreto . 2521 [C] 

993. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.128-133 maio/ago. 1998. Desenvolvendo 
indicadores estratégicos em ciência e tecnologia: as principais questões. 
indicadores em ciência e tecnologia. Este trabalho propõe que os indicadores 
estratégicos para países menos desenvolvidos devem considerar a especificidade 
desses países, portanto não devendo meramente replicar os indicadores 
utilizados pela OCDE. Com esse objetivo, usa um novo marco conceitual que 
destaca a importância do equilíbrio entre a eficiência econômica e o bem-estar 
social. Enumera vários motivos razoáveis para desenvolver os indicadores 
estratégicos, mostra como cada um deles é baseado em pressuposições que não 
necessariamente serão válidas para todos os países e mostra por que é necessário 
adotar um novo enfoque conceitual. Após discutir as principais características do 
método proposto, mostra de que maneira este novo marco pode ajudar a 
identificar os tipos de indicadores necessários. Finalmente, o trabalho sugere de 
que maneira o enfoque poderá ser útil para um projeto que procura avaliar 
publicações científicas. Edson Kenji . 2522 [CO] 



994. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.134-140 maio/ago. 1998. O papel da 
informetria e da cienciometria e sua perspectiva nacional e internacional. 
Infometria; Cienciometria; Bibliometria; indicadores. O objetivo deste trabalho é 
discutir o papel da informetria e da cienciometria em uma perspectiva nacional e 
internacional, analisando seu uso e sua prática. Inicialmente, apresenta as 
definições de Bibliometria, cienciometria e informetria, para, em seguida, tratar 
do papel da ciência enquanto um processo social, com o objetivo de identificar 
as limitações dos indicadores científicos. Algumas dificuldades para o 
desenvolvimento dos indicadores científicos também são abordadas. Cesar A. 
Macias-Chapula . 2523 [C] 

995. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.141-148 maio/ago. 1998. Indicadores 
cienciométricos. indicadores científicos; Bibliometria; Cienciometria; índices de 
citação. Os indicadores científicos surgem da medição dos insumos e dos 
resultados da instituição científica. A cienciometria elabora metodologias para 
formular esses indicadores com técnicas interdisciplinares da economia, 
estatística, administração e documentação. As metodologias aceitas 
internacionalmente (Manual de Frascati, Manual de Oslo e Manual de Canberra) 
são as referências clássicas para medir os insumos e os resultados econômicos, 
bem como os resultados tecnológicos da pesquisa e desenvolvimento (P 

D). Não existe consenso internacional sobre como medir e avaliar a produção 
intelectual e acadêmica tal como se manifesta no sistema editorial, nem na 
interpretação de seus impactos e influências. Definindo os termos Bibliometria, 
cienciometria e informetria, seus alcances e aplicações, este trabalho apresenta 
visões alternativas para interpretar os indicadores cienciométricos existentes 
que, em sua maior parte, derivam das compilações do Citation Index do Institute 
for Scientific Information e de bases de dados similares. Em particular, 
apresenta-se uma hipótese para explicar o viés que o Citation Index manifesta 
em favor das publicações que fazem parte da corrente principal (mainstream) 
dos países desenvolvidos, em detrimento das publicações de qualidade similar 
provenientes de países do Terceiro Mundo. Ernesto Spinak . 2524 [C] 

996. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.149-158 maio/ago. 1998. Indicadores 
bibliométricos e econométricos para a avaliação de instituições científicas. 
Bibliometria; Cienciometria; Econometria. O artigo é dividido em duas partes. A 
primeira descreve a avaliação de uma pequena universidade, baseada em dados 
cienciométricos tendo por principal objetivo avaliar a pesquisa com visibilidade 
internacional. A segunda parte mostra como um método econométrico (DEA: 
data enveloping analysis) pode ser usado para incluir na avaliação o ensino e o 
levantamento de recursos, entre outros aspectos. As duas abordagens mostram 
como um corpo teórico combinando (Bibliometria, cienciometria e econometria) 
pode ser aplicado a problemas concretos. Ronald Rousseau . 2525 [C] 

997. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.159-164 maio/ago. 1998. Indicadores 
quantitativos: reflexões que antecedem seu estabelecimento. indicadores - 
metodologia. O trabalho indica alguns aspectos a serem considerados para a 
construção sistematizada de indicadores quantitativos referentes a processos de 
qualquer natureza, incluindo propriedades como relevância, gradação de 
intensidade, univocidade, padronização e rastreabilidade. Piotr Trzesniak . 2526 
[C] 



998. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.165-175 maio/ago. 1998. Avaliação de 
periódicos científicos e técnicos brasileiros. metodologia para avaliação de 
periódicos; periódicos científicos brasileiros. Trata da metodologia desenvolvida 
para avaliação conjunta de mérito (conteúdo) e desempenho (forma) de 
periódicos científicos e técnicos correntes brasileiros. A metodologia para 
avaliação de mérito, seguindo procedimentos preestabelecidos, foi aplicada por 
pesquisadores das diferentes áreas do conhecimento (avaliação pelos pares) e 
permitiu a classificação das revistas em três níveis de relevância: prioritária, 
importante e de importância relativa. A avaliação de forma aplicada pelas 
autoras é baseada no modelo de Braga e Oberhofer, que estabelece critérios de 
pontuação, determinando o nível de desempenho alcançado pelos periódicos 
(Muito Bom, Bom, Mediano e Fraco). Os resultados alcançados demonstram a 
necessidade da avaliação conjunta do mérito e do desempenho para que se possa 
ter uma visão global da qualidade das publicações. Rosali Favero Krzyzanowski 
. 2527 [C] 

999. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.176-182 maio/ago. 1998. A publicação de 
revistas eletrônicas: economia da produção, distribuição e uso. publicações de 
revistas científicas - aspectos econômicos; revista eletrônica versus revista em 
papel. O trabalho analisa aspectos econômicos da publicação de revistas 
acadêmicas e científicas, baseado em custos de produção e em dados de uso. 
Compara a produção de revistas em papel e em formato eletrônico, discutindo as 
políticas de preços de assinaturas e oferecendo um guia para avaliar o ponto de 
equilíbrio entre despesa e receita, auxiliando as bibliotecas a optar entre assinar 
revistas ou obter cópias de artigos mediante serviços de empréstimo 
interbibliotecas e de comutação bibliográfica. Donald W. King; Carol Tenopir . 
2528 [CB] 

1000. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.183-188 maio/ago. 1998. Direitos autorais na 
Internet. direitos autorais; internet. Trata da nova lei brasileira de direitos 
autorais (Lei 9610 de 19 de fevereiro de 1998), discutindo em particular o tema 
em relação à Internet. Plínio Martins Filho . 2529 [O] 

1001. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.189-192 maio/ago. 1998. Autoria e cultura na 
pós-modernidade. autoria; direito autoral; cultura pós-moderna. Trata da noção 
de autor, abordando a formação e as funções que a autoria desempenha na 
modernidade e na pós-modernidade. Irati Antonio . 2530 [O] 

1002. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.193-197 maio/ago. 1998. Biblioteca 
eletrônica de revistas científicas internacionais: projeto de consórcio. bibliotecas 
eletrônicas; periódicos eletrônicos; consórcios de bibliotecas(Brasil). Com 
enfoque na disponibilidade da informação para a aquisição e transmissão do 
conhecimento humano, descreve projeto para formação de um consórcio de 
bibliotecas de universidades e institutos de pesquisa no Estado de São Paulo. 
Propõe facilitar o acesso à informação, aumentar o grau de satisfação dos 
usuários e minimizar os custos de aquisição de periódicos científicos eletrônicos 
internacionais, por meio de atividades cooperativas. Demonstra as vantagens 
desse procedimento e detalha os objetivos, gerenciamento e etapas de 
implantação do projeto, apresentado à Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo - Fapesp. Rosaly Favero Krzyzanowski; Rosane Taruhn . 
2531 [B] 



1003. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.198-205 maio/ago. 1998. A revolução da 
informação: em busca do bem comum. Sociedade da Informação; globalização; 
telecomunicações. A partir da globalização, o autor discute o papel da Sociedade 
da Informação na construção de uma sociedade global voltada para o bem 
comum. Aborda principalmente a questão das telecomunicações e suas relações 
com o mercado, a necessidade de regulamentação para a área, a Internet, a 
promoção e o fortalecimento do domínio público, além de temas como 
competitividade e interesse público. O papel da Unesco na Sociedade da 
Informação e a busca por um sentido humanista para o processo de globalização 
também são discutidos. Philippe Quéau . 2532 [C] 

1004. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.206-209 maio/ago. 1998. Avaliação da 
produção científica como instrumento para o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia. literatura científica; revistas científicas - avaliação. Descreve as 
atividades do CONICYT (Comisión Nacional de Investigación científica y 
tecnológica), do Chile, quanto à avaliação da literatura científica, abordando 
aspectos como difusão e acesso. Os critérios para avaliação de revistas 
científicas também são discutidos. Anna Maria Prat . 2533 [C] 

1005. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.210-216 maio/ago. 1998. Informetria: 
explorando bases de dados como instrumentos de análise. Bibliometria; 
Infometria. O artigo aborda os programas de pesquisa do Centro de Estudos 
Informétricos de Copenhague. Descrevendo a informetria como subcampo da 
Bibliometria, discute uma nova abordagem para a área, qual seja, a combinação 
de teorias e metodologias avançadas de recuperação da informação com o estudo 
científico dos fluxos da informação. O Centro objetiva aplicar métodos 
bibliométricos não somente em estudos cienciométricos e em avaliações da 
pesquisa científica e tecnológica, mas também na análise de suas relações 
sociais, econômicas etc., ampliando as análises bibliométricas tradicionais para 
abranger as comunidades não acadêmicas nas quais a informação é produzida, 
comunicada e usada. A autora também convoca os profissionais de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação para enfrentarem o desafio dessa nova 
área de estudos quantitativos, aprendendo a explorar as bases de dados também 
como um instrumento para desenvolver atividades de análise, enfatizando as 
possibilidades que esses profissionais têm para elevar o nível de suas posições 
hierárquicas, assim como para explorar as técnicas informétricas no 
gerenciamento de políticas e de tomadas de decisão. Irene Wormell . 2534 [CB] 

1006. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.219-220 maio/ago. 1998. Avaliação da 
produção científica e o Projeto SciELO. produção científica brasileira; avaliação 
da literatura científica; periódicos eletrônicos; Scielo - Scientific Electronic 
library Online. Partindo da análise da produção científica brasileira e da carência 
de bases de dados em informação científica, o autor aborda o Projeto SciELO - 
Scientific Electronic Library Online - como instrumento para tornar a produção 
nacional mais visível e acessível via meio eletrônico e, ao mesmo tempo, criar 
uma base de dados pela qual seja possível avaliar a produção científica do país e 
aumentar a sua visibilidade internacional. Rogério Meneguini . 2535 [C] 



1007. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.221-225 maio/ago. 1998. Indicadores para 
apoio à tomada de decisão. indicadores de ciência e tecnologia; política 
científica e tecnológica. Aborda indicadores de ciência e tecnologia, uma 
atividade que está tendo decisivo apoio das instituições encarregadas do 
planejamento e execução da política setorial, devido a duas tendências: o 
crescente conteúdo de conhecimento na composição do valor da produção de 
bens e serviços e a elevação do custo da pesquisa e a redução de recursos 
públicos para financiá-la, induzindo à introdução de mecanismos de avaliação de 
desempenho em todos os órgãos públicos. Utilizando um conjunto de 
indicadores em C 

T desenvolvidos pela Fapesp, discute a grande dificuldade teórica no 
estabelecimento de indicadores adequados e como se pode fazer seu 
levantamento, como também as dificuldades práticas em construir um conjunto 
confiável de variáveis capaz de orientar os rumos da política científica e 
tecnológica. Sandra Negraes Brisolla . 2536 [O] 

1008. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.226-229 maio/ago. 1998. Critérios editoriais 
de avaliação científica: notas para discussão. produção científica - sistema de 
avaliação; peer review; Ética e ciência. Aborda o sistema de avaliação da 
produção científica, conhecido por peer review, referee system ou sistema de 
arbitragem, que envolve o editor científico e os avaliadores. Trata da ética na 
ciência e inclui tipos de conduta antiética em publicações científicas, exemplos 
de procedimentos para os avaliadores e as principais diretrizes constantes do 
Código de Ética da associação americana de Sociologia, relativas à comunicação 
da ciência. Charles Pessanha . 2537 [C] 

1009. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.230-232 maio/ago. 1998. O dilema do editor 
de uma revista biomédica: aceitar ou não aceitar. avaliação de artigos científicos; 
processo editorial de periódicos científicos; periódicos científicos. Esta palestra 
trata do processo de avaliação de artigos científicos para publicação na área 
biomédica, levantando pontos como integridade da literatura científica, 
qualidade dos dados, relevância da pesquisa etc. Descreve a experiência do 
Brazilian Journal of Medical and Biological Research na avaliação da literatura 
científica. Lewis Joel Greene . 2538 [C] 

1010. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.233-235 maio/ago. 1998. A base de dados 
ISI e seu processo de seleção de revistas. Institute for Scientific Information 
(ISI); avaliação de periódicos científicos. Descreve o processo de seleção de 
revistas científicas adotado pelo Institute for Scientific Information (ISI) para 
incorporar publicações em sua base de dados, abordando critérios como 
periodicidade, conteúdo editorial, internacionalidade e análise de citação. James 
Testa . 2539 [C] 

1011. ISSN 0100-1965 v.27 n.2 p.236-238 maio/ago. 1998. Seminário sobre 
avaliação da Produção Científica: relatório final. avaliação de literatura 
científica; Scielo - Scientific Electronic library Online. Descreve os objetivos e o 
programa do Seminário sobre avaliação da Produção Científica, realizado em 
São Paulo pelo Projeto SciELO, de 4 a 6 de março de 1998. Inclui os temas e a 
abrangência dos trabalhos apresentados e as conclusões do evento. Irati Antonio; 
Abel Packer . 2540 [C] 



1012. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.243-252 set./dez. 1998. A produção de 
conhecimento arquivístico: perspectivas internacionais e o caso brasileiro (1990-
1995). gestão da informação arquivística; Arquivologia e conhecimento; atuação 
do arquivista; ampliação e difusão do conhecimento arquivístico.. As 
transformações em curso na produção e uso da informação vêm promovendo a 
emergência de novas possibilidades na gestão da informação arquivística, na 
configuração da Arquivologia como campo de conhecimento e na atuação do 
arquivista. No plano internacional, estas tendências são identificadas em 
variadas escolas de pensamento arquivístico. Pesquisa realizada a partir de 
artigos publicados no Brasil, no período 1990-1995, sugere demandas para a 
ampliação e difusão do conhecimento na área, em consonância com as 
tendências observadas internacionalmente. José Maria Jardim . 2541 [A] 

1013. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.253-261 set./dez. 1998. Bibliometria e 
arqueologia do saber de Michel Foucault - traços de identidade teórico-
metodológica. Bibliometria; arqueologia do saber; citações; análise do discurso; 
pragmática; intertextualidade; polifonia; Michel Foucault; Ciência da 
Informação; Epistemologia. O artigo tem por objetivo levantar e discutir as 
relações entre a arqueologia do saber de Michel Foucault e a Bibliometria. 
Propõe categorias de análise comuns entre ambas as áreas. Reflete sobre temas 
de interesse comum entre as duas disciplinas, tais como intertextualidade, 
citações, pragmática, categorização dos discursos. Apresenta possibilidades de 
superação de limites teórico-epistemológicos da Bibliometria, tais como o 
problema da dificuldade de se aferir a "cientificidade" dos discursos 
selecionados para os estudos bibliométricos, assim como a incorporação de 
categorias que permitam superar as tendências de reificação identificadas nas 
pesquisas da Ciência da Informação. Lídia Alvarenga . 2542 [CO] 

1014. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.262-267 set./dez. 1998. A delimitação das 
unidades de análise em Ciência da Informação. unidades de analise; Ciência da 
Informação; coletivismo e individualismo metodológico. Neste artigo, são 
discutidas as possibilidades de delimitação das unidades de análise na Ciência da 
Informação, a partir da utilização de categorias teórico-metodológicas 
provenientes das ciências sociais. Na primeira parte do artigo, são apresentadas 
estas categorias, na forma de dicotomias: individualismo versus coletivismo 
metodológico e ação versus estrutura. Na segunda parte, procura-se responder 
principalmente à seguinte questão: estas dicotomias podem nortear a delimitação 
e a investigação das unidades de análise em Ciência da Informação? Para 
responder a esta questão, analisam-se dissertações de mestrado no campo da 
Ciência da Informação. Maria Guiomar da Cunha Frota . 2543 [C] 



1015. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.268-278 set./dez. 1998. Recursos 
informacionais para o ensino fundamental. fontes de informação; recursos 
informacionais; informação para ensino. Caracteriza os produtores de recursos 
informacionais para o ensino fundamental no Brasil. Identifica, mediante o 
estudo dos catálogos por eles distribuídos, o modo como são divulgados seus 
produtos. Conclui que a indústria editorial brasileira voltada para o ensino 
fundamental apresenta uma produção diversificada, oferecendo uma variedade 
de materiais, típica do ambiente informacional da sociedade contemporânea. A 
análise dos catálogos aponta algumas deficiências nas informações necessárias à 
seleção dos materiais. Bernadete Santos Campello; Paulo da Terra Caldeira; 
Aparecida Imaculada Bedeti da Silva; Manuel Valente Mangue . 2544 [B] 

1016. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.279-283 set./dez. 1998. Aspectos conceituais 
do browsing na recuperação da informação. recuperação da informação; 
browsing; Sistemas de Informação Automatizados. Conceito de browsing e sua 
importância na recuperação da informação. O livre acesso em bibliotecas, sua 
evolução, vantagens e desvantagens ao permitir o browsing. Estudo do processo 
limitado à busca da informação em estantes de bibliotecas ou telas de 
computador que tenham como forma de organização a classificação por 
assuntos. Browsing em computador e sistemas automatizados que permitem a 
sua realização. Madalena Martins Lopes Naves . 2545 [B] 

1017. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.284-292 set./dez. 1998. Avaliação de 
repertórios brasileiros em agricultura, Ciência da Informação e direito: uma 
análise de conteúdo. Brasil-repertórios documentais; repertórios documentais-
agricultura; Ciência da Informação; Direito; avaliação da qualidade; análise de 
conteúdo. Avaliação da análise de conteúdo que apresentam repertórios 
brasileiros em agricultura (agrobase e Base de Dados da Pesquisa agropecuária), 
Ciência da Informação (Lici), e Direito (Bibliografia brasileira de Direito). Após 
identificar os antecedentes, natureza, usuários potenciais e tipo de produto 
oferecido por cada um dos repertórios, mediu-se a percentagem da exaustividade 
de sua cobertura. As tarefas relativas à avaliação da indexação e do resumo se 
fizeram a partir da seleção de 20 registros de cada um deles, que foram 
comparados mediante inspeção direta com os correspondentes originais. 
Utilizou-se também um questionário para determinar a linguagem documental e 
os critérios utilizados para fazer a análise. Atendeu-se especialmente ao exame 
da indexação e do resumo feitos no original, assim como sua profundidade e 
pertinência, medindo-se inclusive o índice de consistência quando possível. Os 
resumos foram estudados de acordo com o translado da superestrutura do 
original e a sua qualidade técnica, medindo-se os seus fatores de legibilidade. Os 
resultados foram apresentados por meio de dados comparativos. José Antonio 
Moreiro Gonzales; Denise Gomes Pereira de Melo; Joana Coeli Ribeiro Garcia; 
Emeide Nóbrega Duarte; Maria Elizabeth B.C.de  Albuquerque; Maria de 
Lourdes de Arruda  Melo; Dulce Amélia de Brito Neves . 2546 [CB] 



1018. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.293-299 set./dez. 1998. Algumas 
considerações a partir do processo de padronização da descrição arquivística. 
Arquivística; Ciência da Informação; descrição; padronização. Considerações 
sobre o conceito de descrição arquivística e sobre o processo de padronização da 
descrição. Relações da arquivística com as demais disciplinas da área da Ciência 
da Informação, a partir das questões surgidas no processo de padronização da 
descrição. Acácia Maria Maduro Hagen . 2547 [AC] 

1019. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.300-310 set./dez. 1998. Estudo comparativo 
entre sistemáticas de digitalização de documentos: formatos HTML e PDF. 
conversão de documentos do formato tradicional para o digital; sistemáticas de 
conversão para HTML; geração de arquivos PDF; tecnologias de 
reconhecimento óptico dos caracteres. Este artigo apresenta o resultado de 
experimentos realizados pelo Laboratório de Biblioteca Digital da PUCRS 
voltados para a captura e conversão de documentos a partir do formato 
tradicional (papel) para o formato digital. São apresentadas e avaliadas as 
principais etapas envolvidas no processo de digitalização utilizando duas 
sistemáticas diferentes: uma baseada na conversão para HTML; a outra baseada 
na geração de arquivos PDF usados pelo software Adobe Acrobat Reader. São 
abordados também fatores essenciais aos trabalhos de digitalização tais como 
tecnologias de Reconhecimento Óptico dos Caracteres (OCR) e avaliação das 
características do acervo a ser digitalizado. Por fim, é realizado um comparativo 
entre as duas sistemáticas estudadas, apontando pontos positivos e negativos que 
devem ser considerados na escolha de uma diretriz de trabalho. André Luís 
Alice Raab; Omer Pohlmann Filho . 2548 [B] 

1020. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.311-318 set./dez. 1998. Mudanças e 
inovações: novo modelo de organização e gestão de biblioteca acadêmica. 
inovação organizacional; administração de biblioteca; biblioteca universitária. 
Descreve-se a reorganização e reestruturação da Biblioteca da Faculdade de 
Saúde Pública da USP, cujo objetivo era alcançar prestação de serviços de 
qualidade ao usuário do meio acadêmico e profissional em face das novas 
tecnologias de informática e comunicação e dos novos métodos e processos de 
trabalho. A implantação do novo modelo iniciou-se em fevereiro de 1997 e se 
encontra em fase de desenvolvimento, tendo já sido feita a primeira avaliação. 
Os resultados mostraram que o processo de mudanças é lento, pois as barreiras a 
serem vencidas não são poucas. Mas a direção que tais mudanças vêm tomando 
mostram que o modelo de gestão escolhido foi acertado. Resta continuar a 
desenvolver o modelo, fazendo as correções e melhorando a qualidade dos 
serviços prestados, que é o objetivo pretendido. Maria Teresinha Dias de 
Andrade; Angela Maria Belloni Cuenca; Benedita Silveira Campos Sadi; Cibele 
Araújo Camargo; Eidi Raquel Franco Abdalla; Francis Sierra Hussein; José 
Sergio Damico; Maria do Carmo Avamilano Alvarez; Maria Fazzaneli Crestana; 
Mirian Santos; Sônia Garcia Gomes Eleutério; Sônia Regina de Mesquita 
Barone . 2549 [B] 



1021. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.319-328 set./dez. 1998. Pergamum - Sistema 
informatizado da biblioteca da PUC/PR. Sistema de Informação Automatizada; 
biblioteca universitária; recuperação da informação; Pergamum; Paraná. O 
objetivo deste trabalho é apresentar e enfatizar a importância da informática nos 
serviços inerentes à Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná/PUC-PR, agilizando nos processos técnicos (catalogação, classificação, 
indexação, seleção/aquisição, empréstimo/devolução e relatórios estatísticos). 
Também busca auxiliar o usuário do sistema a utilizar e compreender melhor o 
processo de pesquisa de informações no acervo existente na biblioteca. 
Apresenta também o nível de conhecimento e satisfação dos usuários quanto ao 
Sistema Pergamum da Biblioteca da PUC-PR, o que possibilitará alterações 
necessárias e aperfeiçoamentos desejáveis para melhor atendimento à 
comunidade acadêmica. Tânia Maria Dias . 2550 [B] 

1022. ISSN 0100-1965 v.27 n.3 p.329-335 set./dez. 1998. Avaliação da 
consistência da indexação realizada em uma biblioteca universitária de artes. 
indexação - avaliação de consistência; política de indexação. Especializado nas 
áreas de artes plásticas, música e teatro a partir de normas para apresentação de 
descritores. Os critérios definidos no estudo constituem uma política de 
indexação semi-estruturada para biblioteca, visando à identificação dos 
problemas existentes na atividade de representação temática e ao 
estabelecimento das diretrizes a serem seguidas para realização de uma 
indexação coerente e de qualidade. As normas para apresentação de descritores 
adotadas como critério de avaliação dizem respeito ao seguinte: número de 
palavras por descritor; uso do singular e do plural; sinônimos; descritores 
compostos; termos homógrafos ou inconsistentes; rotação dos descritores; 
relação entre assuntos redundantes; relação de um assunto com sua subcategoria; 
descritores que indicam período histórico; assuntos compostos por 
identificadores geográficos; assuntos compostos por identificadores geográficos 
e cronológicos. A amostra analisada foi constituída de 743 descritores da área de 
artes plásticas. Os resultados foram representados em tabela, acompanhados de 
uma análise de cada problema identificado no estudo em relação às normas para 
apresentação de descritores. Constatou-se, na avaliação, que a indexação 
realizada na base de dados na biblioteca avaliada possui baixo nível de 
consistência. Letícia Strehl . 2551 [B] 

1023. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.15-19 jan./abr. 1999. Processo de criação 
organizacional e processo de auto-organização. auto-organização; 
conhecimento; criação; informação; inovação; organização; sistema. Neste 
trabalho, procura-se conhecer como o processo de criação é tratado na 
organização social, estudar um modelo proposto de criação organizacional e 
identificar o processo de auto-organização no processo de criação da 
organização social. Ettore Bresciani Filho . 2666 [O] 



1024. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.20-27 jan./abr. 1999. Gerenciamento 
estratégico de informação nas empresas industriais do setor de telecomunicações 
no Brasil. informação para negócios; redes de informação corporativas; 
transferência de informação em P 

D. Realizou-se um estudo comparativo entre três indústrias do setor de 
telecomunicações sediadas no Brasil, focalizando a atenção para a capacitação 
da organização em gerenciar sistemas de informação para subsidiar o processo 
de desenvolvimento/adaptação de novas tecnologias, sendo abordados os 
seguintes aspectos: caracterização da estratégia de negócios, política de 
treinamento de recursos humanos em P 

D e uso de redes corporativas de informação para o desenvolvimento de novas 
tecnologias. Cecília Carmen Cunha Pontes . 2667 [C] 

1025. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.28-36 jan./abr. 1999. Informação tecnológica 
e para negócios no Brasil: introdução a uma discussão conceitual. informação 
referente a indústria/empresa; termos; conceitos; informação tecnológica; 
informação para negócios. Discorre-se que, apesar do valor estratégico da 
informação, sua utilização de forma eficiente e eficaz não está plenamente 
consolidada no Brasil. Refere-se à falta de consenso no uso de conceitos e 
terminologias relacionados com a informação para indústria/empresas, 
focalizando, principalmente, a informação tecnológica e informação para 
negócios. Apresentam-se termos e conceitos referentes à indústria, tecnologia e 
negócios recuperados na literatura. Trata-se de uma contribuição para os estudos 
conceituais da área de informação tecnológica e para negócios no Brasil. Celeste 
Aída Sirotheau Corrêa Jannuzzi; Katia Maria Lemos Montalli . 2668 [C] 

1026. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.37-48 jan./abr. 1999. Fontes de informação 
financeira no Brasil. informação para negócios; fontes de informação; 
informação financeira. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 
identificar as fontes de informação financeira produzidas no Brasil e analisar a 
qualidade da informação nelas disponibilizadas, com vistas a subsidiar a 
organização da área de informação para negócios no Brasil, por meio da 
caracterização da informação financeira, identificação e avaliação das fontes de 
informação financeira produzidas no Brasil, a partir do nível de valor agregado 
da informação nelas disponibilizadas. Foram analisadas 33 instituições em suas 
home pages na Internet, onde se buscou identificar suas missões e/ou objetivos, 
as informações financeiras e as publicações por elas produzidas. Foram 
avaliados 37 periódicos selecionados nas bibliotecas de quatro instituições, 
tendo como base um modelo de avaliação desenvolvido a partir do Modelo de 
Taylor. Verificou-se que as instituições são muito importantes como produtoras 
de informação financeira, responsáveis pela edição de significativo número de 
periódicos. Quanto aos periódicos, foi possível observar haver uma preocupação 
em se produzir fontes com informações adequadamente organizadas, sem ter 
sido contudo, observada homogeneidade no tratamento das informações. 
Terezinha de Fátima Carvalho de Souza; Mônica Erichsen Nassif Borges . 2669 
[C] 



1027. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.49-58 jan./abr. 1999. Sistemas de 
informações gerenciais para programa de qualidade total em pequenas empresas 
da região de Campinas. sistemas de informação gerenciais; programa de 
qualidade total para PMES; fontes de informação. Este trabalho teve por 
objetivo estudar sistemas de informação para gerenciamento de pequenas 
empresas participantes do Programa de Qualidade Total, do Sebrae, na região de 
Campinas. Na elaboração de uma proposta de modelo de sistema de informações 
para o executivo de empresas de pequeno porte, foi necessário identificar não 
apenas as características relacionadas às áreas de negócios, mas também as 
específicas em relação aos setores industrial, comercial e serviços. Para o 
conhecimento dessas características, foi realizado um diagnóstico para 
identificação dos recursos de informática, fontes, produtos e Serviços de 
Informação utilizados em pequenas empresas. Foram propostos indicadores de 
informação para o gerenciamento de programa de qualidade total, tendo como 
suporte o Executive Informations Systems (EIS). Vadson Bastos do Carmo; 
Cecília Carmen Cunha Pontes . 2670 [C] 

1028. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.59-66 jan./abr. 1999. La inteligencia 
organizacional en la industria biofarmacéutica. inteligência organizacional; 
indústria biofarmacêutica; literatura científica; tecnologias da informação 
Eduardo Orozco Silva . 2671 [C] 

1029. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.67-71 jan./abr. 1999. A informação como 
commodity: mensurando o setor de informações em uma nova economia. setor 
informacional; setor de informações; informação como commodity; produtos 
informacionais; digitalização da informação. Este trabalho procura mostrar que a 
evolução tecnológica e a emergência de novas e sólidas atividades econômicas 
têm implicado novos modos de se mensurar os setores da economia relacionados 
diretamente à informação e, conseqüentemente, novas formas de se definir, ao 
menos do ponto de vista econômico, o que são os produtos informacionais e o 
que é a informação. Alexander Patêz Galvão . 2672 [C] 

1030. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.7-14 jan./abr. 1999. A process for mining 
science  

 technology documents databases, illustrated for the case of "knowledge 
discovery and data mining".  Donghua Zhu; Alan Porter . 2665 [C] 

1031. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.72-78 jan./abr. 1999. Informação e 
conhecimento na nova ordem mundial. economia e Sociedade da Informação e 
do conhecimento; tecnologias da informação; informação e estratégias 
competitivas. Este artigo discute o papel da informação e do conhecimento na 
nova ordem mundial. O foco central é o advento e a difusão da denominada 
economia da informação e do conhecimento, a qual vem induzindo novas 
atividades, conceitos de competitividade, estratégias organizacionais e formatos 
institucionais (que influenciam empresas, centros de ensino e pesquisa, governos 
etc. e até os próprios indivíduos) e exigindo novas capacitações. Helena M. M. 
Lastres . 2673 [C] 



1032. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.79-86 jan./abr. 1999. Interação universidade-
empresa na sociedade do conhecimento: reflexões e realidade. sociedade do 
conhecimento; inovação tecnológica; interação universidade empresa. O 
presente trabalho pretende conduzir a uma reflexão sobre universidade-empresa, 
elemento vital na sociedade do conhecimento. Na introdução, são apresentadas 
as razões da importância desse processo de interação diante do novo paradigma 
tecnológico; conduz-se aos principais problemas da ciência e da tecnologia na 
América Latina com particular ênfase para a economia brasileira, tendo como 
pano de fundo a montagem de um sistema de inovação. Na seção 2, são 
analisados os principais mecanismos de interação existentes, suas vantagens e 
desvantagens. Finalmente, na seção 3, discorre-se sobre o papel dos agentes de 
interação nesse trabalho de interface, descrevendo-se o perfil adequado dos 
agentes e os conhecimentos que devem possuir, seja do ambiente universitário, 
seja do setor empresarial, sem perder de vista, é claro, os diversos modelos de 
desenvolvimento tecnológico. Nessa mesma seção, finaliza-se o trabalho com 
uma reflexão sobre o papel do Estado brasileiro como indutor do 
desenvolvimento tecnológico, inclusive no apoio às instituições de interface. 
Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota . 2674 [CO] 

1033. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.87-88 jan./abr. 1999. Un balance muy 
positivo para el nuevo sistema comercio electronico/tips.  Esteban Valenti . 2675 
[O] 

1034. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.89-93 jan./abr. 1999. A inteligência 
competitiva e a área de informação tecnológica no Instituto de Pesquisas 
tecnológicas do Estado de São Paulo S. informação tecnológica; atuação do 
profissional da informação; o profissional como agente de mudanças; cultura da 
organização. O artigo apresenta uma avaliação da mudança de paradigma que 
está sendo implementada na atual gestão do Centro de informação tecnológica 
(Citec), do Instituto de Pesquisas tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT-SP). 
Busca-se demonstrar a atuação do profissional de informação como agente de 
mudança e as formas como pode intervir na cultura da organização, dentro da 
nova estratégia do IPT, de compartilhamento dos riscos e benefícios do 
desenvolvimento tecnológico entre os setores produtivo, privado e público. 
Sonia Maria Akiko Wada Tomimori . 2676 [B] 

1035. ISSN 0100-1965 v.28 n.1 p.94-110 jan./abr. 1999. Redes informais nas 
organizações: a co-gestão do conhecimento. redes informais; gestão do 
conhecimento; comunicação eletrônica. as redes informais nas organizações 
constituem estruturas auto-organizantes que, respondendo em grande parte pela 
capacidade de as organizações lidarem com os problemas imprevistos, 
configuram-se como instrumentos importantes ao enfrentamento dos desafios 
associados à Sociedade da Informação. Este trabalho aborda as redes informais 
sob a perspectiva do processamento humano da informação e do conhecimento 
que efetuam e dos suportes eletrônicos de comunicação que ampliam sua 
utilização dentro das organizações. Tonia Marta Barbosa Macedo . 2677 [C] 



1036. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.111-114 maio/ago. 1999. Novas estratégias 
organizacionais no cenário global. globalização e convergência; meios de 
comunicação; países periféricos; países em desenvolvimento; preservação da 
vontade sociocultural; o Brasil e a dinâmica da globalização. Diante das 
transformações organizacionais decorrentes dos processos de globalização e de 
convergência dos meios de comunicação, os países periféricos se encontram 
confrontados com um duplo dilema: o imperativo econômico-político de se 
inserir no concerto das nações mais desenvolvidas e a vontade social-cultural de 
preservar as suas especificidades históricas. Tratando do caso particular do 
Brasil, o artigo analisa algumas das estratégias possíveis de conciliação entre a 
dinâmica da globalização e as forças de enraizamento local e regional. 
Mohammed Elhajji . 2678 [O] 

1037. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.115-123 maio/ago. 1999. A construção de 
políticas nacional e supranacional de informação: desafio para os Estados 
nacionais e blocos regionais. política nacional de informação; União Européia; 
desenvolvimento de conteúdos; tecnologias de informação e de comunicação; 
Sociedade da Informação. A partir de um estudo na França como parte do 
desenvolvimento da tese de doutoramento intitulada " a construção de políticas 
de informação no cenário de uma sociedade informacional crescentemente 
globalizada", o presente artigo narra o resultado das entrevistas onde são 
colocados os desafios para a construção de políticas de informação nos Estados 
europeus, políticas estas visando a facilitar o acesso destes países na Sociedade 
da Informação Marta Pinheiro Aun . 2679 [C] 

1038. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.124-135 maio/ago. 1999. Informação 
estatística: política, regulação, coordenação. política de informação; informação 
estatística; demanda da dimensão sociopolítica; oferta técnico-científica. Tendo 
como foco a informação estatística, procura-se destacar as polêmicas que 
vicejam no entorno de suas dimensões sociopolíticas, que define a demanda, e 
técnico-científica, que define a oferta, fazendo-o através de uma evolução 
histórica. Procura-se mostrar que a definição e a harmonia entre ambas, a 
demanda e a oferta da informação estatística, não passa pelo livre jogo das 
forças de mercado, locus natural da espontânea coordenação econômica, de 
modo que se faz vital haver uma coordenação especializada, apropriada e 
adequadamente institucionalizada em alguma esfera oficial de governo (em se 
tratando de um bem que se quer público). Assim, a algum agente público caberá 
o exercício dessa coordenação institucional, fazendo-o nos limites do mandato 
que se queira ou se possa atribuir-lhe, dessa forma praticando-se uma cuidadosa 
regulação de todo o processo, cognitivo e social, a partir dos princípios 
integrantes de uma política de informação. Dessa forma, associa-se a política de 
informação, como parece correto, ao equacionar das polêmicas que impedem ou 
dificultam um certo bem (no caso a informação estatística) de se tornar público, 
fazendo-o no contexto de alguma agência de poder (no caso uma coordenação 
especializada), assentando-se um conjunto de seis pilares (utilidade, pertinência, 
validade, visibilidade, continuidade, integridade), capazes de a substanciar e a 
sustentar. Nelson de Castro Senra . 2680 [CO] 



1039. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.136-138 maio/ago. 1999. Informação, 
trabalho e tempo livre: políticas de informação para o século XXI. políticas de 
informação; trabalho; tempo livre. Discussão e problematização das ações de 
informação no contexto da chamada sociedade global, que põe em cena dilemas, 
conflitos e paradoxos, sacudindo as cidades, redesenhando a geografia do 
mundo e desvelando aos nossos olhos a exacerbação da intolerância 
materializada em guerras civis e étnicas. Diante do processo mais amplo de 
desindustrialização, das novas modalidades de trabalho, precário e irregular, 
alguns desafios se impõem: como desenhar e direcionar políticas de informação 
que venham a dar conta de uma imensa massa de excluídos, desempregados, 
exilados, marginalizados? No plano coletivo, existiriam agenciamentos que 
viessem a dar conta das novas subjetividades coletivas e das múltiplas 
identidades em jogo? Diante desse globalismo, é preciso problematizar outros 
valores e colocar em pauta novas formas de cidadania. A nova revolução deverá 
ser ética e estética. Icléia Thiesen Magalhães Costa . 2681 [C] 

1040. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.139-144 maio/ago. 1999. Observatório da 
cidadania: monitorando as políticas públicas em âmbito global. processo de 
globalização; globalização e os aspectos econômicos e tecnológico; 
organizações civis sem fins lucrativos; políticas públicas dos governos; 
corporações transnacionais. As análises e discussões teóricas sobre o atual 
processo de globalização têm dado ênfase aos aspectos econômicos e 
tecnológicos e seus impactos na vida social e cultural dos indivíduos. Contudo, 
experiências como a do Social Watch (Observatório da Cidadania em português, 
Control Ciudadano em espanhol) - uma rede mundial de grupos de cidadãos e 
organizações civis sem fins lucrativos criada para monitorar as ações de 
desenvolvimento social - mostram como as informações sobre as políticas 
públicas dos governos e dos organismos multilaterais podem ser agenciadas e 
analisadas para subsidiar o processo decisório dos atores sociais, da mesma 
forma que o fazem as corporações transnacionais. O Observatório da Cidadania 
estimula a atuação em rede e o intercâmbio de idéias e de informação sobre 
estratégias bem-sucedidas de combate à pobreza e da discriminação de gênero. 
Para publicação do seu relatório anual (em inglês, português, espanhol e 
italiano) e de relatórios locais, nacionais e regionais, a rede coleta, analisa e 
debate os dados disponíveis em fontes oficiais e alternativas, estruturando seus 
próprios indicadores de desenvolvimento social. Toda essa informação resulta 
da competência técnica acumulada por centenas de contra-especialistas no 
chamado terceiro setor e é veiculada tanto em papel quanto via Internet. Sonia 
Aguiar . 2682 [CO] 

1041. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.146-154 maio/ago. 1999. Informação e 
direitos humanos: acesso às informações arquivísticas. direito a informação; 
aspectos especiais do direito a informação; direito a informação arquivística; 
acesso aos arquivos públicos. O direito à informação no contexto da trajetória 
dos direitos humanos. Considerações em torno das especificidades do direito à 
informação, especialmente no que se refere ao direito à informação arquivística 
e suas características. Aspectos das questões relativas ao acesso aos arquivos 
públicos. Maria Odila Fonseca . 2683 [A] 



1042. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.155-167 maio/ago. 1999. Informação, 
sociedade e cidadania: gestão da informação no contexto de organizações não-
governamentais (ONGs) brasileiras. informação e cidadania; informação e 
sociedade contemporânea; Organizações Nao-Governamentais (ONGs) e 
informação; gestão de informação na sociedade contemporânea. Análise da 
relação entre informação e cidadania, a partir de práticas informacionais 
implementadas por organizações não-governamentais (ONGs) brasileiras que 
trabalham com a questão do Gênero e dos direitos da Mulher. As práticas 
informacionais caracterizam-se por meio das seguintes ações: recepção (como 
ação de seleção), geração (como ação de reapropriação, no sentido de agregar 
valor à informação) e transferência (como ação de socialização da informação). 
Eliany Alvarenga de Araújo . 2684 [C] 

1043. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.168-173 maio/ago. 1999. A oferta e a 
demanda da informação: condições técnicas, econômicas e políticas. viabilidade 
dos produtos e Serviços de Informação; fenômeno da informação; percepção do 
conteúdo semântico; consciência individual; função estética do fenômeno da 
informação. Uma análise da eficiência econômica e da viabilidade dos produtos 
e Serviços de Informação nos orienta a uma reflexão de apreciação na 
manifestação do fenômeno da informação, aqui entendido como a sensibilidade 
na percepção do conteúdo semântico dos produtos de informação pelos sentidos 
e pela consciência. A essência deste fenômeno, raro e sempre surpreendente, 
mostra-se pela transformação de estruturas simbólicas, em realizações de uma 
consciência individual ou coletiva. Fica estabelecida também uma relação entre 
informação e conhecimento, esta se realizando, somente se a informação for 
percebida e aceita como tal, colocando o indivíduo sensível em um estágio 
melhor, consciente consigo mesmo e dentro do mundo onde se realiza a sua 
odisséia individual. Fica estabelecida ainda a função estética do fenômeno da 
informação que é a sensibilidade para apreender a informação; sensibilidade que 
tenuamente precede a percepção. Aldo de Albuquerque Barreto . 2685 [C] 



1044. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.174-189 maio/ago. 1999. Monitoração da 
competitividade científica e tecnológica dos estados brasileiros Um instrumento 
de macropolítica de informação. monitoração em ciência e 
tecnologia/indicadores de competitividade; S 

T monitoring/competitiveness indicators. A resposta das nações industrializadas 
aos impactos da globalização e das mudanças tecnológicas tem sido a de buscar 
um alto nível de competitividade dentro e fora dos limites nacionais. As técnicas 
de inteligência (competitiva, econômica, tecnológica, social) estão entre os 
instrumentos utilizados pelos agentes estatais e privados na busca da 
competitividade, a partir da monitoração do ambiente em que o país ou a 
organização considerada esteja inserido. No presente estudo, parte-se da 
conceituação de inteligência, nas suas diversas manifestações e atividades, 
mencionam-se as estratégias das nações mais desenvolvidas no trabalho de 
inteligência econômica em apoio ao setor produtivo e propõe-se um serviço de 
monitoração com base em um conjunto de indicadores de competitividade dos 
estados brasileiros em ciência e tecnologia (C 

T), a partir de dados produzidos pelo Sistema Estadual de Informação em C 

T-Seict. O serviço proposto, base para um sistema integral de inteligência 
competitiva, tem como clientes prioritários as autoridades governamentais do 
Sistema Nacional de C 

T e secundariamente está aberto a todos indivíduos e organizações públicas e 
privadas. Com o presente relatório, pretende-se apenas antecipar para os gestores 
dos sistemas estaduais de ciência e tecnologia o potencial de análise que o Seict 
oferece para a administração dos níveis de competitividade em C 

T, via gestão do conhecimento e da informação, foco prioritário quando as 
autoridades brasileiras discutem as bases para transformação do país em uma 
Sociedade da Informação, centrada no conhecimento e na tecnologia. Anna da 
Soledade Vieira . 2686 [C] 

1045. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.190-199 maio/ago. 1999. Um instrumento de 
macropolítica de informação: concepção de um sistema de inteligência de 
negócios para gestão de investimentos de engenharia. inteligência de negócios; 
inteligência competitiva; inteligência empresarial; gestão de investimentos de 
engenharia. Em uma economia cada vez mais globalizada, a obtenção de 
informação sobre o mercado no qual uma empresa atua e sobre as estratégias 
mercadológicas de seus concorrentes é condição fundamental para a obtenção de 
vantagem competitiva. Inteligência de negócios é uma disciplina que surge a 
partir desta necessidade permitindo a monitoração permanente do ambiente de 
atuação da empresa, mediante coleta, análise e validação de informações sobre 
concorrentes, clientes, parceiros, fornecedores e demais atores, visando à 
diminuição de riscos na tomada de decisão, a partir do desenvolvimento de uma 
base de conhecimento sobre o negócio. Este trabalho apresenta uma concepção 
para um sistema de inteligência de negócios para a atividade de gestão de 
investimentos de engenharia na indústria de petróleo Ana Valéria Medeiros 
Wanderley . 2687 [C] 



1046. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.200-214 maio/ago. 1999. Inteligência 
Competitiva modelando o sistema de informação de clientes - FINEP. 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); sistema de informação; sistema de 
informação de clientes; inteligência competitiva; clientes-FINEP. A Finep, cuja 
missão é « fazer da ciência e tecnologia instrumentos para construir o futuro do 
Brasil », necessita hoje de um sistema de informação modelado para atender, ao 
mesmo tempo, os clientes que buscam financiamento e a sociedade/comunidade 
de C 

T, enquanto atores do desenvolvimento, de onde novas demandas de 
financiamento são apresentadas. Este estudo propõe um sistema de informação 
de clientes pautado nos componentes da inteligência competitiva, para que a 
empresa Finep desempenhe, cada vez melhor, a sua missão de apoio financeiro à 
área de C 

T, orientando as próprias demandas com base no movimento dos diversos 
setores inseridos nesse mundo globalizado e gerenciando melhor suas operações 
contratadas. O Sistema de informação de Cliente para a Finep, uma vez em 
funcionamento, constituir-se-á também em suporte para a estruturação de uma 
unidade de inteligência competitiva, a fim de apoiá-la nas ações inerentes à 
execução de seu negócio, dos planos de negócio de suas unidades e na 
sustentação de suas vantagens competitivas. Maria da Glória Botelho Battaglia . 
2688 [C] 

1047. ISSN 0100-1965 v.28 n.2 p.215-232 maio/ago. 1999. Bases de dados na 
economia do conhecimento: a questão da qualidade. bases de dados; qualidade; 
economia do conhecimento; gestão de C 

T. Bases de dados são fundamentais para o processo de análise de C 

T em suas relações com o desenvolvimento socioeconômico e com a esfera 
política mais ampla. Isto implica necessariamente a discussão da questão da 
qualidade das informações que subsidiam tal análise. Este artigo discute o papel 
das bases de dados na gestão de C 

T para produção de indicadores, mostrando um breve diagnóstico de bases 
produzidas no Brasil. Maria de Nazaré Freitas Pereira; Cláudio José S. Ribeiro; 
Leonel Tractenberg; Priscilla Loureiro Medeiros . 2689 [C] 

1048. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.233-240 set./dez. 1999. Aprendizagem 
organizacional e informação. aprendizagem organizacional; informação; 
conhecimento organizacional; teorias contemporâneas do conhecimento. O 
artigo discute a noção de aprendizagem organizacional tendo a informação como 
pano de fundo. Descreve abordagens vigentes e sua fragilidade como modelos 
baseados no paradigma reducionista. Apresenta alternativas que consideram a 
complexidade das organizações contemporâneas e que podem contribuir para o 
aprofundamento do conhecimento acerca do operar da informação no processo 
cognitivo, bem como para abordar, de forma mais fundamentada e menos 
pragmática, a questão da informação como recurso gerencial. Juliana do Couto 
Bemfica . 2690 [C] 



1049. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.241-256 set./dez. 1999. Automação de 
bibliotecas e centros de documentação: o processo de avaliação e seleção de 
softwares. automação de bibliotecas; softwares para bibliotecas; informática 
aplicada a bibliotecas. O mercado de produção e geração de softwares para 
automação de bibliotecas apresentou grande impulso nos últimos dez anos. 
Escolher um software representa, hoje, mais que escolher uma ferramenta 
tecnológica para implementar serviços prestados pelas bibliotecas. Representa 
introduzir nova filosofia de trabalho, novos comportamentos e valores 
informacionais. Este trabalho apresenta o resultado dos estudos realizados para a 
escolha de um software para a automação das bibliotecas da Presidência da 
República. Pretende contribuir com a revisão de literatura e com os profissionais 
e estudiosos da área, oferecendo uma análise de cada produto, bem como a 
identificação dos requisitos indispensáveis e desejáveis que o software deve 
possuir para o processo de automação de bibliotecas e centros de documentação. 
Adelaide Ramos e Côrte; Iêda Muniz de Almeida; Ana Emília Pellegrini; Ildeu 
Ordini Lopes; José Carlos Saenger; Maria Bernadete Pereira Esmeraldo . 2691 
[BD] 

1050. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.257-268 set./dez. 1999. Desafios na 
construção de uma biblioteca digital. biblioteca digital; biblioteca universitária; 
desenvolvimento de coleções; serviço de aquisição; catalogação; classificação; 
referência; comutação bibliográfica; serviços técnicos. Análise dos principais 
problemas que poderão ocorrer nos diversos aspectos da biblioteca universitária 
durante e após a implantação da biblioteca digital. Os aspectos estudados são 
instalações físicas; aquisição, desenvolvimento de coleções e comutação 
bibliográfica; catalogação, classificação e indexação; referência; preservação e 
tecnologia. Murilo Bastos da Cunha . 2692 [B] 

1051. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.269-277 set./dez. 1999. Hipertexto: evolução 
histórica e efeitos sociais. hipertexto; hipermidia. Nesta exposição cronológica 
são abordados os avanços na comunicação da informação, passando por 
diferentes estágios culturais e tecnológicos - a escrita, a imprensa e a tecnologia 
da informação. O propósito deste artigo é destacar, em especial, os avanços 
tecnológicos que propiciaram a origem dos hipertextos e os efeitos sociais dessa 
nova tecnologia. O hipertexto se insere no contexto da cibercultura, como uma 
de suas novas interfaces de comunicação. Na verdade, o hipertexto resgata e 
modifica antigas interfaces da escrita, como a segmentação em módulos 
(capítulos e seções), o acesso seletivo e não-linear ao texto (índices e sumários), 
as conexões a outros documentos (notas de rodapé e referências bibliográficas), 
implementadas com novas tecnologias. Essa nova maneira de escrever pode ser 
usada para organizar e divulgar os conhecimentos sobre uma determinada área 
do saber, sendo especialmente útil nas áreas de gestão de informações, 
comunicação e educação. Cláudia Augusto Dias . 2693 [CO] 



1052. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.278-285 set./dez. 1999. O interesse das 
revistas brasileiras e francesas de Biblioteconomia e Ciências da Informação 
pela revista eletrônica no período de 1990-1999. publicações eletrônicas; 
Ciência da Informação; Biblioteconomia; Brasil; França. A revista científica tem 
sido o tema objeto de muitas publicações nas revistas de ciências da informação 
brasileiras e francesas. Uma revisão da literatura da produção científica nesse 
assunto mostra como a revista eletrônica é levada em conta na pesquisa no 
Brasil e na França. Estera Muszkat Menezes; Viviane Couzinet . 2694 [C] 

1053. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.286-292 set./dez. 1999. O uso da informação 
na formulação de ações estratégicas pelas empresas. informações e ações 
estratégicas; gerenciamento do conhecimento; sistemas de informação 
estratégica; sistemas especialistas; inteligência competitiva; correios. Apresenta 
os principais pontos sobre estudo realizado na Empresa brasileira de Correios e 
Telégrafos, buscando identificar os tipos de informação estratégica que 
influenciam na formulação de ações estratégicas pela empresa. A análise 
contemplou a avaliação das informações estratégicas em função de suas 
características e tipos, objetivando estabelecer as bases para desenvolvimento de 
um Sistema de Informações Estratégicas (SIS). Roberto Campos da Rocha 
Miranda . 2695 [C] 

1054. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.293-301 set./dez. 1999. O usuário final da 
busca informatizada: avaliação da capacitação no acesso a bases de dados em 
biblioteca acadêmica. avaliação de capacitação de usuário final; usuários de 
bases de dados; usuário da busca informatizada; Biblioteca/CIR da FSP/USP; 
estudo de usuário; programas educativos em bibliotecas acadêmicas; novas 
tecnologias da informação; treinamento de usuários. Avalia os resultados da 
capacitação de usuários em buscas informatizadas, por meio do Curso de Acesso 
às Bases em cd-rom Medline e Lilacs, modalidade do Programa Educativo da 
Biblioteca/CIR da Faculdade de Saúde Publica da USP, oferecido a docentes e 
alunos da pós-graduação em saúde pública. O universo de estudo foi constituído 
de 92 participantes entre 1993 e 1995. Os resultados mostraram que, após a 
participação no Curso, 65,2 deles conseguiram autonomia no uso das bases de 
dados, 15,2 solicitaram buscas intermediadas pelo bibliotecário, bem como 19,6 
não realizaram forma alguma de busca nas bases da Biblioteca. A intermediação 
dos bibliotecários foi solicitada por motivos como: pouca familiaridade com as 
bases, dificuldade em lidar com tecnologia, confiança na busca realizada pelo 
bibliotecário e falta de tempo para buscas. O egresso do curso que não realizou 
busca informatizada alegou não ter tido necessidade de fazê-lo no período 
estudado. Angela Maria Belloni Cuenca . 2696 [B] 

1055. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.302-309 set./dez. 1999. Revisión: tecnologia 
de agentes de software.  Gabriel Hernan Tolosa; Fernando Raul Alfredo 
Bordignon . 2697 [C] 



1056. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.310-321 set./dez. 1999. Softwares para 
automação de bibliotecas e centros de documentação na literatura brasileira até 
1998. software para automação de bibliotecas; gerenciadores de bases de dados 
bibliográficas; tendências da publicação bibliográfica; Documentação. Estudo 
panorâmico sobre a utilização de software para a automação de bibliotecas no 
Brasil até 1998, contendo análise de tendências desta produção bibliográfica 
quanto à sua autoria, tipo de documentação, meio de publicação, distribuição 
geográfica e no tempo. Inclui uma descrição sucinta dos principais softwares 
citados na literatura. Gercina Ângela Borém Lima . 2698 [BD] 

1057. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.322-332 set./dez. 1999. Acesso à informação 
- promovendo competitividade em p 

d com o uso de tecnologia de informação. P 

D-competitividade; tecnologia da informação-competitividade. O presente 
trabalho visa a mostrar o uso e o diferencial de competitividade que a 
Tecnologia de informação (TI) vem trazendo à área de pesquisa e 
desenvolvimento no Estado de Santa Catarina. A questão fundamental nesta era 
de domínio da TI está em padronizar sistemas incompatíveis transformando o 
fluxo da informação em um processo "sem costuras" e transparente. Este estudo, 
de caráter exploratório, teve como foco identificar usos estratégicos da TI e o 
diferencial competitivo decorrente destes usos em algumas organizações que 
desenvolvem pesquisa e desenvolvimento. Procedeu-se ao levantamento de 
informações por meio de entrevista semi-estruturada junto a cinco grupos de 
pesquisa e desenvolvimento da Embraco, Epagri e UFSC. Os resultados da 
pesquisa, em linhas gerais, constataram a obtenção de diferencial competitivo 
com o uso da tecnologia da informação. Contribui também com estes resultados 
a forma como se articulam nestas organizações o planejamento, a capacitação 
contínua de seus funcionários. O diferencial competitivo obtido com o uso de TI 
nas organizações pesquisadas reflete, de maneira geral, uma nova forma de 
conectar pessoas e processos, pelo redesenho de funções e ambientes dentro e 
fora das organizações. Marcadas por uma visão estratégica e por uma estrutura 
organizacional adequada a esta visão, estas organizações, com o uso da TI, estão 
contribuindo para o novo cenário mundial da pesquisa e dos negócios. Aline 
França de Abreu; Thamara da Costa Vianna França; Carmen Isabel Pereira 
Sinzato . 2699 [C] 

1058. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.333-339 set./dez. 1999. Ambiente de 
qualidade em uma biblioteca universitária: aplicação do 5S e de um estilo 
participativo de administração. programa 5S; gestão participativa; ambiente de 
qualidade; administração de bibliotecas; biblioteca universitária. O artigo divide-
se em duas partes. A primeira analisa o Programa 5S de administração, nascido 
no Japão no final da década de 60, e o estilo participativo de gerenciamento 
organizacional. A segunda parte apresenta, a partir desta análise, uma 
experiência de aplicação conjunta destas duas formas de gestão em uma 
biblioteca universitária. Procura-se demonstrar que é possível, em um contexto 
de recursos escassos, encontrar soluções originais, alcançando significativa 
melhoria na prestação dos serviços aos usuários e criando um clima de 
confiança, responsabilidade e qualidade no local de trabalho. Nadia Vanti . 2700 
[BO] 



1059. ISSN 0100-1965 v.28 n.3 p.340-346 set./dez. 1999. Capacitação no uso 
das bases Medline e Lilacs: avaliação de conteúdo, estrutura e metodologia. 
treinamento de usuários; usuário da busca informatizada; cursos modulados para 
Medline e lilacs; estrutura de cursos para usuários de bases de dados; 
metodologia de cursos para usuários de bases de dados; conteúdo de cursos para 
usuários de bases de dados; computer user training; end user searching; End user 
training; Medline and Lilacs modulated course; End user structure; metodology 
and contents course. Avaliação dos resultados da capacitação de usuários de 
buscas informatizadas do curso de acesso às Bases em cd-rom Medline e Lilacs, 
modalidade do Programa Educativo da Biblioteca/CIR da Faculdade de Saúde 
Pública da USP, oferecido a docentes e alunos da pós-graduação em saúde 
pública. O universo de estudo foi constituído de 92 participantes entre 1993 e 
1995. Os egressos do curso opinaram sobre o seu conteúdo, estrutura, 
metodologia, material didático e demais aspectos específicos à organização de 
capacitação desse nível. Concluiu-se que o Curso Medline e Lilacs está 
atendendo às necessidades dos usuários das buscas informatizadas, precisando 
de algumas adequações, as quais são apontadas neste artigo. Angela Maria 
Belloni Cuenca; Maria do Carmo Avamilano Alvarez; Maria Lucia Evangelista 
de Faria Ferraz; Eidi Raquel Franco Abdalla . 2701 [B] 

1060. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.103-117 jan./abr. 2000. Ciência brasileira na 
base de dados do Institute for Scientific Information (ISI). ciência brasileira; 
periódicos brasileiros; Institute for Scientific Information. Considerando-se a 
importância da indexação no processo de disseminação da informação na 
sociedade contemporânea, as bases de dados configuram-se como essenciais 
nesse processo. Dentre elas, a do Institute for Scientific Information, a mais 
abrangente base de dados de informações científicas do mundo. Objetiva-se, 
então, situar a ciência brasileira nessa base, com o perfil dos periódicos ora 
indexados, a partir de parâmetros como região, estado e município; área de 
conhecimento; natureza do periódico; avaliação, entre outros. O universo 
compreende os 17 títulos de periódicos indexados. Para a coleta de dados, 
recorre-se à análise dos dois últimos fascículos produzidos em 1999. Dentre os 
resultados, destaca-se a supremacia da região Sudeste. Maria das Graças 
Targino; Joana Coeli Ribeiro Garcia . 2838 [C] 

1061. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.118-125 jan./abr. 2000. Web sites 
governamentais, uma esplanada à parte. Web Sites; usabilidade; governo; Brasil. 
Análise e avaliação de web sites do governo federal brasileiro, especificamente 
dos ministérios pertencentes aos setores constantes do programa Sociedade da 
Informação. O trabalho foi realizado mediante aplicação de lista de critérios e 
recomendações ergonômicas. Os critérios foram agrupados em quatro grandes 
quesitos: abrangência e propósito, conteúdo, planejamento visual/gráfico e 
funcionalidade. Concluiu-se que, com relação aos critérios adotados neste 
trabalho, os sites dos órgãos governamentais devem procurar maior adequação 
às recomendações ergonômicas. Elza Maria Ferraz Barboza; Eny Marcelino de 
Almeida Nunes; Nathália Kneipp Sena . 2839 [C] 



1062. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.14-24 jan./abr. 2000. Delineando o valor do 
sistema de informação de uma organização. valor da informação; hierarquia da 
informação; valor do sistema de informação; cadeia de valor de sistema de 
informação. Inicialmente, são explorados conceitos sobre o valor da informação, 
buscando responder às seguintes questões: a finalidade da informação para uma 
organização, a classificação de seus tipos de valor e o seu valor econômico. É 
apresentada uma análise sobre os níveis hierárquicos da informação no processo 
decisório de uma organização, que são os seguintes: dados, informação, 
conhecimento e inteligência. A seguir, é feita uma análise sobre o valor de um 
sistema de informação, baseando-se em uma equação metafórica composta dos 
seguintes fatores: portifólio de produtos e serviços, qualidade, custo e tempo de 
resposta. Por fim, são analisados aspectos relativos ao planejamento e à cadeia 
de valor de um sistema de informação. Eduardo Amadeu Dutra Moresi . 2829 
[C] 

1063. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.25-39 jan./abr. 2000. A forma eletrônica do 
hipertexto. formas textuais; texto; paratexto; hipertexto; representação da 
informação; representação do conhecimento; descrição. Estudo da forma 
eletrônica do hipertexto. Considerando que a forma - o espaço, semântico e 
material - produz sentidos, os conceitos de texto, paratexto e hipertexto são 
estudados para discutir a forma hipertextual, bem como os elementos 
paratextuais à descrição de sites. A estrutura textual do hipertexto revelou-se 
uma estrutura menos formalizada que o texto impresso, entretanto com uma 
lógica/semântica própria que o espaço digital oferece por meio da linguagem 
html. A descrição, em nível de referência desses documentos, merece uma 
sistematização oficial, frente às várias propostas que se apresentam na literatura 
e na Internet, sem deixar de discutir os aspectos científicos envolvidos nesse tipo 
de atualização. Silvana Drumond Monteiro . 2830 [CB] 

1064. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.3-13 jan./abr. 2000. Producción científica 
Brasileña en España: documentación de las tesis doctorales.  Maria de Jesus 
Nascimento . 2828 [C] 

1065. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.40-45 jan./abr. 2000. A questão da cidadania 
na Sociedade da Informação. informação; cidadania; educação; Sociedade da 
Informação. No cerne das transformações que estão alterando o panorama 
mundial, a informação é recurso de poder, pela vinculação do desenvolvimento 
com a capacidade de uma sociedade em gerar e aplicar conhecimentos. A 
informação concorre, assim, para o exercício da cidadania, à medida que 
possibilita ao indivíduo compreender a dimensão dessa mudança e oferece os 
meios de ação individual e coletiva de auto-ajustamento. Para isso, no entanto, é 
necessário garantir ao indivíduo o acesso à educação e à informação. Marisa 
Perrone Campos Rocha . 2831 [C] 



1066. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.46-50 jan./abr. 2000. Impacto da tecnologia 
de informação na gestão de pequenas empresas. tecnologia de informação; 
gestão de pequena empresa; competitividade. Dentro do novo contexto 
empresarial criado pela globalização, a tecnologia de informação fornece 
possibilidades de permanente atualização e integração do negócio, visto que 
potencializa os processos de tratamento, disseminação e transferência de 
informações. Essa tecnologia tão importante parece ainda não ter alcançado 
plenamente as pequenas empresas que, no geral, não possuem sistemas 
informatizados. Para verificar a situação atual do emprego da tecnologia de 
informação em pequenas empresas, foi realizado um estudo em dez empresas 
com número de funcionários entre 20 e 99. Verificou-se que a pequena empresa 
não percebe mudanças significativas em suas atividades após a informatização. 
Lairce Castanheira Beraldi; Edmundo Escrivão Filho . 2832 [C] 

1067. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.51-60 jan./abr. 2000. Centro de informação 
jurídica eletrônico e virtual. automação; biblioteca virtual; centro de informação; 
informação eletrônica; CD-ROM; informação jurídica; internet; informatização; 
sites jurídicos; softwares; programas; banco de dados; rede; acesso; fontes; 
biblioteca digital; biblioteca eletrônica; biblioteca do futuro; cibernética. 
Apresenta modelo de biblioteca jurídica que sugere a potencialização do sistema 
de informações, sem a necessidade de aumento físico considerável do acervo 
interno. Sua estrutura, apoiada na conexão com bancos e bases de dados, redes 
eletrônicas de comunicação e bibliotecas informatizadas situadas interna e 
externamente, permitirá acesso a um conjunto de fontes e acervos muito mais 
amplo e diversificado do que aquele que existe internamente na forma 
tradicional vindo completar esta estrutura. Ana Paula de Rezende; Valéria Maria 
Machado . 2833 [B] 

1068. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.61-70 jan./abr. 2000. O ambiente 
informacional e suas tecnologias na construção dos sentidos e significados. 
informação - semiótica; processamento de informações; tecnologias da 
comunicação e informação; construção dos sentidos e significados. No processo 
de construção do conhecimento, os sujeitos interagem entre si, inseridos nos 
ambientes da cultura. Isso se dá com o auxílio das diversas tecnologias da 
comunicação e informação, que se tornam relevantes na produção e utilização 
das informações no contexto da educação formal. Com o apoio dos recursos 
tecnológicos, o homem recria seus espaços culturais, amplia o acervo de 
conhecimentos e suas formas de circulação, como também explora novas 
possibilidades de apreensão e ressignificação do mundo, transformando a 
aquisição do conhecimento em um processo dinâmico e complexo. Henriette 
Ferreira Gomes . 2834 [C] 



1069. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.71-89 jan./abr. 2000. Construindo o futuro: a 
biblioteca universitária brasileira em 2010. biblioteca digital; biblioteca 
universitária; desenvolvimento de coleções; serviço de aquisição; catalogação; 
classificação; referência; comutação bibliográfica; serviços técnicos; 
universidade; ensino superior; internet; periódico eletrônico; agentes 
inteligentes. As tecnologias da informação afetarão tanto as atividades 
acadêmicas quanto a natureza do empreendimento em educação superior, que, 
além de assimilar essas tecnologias, necessitará atender aos requisitos da 
globalização dos mercados e, conseqüentemente, tais mudanças refletirão na 
biblioteca universitária. Entre outras, prenunciam-se mudanças estruturais 
(ênfase no atendimento, terceirização dos outros serviços), no financiamento 
(consórcios visando à redução de custos), nos serviços (balcão de referência 
eletrônico, suporte a programas de ensino à distância, agentes inteligentes), 
quanto aos públicos (o atendimento à demanda reprimida por ensino superior 
implicará diversidade de clientela). Murilo Bastos da Cunha . 2835 [B] 

1070. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.90-92 jan./abr. 2000. Terminologia: 
conceitos e aplicações. Terminologia. Análise da perspectiva poliédrica da 
terminologia como um objeto, uma prática ou uma disciplina, comparando 
diferentes pontos de vista. O propósito desta análise é destacar a natureza 
interdisciplinar da terminologia e suas aplicações práticas na moderna era da 
informação. Cláudia Augusto Dias . 2836 [C] 

1071. ISSN 0100-1965 v.29 n.1 p.93-102 jan./abr. 2000. Metadados para 
descrição de recursos de informação eletrônica: utilização do padrão Dublin 
Core. metadados; Dublin Core; informação eletrônica; recursos de informação; 
catalogação de recursos eletrônicos. Este artigo aborda a necessidade de adoção 
de padrões de descrição de recursos de informação eletrônica, particularmente, 
no âmbito da Embrapa Informática agropecuária. O Rural Mídia foi 
desenvolvido utilizando o modelo Dublin Core (DC) para descrição de seu 
acervo, acrescido de pequenas adaptações introduzidas diante da necessidade de 
adequar-se a especificidades meramente institucionais. Este modelo de 
metadados baseado no Dublin Core, adaptado para o Banco de Imagem, possui 
características que endossam a sua adoção, como a simplicidade na descrição 
dos recursos, entendimento semântico universal (dos elementos), escopo 
internacional e extensibilidade (o que permite sua adaptação às necessidades 
adicionais de descrição). Marcia Izabel Fugisawa Souza; Laurimar Gonçalves 
Vendrusculo; Geane Cristina Melo . 2837 [CB] 



1072. ISSN 0100-1965 v.29 n.2 p.16-21 maio/ago. 2000. A Sociedade da 
Informação e a infoexclusão. cidadania; infoexclusão; apartheid digital; 
alfabetização digital; inclusão digital; democratização da informática. Em plena 
Era da informação, é fundamental que se democratizem as ferramentas 
tecnológicas, um dos principais requisitos do novo mercado de trabalho, para 
que os novos recursos de comunicação e tecnologia não se transformem em um 
fator de aprofundamento de exclusão social. O Comitê para Democratização da 
Informática luta contra esse apartheid digital, desde que, há 5 anos, começou a 
promover a troca de idéias entre moradores de comunidades carentes no Rio de 
Janeiro e a arrecadação de computadores para realizar essa empreitada. Assim 
nasceu a primeira Escola de Informática e Cidadania (EIC) no morro Santa 
Marta. Hoje, já com o status de ONG, o CDI implanta seu modelo em várias 
comunidades do Brasil e do mundo, sempre replicando sua metodologia de 
estimular as EICs a buscar a sustentabilidade, além de dar apoio pedagógico, 
material e de manutenção. Para realizar essa missão, o comitê conta com a 
colaboração financeira de diversos parceiros dos setores privado e público, um 
esforço que já produziu histórias de sucesso para muitas pessoas, cujas vidas 
foram diretamente beneficiadas pela informática e seus recursos. Rodrigo 
Baggio . 2841 [C] 

1073. ISSN 0100-1965 v.29 n.2 p.22-36 maio/ago. 2000. La necesidad de 
políticas de información ante la nueva sociedad globalizada: el caso español.  
Mercedes Caridad Sebastián; Eva Maria Méndez Rodríguez; David Rodríguez 
Mateos . 2842 [C] 

1074. ISSN 0100-1965 v.29 n.2 p.37-42 maio/ago. 2000. Ambivalências da 
sociedade de informação. Sociedade da Informação; Sociedade do 
Conhecimento; globalização; manipulação de informação; economia da 
informação. O texto discute a possibilidade da desinformação em processos 
informativos como componente intrínseco da comunicação humana. Em parte é 
fenômeno normal, por conta de dupla seletividade: nosso aparato perceptor capta 
o que lhe é viável captar, e cada sujeito capta de acordo com seus interesses. O 
problema está sobretudo na manipulação excessiva da informação, provocando 
efeitos imbecilizantes mais ou menos ostensivos. É o caso do advertising que 
pretende causar um tipo de influência imperceptível muito efetiva, porque se 
apóia em estratégias refinadas de conhecimento especializado. É fundamental 
preservar o ambiente crítico e autocrítico para poder reduzir e controlar a 
informação. Pedro Demo . 2843 [C] 

1075. ISSN 0100-1965 v.29 n.2 p.43-51 maio/ago. 2000. Ecologia cognitiva na 
Sociedade da Informação. Sociedade da Informação; sobrecarga informativa; 
humanismo; reversibilidade; transdisciplinariedade; holismo; educação; 
inclusão; Exclusão. Além da dimensão econômica e suas implicações, a 
Sociedade da Informação traz mudanças na forma em que interpretamos o 
mundo, impacta nosso ambiente interior e põe novos desafios a nossas relações 
sociais. O surgimento de novos modos de cognição, a busca de novos modos de 
vida - vida interior -, e um foco humanista na interação entre a tecnologia e as 
necessidades sociais são algumas destas dimensões pouco exploradas. Leonardo 
Lazarte . 2844 [C] 



1076. ISSN 0100-1965 v.29 n.2 p.52-60 maio/ago. 2000. A biblioteca pública 
no contexto da Sociedade da Informação. biblioteca pública; Sociedade da 
Informação. Desde o período colonial, as bibliotecas públicas brasileiras pouco 
contribuíram para a democratização do acesso à informação. Na Sociedade da 
Informação, o papel da biblioteca pública passa a ser de vital importância na 
medida em que pode se tornar o grande centro disseminador da informação, 
atuando principalmente para diminuir as desigualdades existentes na 
socialmente injusta sociedade brasileira. Já que não conseguiu "ser tudo para 
todos", a biblioteca pública pode segmentar o mercado e oferecer produtos e 
serviços racionalmente estruturados de acordo com as necessidades 
informacionais da comunidade. Emir José Suaiden . 2845 [B] 

1077. ISSN 0100-1965 v.29 n.2 p.61-70 maio/ago. 2000. A normose 
informacional. normose informacional; informatose; cibernose; neurose virtual; 
Normoterapia; informática educacional. Embora reconhecendo a grande 
contribuição que a informática está dando para a humanidade, o autor atrai a 
atenção do público sobre aspectos patogênicos e letais de certas aplicações junto 
de diversas tecnologias. O autor demonstra que existe o que ele chama de 
normose informacional, que se apresenta sob duas formas: a informatose e a 
cibernose. Depois de ter definido os critérios de diagnóstico de uma normose, 
ele demonstra com vários exemplos concretos estes aspectos patogênicos e letais 
da informática, e sugere o que ele chama de normoterapia. Pierre Weil . 2846 
[CO] 

1078. ISSN 0100-1965 v.29 n.2 p.7-15 maio/ago. 2000. A metamorfose do 
aprender na Sociedade da Informação. Sociedade da Informação; Sociedade 
Aprendente; hipertexto; pensamento transversal; transdisciplinariedade. A 
Sociedade da Informação precisa tornar-se uma sociedade aprendente. As novas 
tecnologias da informação e da comunicação assumem, cada vez mais, um papel 
ativo na configuração das ecologias cognitivas. Elas facilitam experiências de 
aprendizagem complexas e cooperativas. O hipertexto não é uma simples 
técnica. É uma espécie de metáfora epistemológica para a interatividade. As 
redes e a conectividade podem abrir nossas mentes para a sensibilidade solidária. 
A Sociedade da Informação requer um pensamento reansversal e projetos 
transdisciplinares de pesquisa e aprendizagem. Hugo Assmann . 2840 [C] 



1079. ISSN 0100-1965 v.29 n.2 p.71-77 maio/ago. 2000. A Sociedade da 
Informação e seus desafios. Sociedade da Informação; acesso a informação; 
democratização a informação; tecnologia da informação; mudança social; 
disseminação da informação; busca da informação. Partindo de um conceito que 
ressalta as características do novo paradigma técnico econômico e critica as 
concepções deterministas e evolucionistas da mudança social, apresentam-se as 
promessas da Sociedade da Informação que justificam o esforço da sociedade na 
sua construção. Descontados os exageros utópicos que constituem a 
"computopia", a justificativa desse esforço prende-se às perspectivas oferecidas 
pelo novo paradigma de avanços significativos para a vida individual e coletiva, 
elevando o patamar dos conhecimentos gerados e utilizados na sociedade, 
oferecendo o estímulo para constante aprendizagem e mudança, facilitando a 
salvaguarda da diversidade e propiciando dinamismo econômico mais 
condizente com o respeito ao meio ambiente. Suas promessas não podem 
impedir a constatação de inúmeros desafios e problemas. Alguns são técnicos, 
outros de natureza social, outros ainda são puramente econômicos e requerem 
um compromisso político para assegurar o acesso a comunidades menos 
privilegiadas. Finalmente, há significativos desafios a enfrentar para criar um 
arcabouço internacional apropriado que minimize as desigualdades globais no 
acesso à informação. Jorge Werthein . 2847 [C] 

1080. ISSN 0100-1965 v.29 n.2 p.78-88 maio/ago. 2000. Sociedade da 
Informação: globalização, identidade cultural e conteúdos. identidade cultural; 
conteúdos informacionais; internet; Sociedade da Informação; Socinfo. Os 
conteúdos informacionais nas redes eletrônicas são analisados na perspectiva de 
seu impacto social e da promoção da identidade cultural. Considera a 
penetrabilidade e capilaridade das tecnologias da informação um dos principais 
indicadores de desenvolvimento da Sociedade da Informação e defende a 
instalação de pontos de acesso à internet em bibliotecas públicas e escolares. 
Defende também o fomento à produção de conteúdos, seu registro e difusão nos 
âmbitos de governo, da sociedade pelos indivíduos, de forma a refletir as 
diversidades culturais e regionais, urbanas, periféricas e rurais, assim como o 
resgate da memória já registrada em língua portuguesa mas ainda não acessível. 
O documento foi elaborado com a participação de especialistas de todo o país e 
serviu de base para a redação do Capítulo 5 do Livro Verde do Programa 
Sociedade da Informação no Brasil - Socinfo. Antônio Miranda . 2848 [C] 

1081. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.101-110 set./dez. 2000. Construindo um 
hipertexto com o usuário. transferência de informação; pesquisa participante; 
usuário. A pesquisa se insere no âmbito do Projeto "Socialização da informação: 
desenvolvimento de Metodologias para a sua efetivação. Estudo aplicado às 
áreas de Ciência da Informação e de Saúde". Teve por objetivo construir, com a 
participação dos usuários, "um texto e sua estrutura" para transferência da 
informação na área da saúde na perspectiva de "facilitar a comunicação da 
informação para aqueles que dela necessitam". O instrumento foi produzido sob 
a forma de hipertexto e a metodologia usada foi a da "pesquisa participante". Os 
usuários - professores e alunos da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz - foram envolvidos em todo o processo 
de produção da informação. Gustavo Henrique Freire . 2858 [C] 



1082. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.111-118 set./dez. 2000. Projeto Exagri: 
informação para produtores e trabalhadores rurais do estado de São Paulo, 
Brasil. informação agrícola; produtor rural; trabalhador rural; base de dados. 
Este relato apresenta a experiência da Divisão de Biblioteca e Documentação 
(DIBD), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq, da USP, no 
desenvolvimento de um projeto de informação denominado Exagri, que 
disponibilizou o acesso à literatura agropecuária, em nível de extensão rural, 
para produtores e trabalhadores rurais do estado de São Paulo. Apresenta os 
resultados da parceria entre a universidade e as organizações de produtores 
rurais. Janeti L. Bombini de Moura; Nilce T. Puga-Nass; Amélia Silveira; 
Fernando A. da Silveira Rocha . 2859 [BD] 

1083. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.14-24 set./dez. 2000. Educação, trabalho e o 
delineamento de novos perfis profissionais: o bibliotecário em questão. 
bibliotecário; qualificação profissional; trabalho-educação. O movimento de 
reestruturação e da qualificação profissional não é exclusivo da área de 
informação, mas se insere nas transformações porque se passam o mundo do 
trabalho. O texto contextualiza o cenário em que emerge a demanda por um 
trabalhador mais qualificado e mostra a discussão em torno das qualificações 
necessária para que o bibliotecário interaja com o sujeito frente aos novos 
requerimentos do mundo do trabalho. Maria da Conceição Calmon Arruda; 
Regina Maria Marteleto; Donaldo Bello de Souza . 2850 [B] 

1084. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.25-32 set./dez. 2000. A compreensão da 
Sociedade da Informação. Sociedade da Informação; Sociedade do 
Conhecimento; perspectivas da Sociedade da Informação; enfoque sistêmico; 
conhecimento objetivo. Este artigo trata do contexto de mudança na Sociedade 
da Informação e do conhecimento, das tendências atuais das organizações e do 
desafio da compreensão desse momento através do "conhecimento objetivo", 
dentro de uma visão integrada de seus problemas e soluções, como uma 
oportunidade para se conseguir uma análise estrutural e conjuntural. Maria Alice 
Guimarães Borges . 2851 [C] 

1085. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.33-39 set./dez. 2000. A sociedade do 
conhecimento e o acesso à informação: para que e para quem. Sociedade do 
Conhecimento; acesso a informação; tecnologia da informação. Discute a crise 
dos paradigmas no contexto da sociedade industrial e as repercussões 
provocadas na sociedade do conhecimento, bem como a dicotomia que o 
conhecimento traz no seu bojo como fator de dominação e/ou de emancipação. 
Reconhece que os recursos das novas tecnologias potencializam o acesso e a 
disponibilização da informação. Conclui, destacando o papel das bibliotecas 
nesse cenário. Isabel Cristina Louzada Carvalho; Ana Lúcia Kaniski . 2852 [CB] 



1086. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.40-49 set./dez. 2000. Ciência da Informação: 
ciência recursiva no contexto da Sociedade da Informação. Ciência da 
Informação; ciência clássica; modo de produção do conhecimento; tríplice 
hélice; Sociedade da Informação. O trabalho tem por objetivo discutir as 
características da Ciência da Informação. Primeiramente, o objeto da Ciência da 
Informação é tratado segundo as perspectivas de Ranganathan, Borko, Werzig, 
Urdaneta, Hwang e Le Coadic. Num segundo momento, verificam-se os modos 
de produção da ciência clássica, o novo modo de produção do conhecimento e a 
pertinência de se aplicarem esses modelos à Ciência da Informação. Propõe-se 
como modelo mais adequado para a Ciência da Informação o segundo, em 
decorrência de sua relação com a sociedade, do seu caráter interdisciplinar, 
dinâmico, objetivo e recursivo. Maria Cristiane Barbosa Galvão; Paulo César 
Rodrigues Borges . 2853 [C] 

1087. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.50-70 set./dez. 2000. A Lingüística e a 
Ciência da Informação: estudos de uma interseção. Lingüística; Ciência da 
Informação; linguagem documentária. A temática da lingüística e da Ciência da 
Informação na atualidade reúne alguns dos principais problemas do campo da 
informação. A lingüística, utilizada para a construção de conceitos no campo do 
conhecimento humano, e a Ciência da Informação, responsável pelo tratamento 
e transmissão deste conhecimento. Partindo-se de uma pesquisa em artigos de 
periódicos científicos da área, este estudo destaca sete pontos em que ocorre a 
interseção lingüística e ciência da informação, na tentativa de analisar cada um 
dentro da perspectiva exposta. Os pontos destacados foram os seguintes: o 
teórico; o quantitativo, pela visão bibliométrica; o temático, pela representação 
da informação; o aplicativo, pelos métodos diversos; o ensino, pelas relações 
curriculares; o tecnológico, pela teoria de sistemas; e normativo, pelas 
classificações bibliográficas. Procurou-se, com esta linha, colocar de maneira 
objetiva os pontos que mais suscitam a preocupação dos teóricos em relação ao 
tema pesquisado. Uma das grandes problemáticas reveladas na pesquisa foi a 
construção de conceitos e a representação da informação. Esta constatação 
perpassa pela terminologia e pela análise documentária, que serão as áreas mais 
estudadas na década que se inicia. Ercília Severina Mendonça . 2854 [CO] 

1088. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.5-13 set./dez. 2000. Interface de recuperación 
para catálogos en línea con salidas ordenadas por probable relevancia.  Gustavo 
Gabriel Archuby; Julián Cellini; Cláudia Marcela González; Mónica Gabriela 
Pené . 2849 [C] 



1089. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.71-78 set./dez. 2000. Open archives: 
caminho alternativo para a comunicação científica. arquivos abertos; E-prints; 
comunicação científica; consulta pública; publicação automatizada; experiência 
americana; intercâmbio; pesquisas. A comunicação científica ampliou seus 
horizontes de troca de dados, informações e conhecimentos com o aparecimento 
dos open archives, arquivos que congregam e-prints das diversas áreas do saber 
e que são abertos à consulta pública, bem como à publicação automatizada dos 
trabalhos por parte dos pesquisadores. A experiência americana em áreas da 
física, matemática e ciência da computação, entre outras, demonstra a 
viabilidade e utilidade dos arquivos abertos como ponto de convergência para 
comunidades de pesquisadores que se vêem sem fronteiras geográficas ou 
institucionais para o intercâmbio de seus resultados de pesquisas. Nathália 
Kneipp Sena . 2855 [C] 

1090. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.79-90 set./dez. 2000. Um estudo do poder na 
Sociedade da Informação. poder; informação; Estado; controle Social; 
cidadania; Sociedade da Informação. Inicialmente são abordados alguns 
aspectos relativos ao conceito de poder e suas várias formas de manifestação, 
com destaque para seu exercício pelo Estado. A seguir, é construído um quadro 
sobre a anatomia do poder e destacada a importância da compreensão sobre os 
fenômenos que o cercam. Nesse contexto, a informação é apresentada como 
peça de apoio e, ao mesmo tempo, alavanca dos processos sociais, sendo 
registradas algumas observações sobre o "apartheid digital". Por fim, são 
apresentadas ponderações sobre a responsabilidade do Estado como agente 
capaz de evitar o agravamento dos desequilíbrios sociais e regionais, e de 
assegurar o pleno exercício da cidadania na Sociedade da Informação. Henrique 
Flávio Rodrigues da Silveira . 2856 [CO] 

1091. ISSN 0100-1965 v.29 n.3 p.91-100 set./dez. 2000. Sociedade da 
Informação e inteligência em unidades de informação. Sociedade da Informação; 
inteligência competitiva; sistema de inteligência competitiva; Data Mining; Data 
Warehousing; redes neurais. Aborda o conceito de inteligência competitiva 
aplicada a unidades de informação. Discute a atuação da unidade de informação 
no contexto da Sociedade da Informação, propondo a abordagem da inteligência 
competitiva para o monitoramento ambiental de informações e adequação 
organizacional ao contexto. Sugere a estruturação de um sistema de inteligência 
com utilização de ferramentas de tratamento e agregação de valor à informação 
apropriadas. Cita exemplo de utilização de sistema de inteligência competitiva 
em unidade de informação, que pode ser replicado, ou usado como exemplo, por 
outras unidades de informação. Kira Tarapanoff; Rogério Henrique de Araújo 
Júnior; Patrícia Marie Jeanne Cormier . 2857 [C] 

1092. ISSN 0100-1965 v.3 n.1 p.21-50 jan./jun. 1974. Uma linguagem de busca 
para sistemas de recuperação de informação. . Os atuais sistemas de recuperação 
da informação ressentem-se em geral de métodos simples de consulta, que se 
seja direta e facilmente utilizada pelo usuário. O método de recuperação aqui 
apresentado baseia-se numa linguagem de busca através da qual o usuário 
codifica sua pesquisa manipulando palavras-chaves e/ou descritores que 
indexam o material a ser utilizado. Iberê L. R. Teixeira . 0234 [BC] 



1093. ISSN 0100-1965 v.3 n.1 p.51-56 jan./jun. 1974. Usuários de uma 
biblioteca universitária: estudo realizado no Instituto de Filosofia e ciências 
Humanas da Universidade Federal de Pernambuco. . Mediante a aplicação de 
um questionário, usuários de uma biblioteca universitária são estudados quanto 
aos seus hábitos de freqüência à biblioteca e uso da informação. As respostas 
são analisadas em relação aos departamentos e a que pertencem os leitores e de 
acordo com sua qualificação na universidade: professores, estudantes de pós 
graduação e de graduação. Maria Letícia de Andrade Lima . 0235 [B] 

1094. ISSN 0100-1965 v.3 n.1 p.5-19 jan./dez. 1974. A reconsideration of 
enumerative classification for current information needs. . Classificação 
enumerativa em termos dos dois sistemas mais disponíveis: decimal de dewey e 
biblioteca do congresso. Estes são primeiramente, abordados e considerando-se 
as necessidades das bibliotecas não automatizadas. As possibilidades de 
utilização de cópias e de catalogação legível por máquinas são consideradas. É 
levantada a hipótese do computador possibilitar a revisão contínua das tabelas de 
ambos os sistemas de classificação com mudanças radicais, quando necessário, 
mais rapidamente e com menos problemas do que no período pré-automático. 
Phyllis A. Richmond . 0233 [B] 

1095. ISSN 0100-1965 v.3 n.1 p.57-67 jan./jun. 1974. Tecnologia da 
informação, sistemas de informação e informação como utilidade pública. . Para 
resolver os modernos problemas da informação, muitos tipos de sistemas de 
informação evoluíram utilizando uma tecnologia da informação correspondente. 
Entretanto, a julgar pelas suas reações, parece que o problema dos usuários em 
obter informações relevantes não foi aliviado de maneira significativa, e, pior 
ainda, parece que muitas soluções baseadas na nova tecnologia da informação 
resultaram em novas barreiras, impondo novos níveis de complexidade e 
dificuldade para o usuário. Tefko Saracevic . 0236 [C] 

1096. ISSN 0100-1965 v.3 n.1 p.69-78 jan./jun. 1974. Índice em cadeia. . 
Catálogo sistemático: índices auxiliares, finalidade e elaboração. Uso do índice 
em cadeia, em substituição ao índice numérico, sua origem, aplicação, 
nomenclatura e método. Tipos de entrada no catálogo sistemático: únicas e 
múltiplas e suas estruturações específicas no índice em cadeia. Exemplificação 
aplicada à CDU. Evangelina de Azevedo Veiga . 0237 [B] 

1097. ISSN 0100-1965 v.3 n.1 p.79-86 jan./jun. 1974. Recursos humanos na 
produção e comercialização do livro no Brasil: problemas e possibilidades de 
solução. . Aborda o problema dos recursos humanos na indústria editorial 
sugerindo a implantação de uma política de administração, de maneira a 
enfrentar crises surpresas como a do papel, reformas educacionais, novas 
necessidades de consumo, etc. Frisa a oportunidade dessa implantação face a 
década da educação no Brasil. Aléxis Stepanenko . 0238 [BO] 

1098. ISSN 0100-1965 v.3 n.2 p.105-146 jul./dez. 1974. Seleção de periódicos 
científicos para a área de física. . O acervo de periódicos científicos do CBPF é 
analisado pelas citações em notas de física publicadas no período de 1970-1973 
e pelas consultas por cópias xérox no período de ago/dez 1973 de modo a 
conduzir a identificação do núcleo mínimo de periódicos requeridos para cobrir 
os 90 Themis Ferreira Gomes . 0240 [B] 



1099. ISSN 0100-1965 v.3 n.2 p.147-150 jul./dez. 1974. Literature growth and 
the retrieval system in scholarly communication. . Uma série de modelos indica 
que o crescimento da literatura é um dos objetivos primordiais dos sistemas de 
comunicação da literatura. Estes são, claramente, bem sucedidos nas ciências; o 
material não-relevante e a redundância são componentes úteis de suas operações 
considerando-se o tratamento da literatura e o seu comportamento como 
fenômeno fisicamente observado. Podemos se basear à seleção e a análise de 
assuntos em critérios e objetivos. Bert Boyce . 0241 [CO] 

1100. ISSN 0100-1965 v.3 n.2 p.151-154 jul./dez. 1974. Aplicação dos 
métodos estatísticos e da teoria da informação e da comunicação na análise 
lingüística: estudo da linguagem jornalística. . Possibilidade de utilização de 
métodos estatísticos e conceitos de teoria da informação e da comunicação na 
análise lingüística foram demonstrados. A amostra foi extraída dos editoriais do 
Jornal do Brasil de 1959 à 1973. Os resultados confirmam a validade da lei de 
Zipf com as necessárias restrições para língua portuguesa. Lais A. Ribeiro . 0242 
[C] 

1101. ISSN 0100-1965 v.3 n.2 p.97--103 jul./dez. 1974. Society's needs in 
scientific and technical information. . Processa-se presentemente, uma segunda 
revolução na transmissão da informação científica, comparável, talvez, ao 
advento do periódico científico. A rapidez de comunicação na frente de pesquisa 
não mais dependendo do sistema de comunicação da literatura periódica que 
permanece no entanto, o principal veículo para o registro do conhecimento 
científico. Derek de Solla Price . 0239 [C] 

1102. ISSN 0100-1965 v.30 n.1 p.13-18 jan./abr. 2001. Privacidade na 
comunicação eletrônica. comunicação eletrônica; direito autoral; informação. O 
trabalho aborda os problemas suscitados pela universalização eletrônica e as 
dificuldade de aplicação de medidas jurídicas de controle, enfocadas no direito à 
privacidade na comunicação eletrônica. Ives Gandra da Silva Martins; Rogério 
Vidal Gandra da Silva Martins . 3011 [O] 

1103. ISSN 0100-1965 v.30 n.1 p.19-31 jan./abr. 2001. Conocimiento, 
aprendizaje y capital social como motor de desarrollo.  Fernando Chaparro . 
3012 [C] 

1104. ISSN 0100-1965 v.30 n.1 p.32-38 jan./abr. 2001. Introdução às 
linguagens de marcas. markup languages; linguagens de marcas; internet; 
HTML; XML; SGML. Apresenta-se o paradigma de gerenciamento da 
informação que surgiu com o padrão das linguagens ditas "de marcação" (ou 
markup languages). Faz-se uma rápida introdução à linguagem SGML, e 
analisam-se as características e os diferenciais que estão por trás do sucesso da 
linguagem XML, que promete uma revolução na Web. Mostram-se quais são as 
bases conceituais de uma nova geração de aplicações das áreas da informação e 
da tecnologia da informação que democratizarão ainda mais o acesso à 
informação organizada na Internet. Aborda-se a evolução das pesquisas em 
direção à chamada Web Semântica, com o desenvolvimento de Ontologias. 
Marcello Peixotto Bax . 3013 [CO] 



1105. ISSN 0100-1965 v.30 n.1 p.39-49 jan./abr. 2001. Ferramentas de busca 
na web. internet; ferramenta de busca; Web; diretórios; motores de busca; 
metamotores. Existem hoje centenas de ferramentas para busca de informações 
nas cerca de um bilhão de páginas HTML que se estimam existir na Web. As 
peculiaridades destas ferramentas influenciam no tipo, número e qualidade dos 
recursos recuperados através delas. Este artigo oferece uma visão das principais 
categorias de ferramentas de busca da Internet, suas semelhanças, diferenças e 
características, bem como analisa as vantagens e desvantagens associadas a cada 
uma, de forma a proporcionar ao profissional da informação instrumental para 
aumentar sua eficiência na procura de recursos informacionais. Beatriz 
Valadares Cendón . 3014 [CB] 

1106. ISSN 0100-1965 v.30 n.1 p.50-60 jan./abr. 2001. Portal corporativo: 
conceitos e características. portal corporativo; informação institucional; gestão 
da informação. Conceitos a respeito de uma nova tecnologia conhecida como 
portal corporativo, cuja proposta é facilitar o acesso às informações digitais no 
contexto organizacional. Este artigo apresenta definições, características básicas, 
arquitetura e tipos de portais corporativos identificados na literatura 
especializada, constituindo-se em parte da revisão de literatura de projeto de 
pesquisa em andamento, cujo objetivo geral é analisar métodos para avaliação de 
usabilidade de portais corporativos. Cláudia Augusto Dias . 3015 [C] 

1107. ISSN 0100-1965 v.30 n.1 p.61-70 jan./abr. 2001. Representação e 
economia da informação. representação da informação; organização do 
conhecimento; recuperação da informação; internet. Este trabalho discute o 
papel da representação na atual economia da informação/conhecimento que se 
delineia a partir da emergência da Internet. Neste contexto, identificação e 
avaliação se tornam atividades essenciais para a utilização de recursos 
informacionais disponíveis na rede. A identificação/avaliação de informações é 
apresentada como um processo semiótico, no qual a representação substitui a 
informação original e serve a um usuário como um dispositivo inferencial com 
relação à sua relevância. O trabalho informacional de desenvolvimento e 
sistematização de representações das informações disponíveis na Internet joga 
um papel decisivo, viabilizando processos de identificação, avaliação e uso, 
atuando como intermediária entre usuários e suas necessidades de informação e 
recursos informacionais potencialmente relevantes. Carlos Henrique Marcondes 
. 3016 [C] 

1108. ISSN 0100-1965 v.30 n.1 p.7-12 jan./abr. 2001. A universalização da 
informação. universalização da informação; telecomunicações; telecomunidade; 
educação; saúde; biblioteca; telecomunicação - segurança pública; portadores de 
deficiência física - acesso as novas tecnologias. Trata das ações preponderantes 
do Ministério das Comunicações no que se refere a serviços de 
telecomunicações. Apresenta o Programa Telecomunidade, como importante 
instrumento na preparação da sociedade brasileira para a era digital. O Programa 
contempla as áreas de educação, saúde, bibliotecas e segurança pública, 
promove a conectividade de áreas remotas e de fronteiras de interesse 
estratégico e propicia, em particular, o acesso de portadores de deficiência física 
às novas tecnologias. João Pimenta da Veiga Filho . 3010 [C] 



1109. ISSN 0100-1965 v.30 n.1 p.71-81 jan./abr. 2001. Análise de redes 
sociais: aplicação nos estudos de transferência da informação. redes sociais; 
movimentos sociais; informação; comunicação; conhecimento. Discute-se sobre 
a aplicação da metodologia de análise de redes sociais nos estudos do fluxo e 
transferência da informação, a partir da apresentação dos resultados de pesquisa 
desenvolvida junto a movimentos sociais organizados nos subúrbios da 
Leopoldina, na cidade do Rio de Janeiro. Para estudar os fluxos de informação e 
as estruturas de comunicação de grupos delimitados, procurou-se perceber como 
as informações circulam e são empregadas como recurso nas lutas por melhores 
condições de vida. Foram aplicadas algumas medidas da metodologia de análise 
de redes sociais, combinadas com instrumentos da metodologia qualitativa. 
Conclui-se que, tal como apontou a análise de redes, alguns personagens são 
responsáveis pela dinamização das redes, ocupando posições estratégicas, que 
lhes garantem, inclusive, o reconhecimento dos demais agentes. Além disso, 
percebe-se que no interior dessas redes, na constante tensão entre as diferenças 
que ela comporta, formam-se "redes de conhecimentos", que alimentam e 
redefinem constantemente as ações. Regina Maria Marteleto . 3017 [C] 

1110. ISSN 0100-1965 v.30 n.1 p.82-91 jan./abr. 2001. Modelos teóricos em 
Ciência da Informação: abstração e método científico. modelos cognitivos; 
modelos semânticos; modelagem; desenvolvimento de sistemas de informação; 
método científico; abstração; necessidades de informação de usuários; 
recuperação da informação. Analisa a importância dos modelos enquanto 
recurso metodológico e instrumento de abstração destinado à aquisição de novos 
conhecimentos, representação e compreensão da realidade, especialmente no 
contexto das áreas cujo interesse são os fenômenos relacionados à informação, 
como a informática e a Ciência da Informação. Examina, na literatura sobre 
modelos e modelagem, a natureza, características básicas, funções e principais 
tipos de modelos. Analisa a adequação dos instrumentos de modelagem ao 
desenvolvimento de sistemas de informação, considerando todo o quadro 
perceptivo dos usuários e enfatizando a aplicação de modelos aos sistemas de 
recuperação de informação, principalmente aqueles que privilegiam aspectos 
cognitivos. Conclui que mais pesquisas sobre a representação de como as 
pessoas se posicionam diante da informação são extremamente necessárias para 
a concepção de sistemas de informação que preencham as necessidades de seus 
usuários. Luís Fernando Sayão . 3018 [C] 

1111. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.101-111 maio/ago. 2001. Informação digital 
no ensino presencial e no ensino a distância. ensino a distancia; informação 
digital; bibliotecas digitais. Neste artigo, discutem-se o papel da informação 
digital e sua importância tanto para as universidades tradicionais quanto para as 
que adotam o paradigma de ensino a distância. Além disso, descreve-se a infra-
estrutura básica necessária para a produção e disponibilização de acervo digital, 
destacando-se a criação de um núcleo de Construção e Manutenção de Acervo 
Digital e de um núcleo de Criação de Material Didático. Analisam-se também as 
diferenças relacionadas à disponibilização e pagamento de direitos autorais de 
documentos digitais disponibilizados em ambientes públicos ou restritos. 
Finalmente, apresentam-se as experiências dos autores no gerenciamento da 
informação digital disponibilizada aos alunos do ensino presencial. Marco 
Gonzalez; Omer Pohlmann Filho; Karen Selbach Borges . 3029 [CB] 



1112. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.16-19 maio/ago. 2001. A busca da 
informação por parte de entidades representativas. formação de opinião; fontes 
de informação; entidades representativas; gerência da informação. Pesquisa 
destinada a investigar as necessidades de informação, bem como formas e 
mecanismos de sua obtenção por parte de entidades representativas brasileiras 
em sua qualidade de formadoras de opinião. A amostra estudada compôs-se de 
nove entidades voltadas à representação das seguintes categorias e setores da 
sociedade: indústria, setor bancário, educação, trabalhadores, mulheres, cultura 
negra e consumidores. Para a coleta de dados foi utilizada a triangulação de 
técnicas, com realização de entrevistas informais, aplicação de questionário e 
análise documental. Os resultados revelam que as fontes impressas têm, para as 
entidades, a mesma importância que a Internet; a comunicação informal não 
constitui o principal recurso informacional; existem convergências tanto em 
termos de necessidades de informação, como em termos do comportamento 
adotado pelas entidades ao buscarem a informação de seu interesse. Dulce Maria 
Baptista . 3020 [C] 

1113. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.20-28 maio/ago. 2001. Inteligência obtida 
pela aplicação de data mining em base de teses francesas sobre o Brasil. Data 
Mining; Bibliometria; análise bibliométrica; teses francesas; Brasil; descoberta 
de conhecimento; base de dados; Lei de Zipf. O assunto Brasil foi analisado na 
base de teses francesas DocThèses, compreendendo os anos de 1969 a 1999. 
Utilizou-se a técnica de Data Mining como ferramenta para obter inteligência e 
conhecimento. O software utilizado para a limpeza da base DocThèses foi o 
Infotrans, e, para a preparação dos dados, empregou-se o Dataview. Os 
resultados da análise foram ilustrados com a aplicação dos pressupostos da Lei 
de Zipf, classificando-se as informações em trivial, interessante e ruído, 
conforme a distribuição de freqüência. Conclui-se que a técnica do Data Mining 
associada a softwares especialistas é uma poderosa aliada no emprego de 
inteligência no processo decisório em todos os níveis, inclusive o nível macro, 
pois oferece subsídios para a consolidação, investimento e desenvolvimento de 
ações e políticas. Luc Quoniam; Kira Tarapanoff; Rogério Henrique de Araújo 
Júnior; Lillian Alvares . 3021 [C] 

1114. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.29-34 maio/ago. 2001. Aspectos que 
interferem na construção da acessibilidade em bibliotecas universitárias. 
acessibilidade; bibliotecas universitárias; diversidade humana; portadores de 
deficiência; ajudas técnicas. Apresenta-se a evolução do conceito da 
acessibilidade, inicialmente associado apenas ao projeto livre de barreiras, para o 
que é hoje conhecido como desenho para todos, envolvendo aspectos tanto do 
mundo físico como do mundo digital. Discute-se a importância de as bibliotecas 
universitárias adotarem critérios de acessibilidade, contribuindo para isso o 
espaço digital. A partir do estudo de caso feito em uma universidade federal 
brasileira específica, focado nos aspectos de acesso à informação e comunicação 
e aspectos atitudinais, são elaboradas propostas de melhorias para as condições 
de acessibilidade em bibliotecas universitárias. Alberto Angel Mazzoni; 
Elizabeth Fátima Torres; Rubia de Oliveira; Vera Helena MoroBins Ely; João 
Bosco da Mota Alves . 3022 [B] 



1115. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.35-46 maio/ago. 2001. Inteligência 
organizacional: um referencial integrado. gestão do conhecimento; monitoração 
ambiental; aprendizado organizacional; inteligência organizacional. O propósito 
deste trabalho é fazer uma apresentação descritiva dos fatores que possibilitam 
desenvolver a inteligência no âmbito das organizações. Inicialmente, aborda-se a 
questão da gestão do conhecimento, onde são definidos os conhecimentos tácito, 
explícito e cultural. São discutidos, também, aspectos relativos às atividades que 
buscam desenvolver e controlar todo tipo de conhecimento em uma organização, 
visando à utilização na consecução de seus objetivos. Assim, o conhecimento 
organizacional deve ser canalizado para potencializar o aprendizado da 
organização, onde a teoria de ação mostra as interações de primeira e segunda 
ordens. Na conceituação de monitoração ambiental, foram incluídos a definição, 
os modos e alguns princípios de boas práticas. Finalmente, no último item, são 
feitas algumas considerações sobre inteligência organizacional. A seguir, define-
se inteligência organizacional, além de distingui-la sob dois pontos de vista 
mutuamente dependentes: como um processo (dinâmico) e como um produto 
(estático). Por fim, conclui-se que o desenvolvimento da inteligência 
organizacional passa a assumir um papel fundamental para que a organização 
possa atender aos desafios dos componentes ambientais. Eduardo Amadeu Dutra 
Moresi . 3023 [C] 

1116. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.47-63 maio/ago. 2001. O periódico Ciência 
da Informação na década de 90: um retrato da área refletido em seus artigos. 
periódicos científicos - Ciência da Informação; artigos científicos - Ciência da 
Informação; Ciência da Informação - temática dos artigos. Os artigos publicados 
na revista Ciência da Informação (editada pelo IBICT) no período 1990-1999 
são examinados com o objetivo de identificar certas características as quais, 
dada a importância desse periódico no panorama da área no Brasil, podem ser 
consideradas indicadores significativos da produção científica da área: volume 
de pesquisas, temas predominantes, identificação e número de autores segundo 
grupos temáticos, cooperação entre autores e produtividade individual. Foi feita 
ainda uma comparação entre a freqüência dos temas dos artigos examinados e os 
descritores registrados no LISA no mesmo período, verificando-se diferenças 
significativas de ênfase. Suzana Pinheiro Machado Mueller; Cláudia Maria 
Pinho de Abreu Pecegueiro . 3024 [C] 

1117. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.64-69 maio/ago. 2001. Análise dos 
indicadores de inovação tecnológica no Brasil: comparação entre um grupo de 
empresas privatizadas e o grupo geral das empresas. indicador empresarial; 
inovação tecnológica; privatização. O artigo discute o desempenho inovador de 
dois grupos de empresas brasileiras participantes da base de dados da 
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Industriais 
(Anpei): um grupo composto por empresas privatizadas e um grupo geral de 
empresas. A análise comparativa baseou-se nos indicadores de inovação 
tecnológica produzidos pela anpei e se referem ao período 1994 a 1998. A 
metodologia de construção dos indicadores reflete as orientações do Manual de 
Oslo-OCDE, as quais produzem informações relevantes no sentido de contribuir 
para maior compreensão do processo de inovação no âmbito das empresas. Elisa 
Maria Pinto da Rocha; Maria Araújo Tavares Ferreira . 3025 [CO] 



1118. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.70-79 maio/ago. 2001. Proposta de um 
método para a escolha de software de automação de bibliotecas. automação de 
bibliotecas; software para automação de bibliotecas; método estatístico; 
avaliação de software. Apresenta um método para avaliação e seleção de 
softwares de automação de bibliotecas. Consiste na atribuição de critérios e 
cálculos estatísticos em uma lista elaborada para a seleção e avaliação deste tipo 
de software. Este método pretender servir como instrumento de apoio à tomada 
de decisão no processo de escolha do software mais adequado às necessidades 
de cada instituição. Este trabalho foi motivado por uma demanda do Instituto 
brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) para automatizar a 
sua biblioteca. Lígia Café; Christophe dos Santos; Flávia Macedo . 3026 [B] 

1119. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.7-15 maio/ago. 2001. Serviços de referência 
virtual. serviços de referência virtual; biblioteca digital; tecnologias de 
informação; referência digital; bibliotecário de referência; correio eletrônico. 
Analisar os serviços de referência virtual, seus padrões e novas tecnologias que 
têm modificado a prática tradicional realizada no balcão de referência das 
bibliotecas. São descritas as principais iniciativas norte-americanas e as 
características de seu funcionamento. Miguel Ángel Márdero Arellano . 3019 
[B] 

1120. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.80-90 maio/ago. 2001. Internet, governo e 
cidadania. governo; cidadania; informação; exclusão digital. O trabalho 
apresenta algumas reflexões sobre a utilização da Internet para ações do governo 
brasileiro, nas áreas de comunicação e prestação de serviços, e o exercício da 
cidadania. Trata-se de questão complexa, pois envolve tanto aspectos físicos 
quanto sociais. O "apartheid digital" alerta para a diferenciação entre os cidadãos 
brasileiros no acesso aos serviços e informações. São apresentadas observações 
sobre o processo de construção de sítios por parte das organizações públicas. 
Destaca a necessidade de se desenvolver um modelo mais cooperativo e menos 
corporativo que facilite a recuperação de informações. Finalmente, o trabalho 
tece algumas considerações sobre a responsabilidade de o governo evitar que a 
nova era agrave os desequilíbrios atualmente existentes na sociedade brasileira e 
garantir a todos igual oportunidade de acesso aos recursos de informação. 
Henrique Flávio Rodrigues da Silveira . 3027 [C] 



1121. ISSN 0100-1965 v.30 n.2 p.91-100 maio/ago. 2001. Avaliação de um 
periódico na área de medicina tropical. periódicos; medicina tropical; estudos de 
avaliação; indicadores bibliométricos. Realizou-se um estudo de avaliação da 
Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, por meio de 
procedimentos de técnicas bibliométricas que identificaram qualidades e 
consistência científicas do periódico. Verificou-se, mediante os resultados 
obtidos, que os conceitos de avaliação indicaram elevado desempenho do 
mesmo em relação aos seus aspectos intrínsecos e extrínsecos que permitiram 
conhecer: tipologia dos artigos publicados nas seções, temática enfocada para 
determinar o núcleo de assuntos de pesquisas realizadas e publicadas, 
procedência de autoria - nacional e estrangeira, vínculo autor/instituição, 
distribuição -, mala direta, identificação das bases de dados nas quais o 
periódico é indexado e freqüência de citação. Esses resultados oferecem 
importantes dados que podem contribuir significativamente como parâmetro 
para o estudo de avaliação de outros periódicos científicos. Sonia Pedrozo 
Gomes; Maria Aparecida de Lourdes Castro Santos . 3028 [C] 

1122. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.13-23 set./dez. 2001. Technology and 
Research in a Global Networked University Digital Library (NUDL). bibliotecas 
digitais; Sistemas de informação; biblioteca digital universitária. As Bibliotecas 
Digitais (DLs) encerram sistemas extremamente complexos de informação que 
suportam a criação, gestão, distribuição e preservação de fontes complexas de 
informação, enquanto permitem uma interação eficaz e eficiente entre as 
diversas sociedades que se beneficiam do conteúdo e serviços da Biblioteca 
Digital. Neste trabalho, centralizamo-nos sobre nossa experiência defrontando 
desafios de construção, manutenção e desenvolvimento de uma Biblioteca 
Digital Universitária em Rede (www.nudl.org), uma extensão da Biblioteca 
Digital em Rede de Teses e Dissertações (www.ndltd.org). NUDL é uma 
iniciativa de âmbito mundial que visa a tornar a propriedade intelectual 
produzida em universidades mais acessível, estimulando a colaboração 
internacional entre todas as disciplinas. Damos os detalhados aspectos 
tecnológicos de nossas soluções e atividades de pesquisa realizados para 
proporcionar sólidos e enriquecidos serviços para as comunidades servidas por 
esta iniciativa. Technology and Research in a Global Networked University 
Digital Library (NUDL). Marcos André Gonçalves; Edward A. Fox . 3031 [B] 



1123. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.24-33 set./dez. 2001. Integração e 
interoperabilidade no acesso a recursos informacionais eletrônicos em C 

T: a proposta da Biblioteca Digital Brasileira. bibliotecas digitais; publicações 
eletrônicas; arquivos abertos; interoperabilidade; Metadados; padrões; 
tecnologia da informação; informação em ciência e tecnologia; comunicação 
científica; acesso a informação. Descreve as opções tecnológicas e 
metodológicas para atingir a interoperabilidade no acesso a recursos 
informacionais eletrônicos, disponíveis na Internet, no âmbito do projeto da 
Biblioteca Digital brasileira em ciência e Tecnologia, desenvolvido pelo 
Instituto brasileiro de informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Destaca o 
impacto da Internet sobre as formas de publicação e comunicação em C 

T e sobre os sistemas de informação e bibliotecas. São explicitados os objetivos 
do projeto da BDB de fomentar mecanismos de publicação pela comunidade 
brasileira de C 

T, de textos completos diretamente na Internet, sob a forma teses, artigos de 
periódicos, trabalhos em congressos, literatura "cinzenta", ampliando sua 
visibilidade e acessibilidade nacional e internacional, e também de possibilitar a 
interoperabilidade entre estes recursos informacionais brasileiros em C 

T, heterogêneos e distribuídos, através de acesso unificado via um portal, sem a 
necessidade de o usuário navegar e consultar cada recurso individualmente. 
Carlos Henrique Marcondes; Luís Fernando Sayão . 3032 [CB] 

1124. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.34-41 set./dez. 2001. A Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo. biblioteca digital; teses on-
line. Apresentação dos aspectos principais da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações da Universidade de São Paulo (USP): o processo de 
desenvolvimento adotado para a implementação do site, a tecnologia utilizada, a 
arquitetura e a funcionalidade. Discussão sobre a Biblioteca Digital no processo 
de pós-graduação da USP. Relato das várias decisões não-técnicas adotadas ao 
longo do projeto, que tiveram grande impacto no resultado final. Paulo Cesar 
Masiero; Carlos Frederico Bremer; Teresinha das Graças Colleta; Maria de 
Loudes Rebucci Lirani; Rogério Toshiaki Kondo; Antônio C. Aragão; Elaine 
Paiva Mosconi; Aziz Donizzetti Cavalheiro Salem . 3033 [CB] 

1125. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.42-47 set./dez. 2001. El espacio virtual de 
intercâmbio de información sobre recursos humanos en ciencia Y Tecnología de 
América Latina y el Caribe Del CV Lattes al CvLAC.  Rebecca de los Ríos; 
Paulo Henrique de Assis Santana . 3034 [C] 



1126. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.48-55 set./dez. 2001. Servidor de enlaces: 
motivação e metodologia. servidor de enlaces; servidor de links; paradigmas de 
cooperação; enlaces entre bases de dados; enlaces entre fontes e sistemas de 
informação. Abordam-se a motivação, oportunidade e metodologia de criação de 
servidores de enlace que operem na integração das fontes e sistemas de 
informação no paradigma da Internet. Descreve-se a experiência de enlace entre 
fontes de informação brasileiras, com destaque para a integração entre a base de 
Currículos Lattes do CNPq e a base SciELO da Bireme. Embora interessante, a 
técnica até agora utilizada para criação de enlaces provoca ônus operacionais. A 
busca de solução para este problema é a motivação para a criação de um método 
que possa gerar enlaces que passem a residir em um servidor que possa ser 
referência universal. Detalham-se concepção e implementação de um projeto 
para estabelecimento de servidor de enlaces para operar a criação e ativação dos 
enlaces da Bireme e CNPq. Para superar o inconveniente de busca e 
processamento de enlaces através de diferentes servidores, sugere-se que o 
IBICT possa vir a operar um servidor de enlace que funcione como servidor de 
servidores de enlace, com escopo nacional, no contexto da Biblioteca Digital 
Brasileira. Discute-se, o impacto que enlaces entre fontes e Serviços de 
Informação têm na visibilidade, acessibilidade e mensurabilidade das atividades 
e produção científica e tecnológica de autores brasileiros. Paulo Henrique de 
Assis Santana; Abel Laerte Packer; Marcia Ymanaka Barretto; Geraldo Sorte . 
3035 [C] 

1127. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.56-63 set./dez. 2001. Uma Ontologia comum 
para a integração de bases de informações e conhecimento sobre ciência e 
tecnologia. Ontologia; metadados; linguagem de marcação; integração de 
sistemas; infometria; Bibliometria; bases de conhecimento; gestão do 
conhecimento. A produção de documentos científicos cresce em ritmo 
acelerado, da mesma forma que a demanda por busca, verificação, recuperação e 
análise destes documentos. Esta demanda não pode ser atendida 
satisfatoriamente pelas ferramentas disponíveis. Os documentos e indicadores de 
atividade científica requeridos por pesquisadores, bibliotecas e outros agentes só 
podem ser obtidos se houver a integração de sistemas de informações. Este 
artigo descreve uma iniciativa brasileira que potencializa a integração de 
sistemas de informações sobre ciência e tecnologia: a Linguagem de Marcação 
da Plataforma Lattes (LMPL), definida pelo consenso de peritos de várias 
instituições de ensino superior. Apresenta-se o problema da integração de 
sistemas. Discute-se também a iniciativa de criar uma Ontologia comum para a 
informação sobre ciência e tecnologia. São aventadas possibilidades presentes e 
futuras para os sistemas de informações sobre ciência e tecnologia a partir da 
disponibilidade da LMPL. Roberto Carlos dos Santos Pacheco; Vinícius Medina 
Kern . 3036 [C] 



1128. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.64-72 set./dez. 2001. Transparência e gestão 
do conhecimento por meio de um banco de teses e dissertações: a experiência do 
PPGEP/UFSC. bibliotecas digitais; arquivos abertos; infometria; Bibliometria; 
banco de teses; intercâmbio e compartilhamento de informações; gestão do 
conhecimento. Em 1995, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEP/UFSC) digitalizou 
e disponibilizou, de forma institucional, teses e dissertações defendidas no 
programa. Inicialmente um repositório de documentos digitais, o BTD (Banco 
de Teses e Dissertações) do PPGEP transformou-se em sistema único de 
conjugação de recursos bibliométricos e informétricos, tendo como base as teses 
e dissertações do programa e a medição de acessos. Além dos produtores de 
conhecimento (alunos e professores), o BTD atende a tomadores de decisão e a 
gestores do sistema de pós-graduação, subsidiando-os com informações sobre 
nível de interesse e intercâmbio de conhecimento entre cada uma das áreas de 
concentração do programa. O presente artigo apresenta a origem, principais 
características, fundamentos teóricos, funcionais e as perspectivas de 
desenvolvimento do projeto BTD. Roberto Carlos dos Santos Pacheco; Vinícius 
Medina Kern . 3037 [C] 

1129. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.7-12 set./dez. 2001. Biblioteca Digital: a 
experiência do Impa. biblioteca digital; Horizon; automação; IMPA; preprint; 
metadados; XMl; Dublin Core; Math-Net; MPRESS; Harvest. Relato da 
experiência do Impa na informatização de sua biblioteca, utilizando o software 
Horizon, e na construção de um servidor de preprints (dissertações de mestrado, 
teses de doutorado e artigos ainda não publicados) através da participação no 
projeto internacional Math-Net. Digital Library: Impa's experience. Maria 
Cecília Pragana Chataignier; Margareth Prevot da Silva . 3030 [B] 

1130. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.73-81 set./dez. 2001. A model of 
multilingual digital library. biblioteca digital multilingue; metadados; bases de 
dados multilingues. Este trabalho aborda o problema de bibliotecas digitais 
multilíngües. A motivação para tal biblioteca digital decorre da diversidade de 
línguas dos usuários da Internet, bem como da diversidade dos autores do 
conteúdo, de autores de livros eletrônicos para elaboradores de cursos. São 
discutidas as definições básicas de tal sistema, as especificações de sua 
funcionalidade e a identificação dos itens que ele comporta. Apresenta-se o 
impacto do multilingüismo em cada um dos aspectos anteriores. Um estudo de 
caso de uma biblioteca digital multilíngüe - no Sistema Maxwell, na PUC-Rio - 
é descrito nas últimas seções. Suas principais características são descritas e é 
mostrado o status atual de sua biblioteca digital. Ana M. B. Pavani . 3038 [B] 



1131. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.82-91 set./dez. 2001. Workin in a digital 
world: new leadership practices for the development of a digital library 
workforce. biblioteca digital; intercâmbio de informação. Os progressos da 
biblioteca digital são parte de um movimento global em muitos setores da 
sociedade rumo ao trabalho virtual e serviços eletrônicos disponibilizados pelos 
avanços da tecnologia da informação. Este ambiente requer novas atitudes e 
habilidades na força de trabalho e, por isso, líderes que compreendam as 
mudanças por que passa a economia da informação e como tratar e desenvolver 
tal força de trabalho. Este artigo explora métodos para desenvolver os recursos 
humanos e estimular a criatividade para capitalizar o imenso potencial das 
bibliotecas digitais no sentido de educar e fortalecer a mudança social. Há uma 
falta de trabalhadores tecnicamente habilitados e, acima de tudo, de inovadores. 
Retenção e recrutamento são um dos maiores obstáculos ao avanço dos serviços 
da biblioteca digital e aos produtos de informação. Johann van Reenen . 3039 
[CB] 

1132. ISSN 0100-1965 v.30 n.3 p.92-96 set./dez. 2001. Arquivos abertos: 
subprojeto da Biblioteca Digital Brasileira. arquivos abertos; textos eletrônicos; 
comunicação científica. Apresentação e descrição do subprojeto de implantação 
dos Arquivos Abertos coordenado pelo Instituto brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT). Após breve histórico sobre esta mecânica da 
comunicação científica, relatamos as experiências realizadas junto a comunidade 
científica da genética e os futuros empreendimentos pretendidos pelo IBICT. 
Ricardo Triska; Lígia Café . 3040 [CB] 

1133. ISSN 0100-1965 v.31 n.1 p.13-26 jan./abr. 2002. Necessidades e 
expectativas dos usuários na educação à distância: estudo preliminar junto ao 
programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade 
Federal de Santa Catarina. necessidades de usuários; expectativas de usuários; 
educação a distancia. Apresenta pesquisa que objetiva identificar necessidades e 
expectativas informacionais de usuários de bibliotecas acadêmicas realizada 
junto aos mestrandos e professores dos cursos a distância do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa 
Catarina, dando ênfase à qualidade em serviços. Os resultados mostram que os 
modelos de bibliotecas acadêmicas devem estar centrados na voz dos usuários, 
pois necessitam de informação para a obtenção de conhecimento, para 
atualização, produção de artigos científicos e dissertações. Também, esperam 
que as unidades informacionais disponibilizem produtos nos diversos suportes 
existentes, isto é, convencionais e digitais. Eliane Maria Stuart Garcez; Gregório 
J. Varvakis Rados . 3178 [B] 



1134. ISSN 0100-1965 v.31 n.1 p.27-40 jan./abr. 2002. Novos cenários 
políticos para informação. política de informação; Sociedade da Informação; 
internet; institucionalização da informação; Estado. Poderíamos dizer que hoje, 
nos cenários mundiais, a economia do conhecimento é proposta, sem mais nem 
menos, como o novo conteúdo e referência da política da informação ou, em 
certa forma, da totalidade do político. Consideramos que contribui, para essa 
subversão de sentido, um terceiro termo, que para uns seria "infra-estrutura", e 
para outros, "Sociedade da Informação". Se o modus operandi dessa virada 
estratégica seria a transubstanciação do informacional e semiótico no 
econômico, através da mediação tecnológica e dos mercados, optamos por 
considerar as mudanças do papel do Estado - como modus cognoscendi dessas 
transformações, que afetam profundamente o que, até agora, denominara-se - em 
sentido restrito - "Política de informação". Nossa análise remeter-se-á à revisão 
do conceito "governança", adotando como apoio argumentativo o conceito de 
"regime de informação". A partir da consideração de alguns dos pressupostos da 
governança, indagaremos quais estruturas de informação poderiam sustentar os 
processos de formação, circulação e institucionalização do poder, em um 
horizonte democrático. Maria Nélida Gonzáles de Gómez . 3179 [C] 

1135. ISSN 0100-1965 v.31 n.1 p.41-52 jan./abr. 2002. Uso das linguagens 
controlada e natural em base de dados: revisão de literatura. bases de dados; 
estratégia de busca; linguagem controlada; linguagem natural; recuperação da 
informação; artigo de informação. O trabalho tem como objetivo examinar o uso 
da linguagem controlada ou da linguagem natural, no planejamento da estratégia 
de busca em um ambiente de bases de dados em CD-ROM ou em linha. São 
revisados os estudos que abordam o uso das linguagens controlada e natural nas 
estratégias de busca, suas vantagens e desvantagens, proporcionando uma 
perspectiva sobre a complexidade para a busca da informação bibliográfica e 
referencial, incluindo a seleção de termos para as estratégias e a função do 
vocabulário controlado ou da linguagem natural nesse contexto. Ilza Leite Lopes 
. 3180 [CB] 

1136. ISSN 0100-1965 v.31 n.1 p.53-60 jan./abr. 2002. Criterios e indicadores 
para evaluar la calidad del analisis documental de contenido.  José Antônio 
Moreiro . 3181 [D] 



1137. ISSN 0100-1965 v.31 n.1 p.61-74 jan./abr. 2002. Bibliotecas virtuais e 
digitais: análise de artigos e periódicos brasileiros - 1995-2000. biblioteca 
digital; biblioteca virtual; produção científica; produção bibliográfica; 
periódicos. A evolução da temática biblioteca virtual e biblioteca digital como 
assunto de artigos de periódicos brasileiros publicados de 1995 a 2000 é o 
objetivo deste trabalho. Analisa 33 artigos apresentando os aspectos 
metodológicos adotados para o planejamento e criação de bibliotecas virtuais e 
digitais, o desenvolvimento de coleções diante dessa nova realidade, o impacto 
causado nas unidades de informação e nos profissionais da informação, as 
estatísticas das bibliotecas na Internet e programas institucionais, além da 
produção bibliográfica sobre bibliotecas virtuais e digitais. Avalia a produção no 
período, a produtividade dos autores e tipo de autoria, número de referências 
bibliográficas por artigo, tipo de documentos e o idioma dos documentos 
citados. Aponta, como resultados, que não há convergência sobre o conceito de 
biblioteca eletrônica, polimídia, digital e virtual e, para a preocupação dos 
autores, centrados nos aspectos metodológicos visando à implantação de 
bibliotecas digitais e virtuais. Maria Lourdes Blatt Ohira . 3182 [CB] 

1138. ISSN 0100-1965 v.31 n.1 p.7-12 jan./abr. 2002. Avaliação do acesso a 
periódicos eletrônicos na web pela análise do arquivo de log de acesso. 
periódicos eletrônicos; avaliação de acesso; arquivo de log de acesso. Este artigo 
apresenta uma abordagem sobre a avaliação do acesso a periódicos eletrônicos 
disponibilizados na World Wide Web por meio da análise do arquivo de log de 
acesso. O arquivo de log de acesso da revista informação  

 Sociedade: Estudos é processado e apresentado como um exemplo de aplicação 
do uso de uma ferramenta automatizada de análise para arquivo de log de 
acesso. As características inerentes à análise do arquivo de log de acesso são 
apresentadas e discutidas. Guilherme Ataíde Dias . 3177 [C] 

1139. ISSN 0100-1965 v.31 n.1 p.75-83 jan./abr. 2002. Informação para 
negócios: os novos agentes do conhecimento e a gestão do capital intelectual. 
gestão do conhecimento; capital intelectual; informação para negócios; Sistemas 
de informação para negócios; agentes do conhecimento. A evolução das 
características e as necessidades dos diferentes usuários de informação em 
empresas vêm determinando, ao longo do tempo, não apenas a criação de 
diversos tipos de sistemas de informação para atendê-los, como também uma 
constante adaptação do perfil de formação acadêmica e de atuação dos 
profissionais da informação. Ao primeiro e tradicional modelo de biblioteca 
técnica de empresa, seguiram-se os centros de documentação, os centros de 
informação, as bibliotecas virtuais, os sistemas de inteligência competitiva e, 
atualmente, os programas de gestão do conhecimento. O reconhecimento da 
importância estratégica da administração do conhecimento e do capital 
intelectual das empresas configura-se como a mais recente fase de evolução na 
gestão da informação. Os diferentes modelos de sistemas de informação para 
empresas já surgidos, apesar de distintos, não se excluem e convivem, ainda que 
parcela significativa dos profissionais da informação não venha acompanhando e 
se adaptando a essa evolução e esteja perdendo espaço de atuação para 
profissionais de outras áreas. Yara Rezende . 3183 [CBD] 



1140. ISSN 0100-1965 v.31 n.1 p.84-90 jan./abr. 2002. Experiência do 
Leaal/EFPE na produção e transferência de tecnologia. informação tecnológica; 
transferência de informação; transferência tecnológica. O Laboratório de 
Experimentação e análise de alimentos (Leaal) do Departamento de Nutrição do 
Centro de ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 
cria/desenvolve e transfere tecnologia para o setor produtivo. Na sociedade 
industrial, transferência de tecnologia implica comunicação de informação 
tecnológica relevante para a produção de bens e serviços. Além das barreiras que 
interferem na comunicação final da informação, os mecanismos de visibilidade 
muitas vezes não são adequados ao acesso nos sistemas tradicionais e/ou 
automatizados de comunicação da informação tecnológica. Este trabalho trata de 
informação tecnológica, sua criação, desenvolvimento de bens e serviços até sua 
transferência e incorporação pela sociedade. Apresenta ações e mudanças 
necessárias ao laboratório para tornar visíveis e mais adequados os mecanismos 
de transferência tecnológica no âmbito da universidade e comunidade externa. 
Cecília Prysthon; Susana Schmidt . 3184 [C] 

1141. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.107-119 maio/ago. 2002. Enfoques en torno 
al modelo cognitivo para la recuperación de información: análisis crítico.  
Benjamin Vargas-Quesada; Felix Moya Anegón; Maria Dolores Olvera Lobo . 
3196 [C] 

1142. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.120-128 maio/ago. 2002. Informação para 
negócios: os novos agentes do conhecimento e a gestão do capital intelectual. 
gestão do conhecimento; capital intelectual; informação para negócios; sistemas 
de informação para negócios; agentes do conhecimento. A evolução da 
características e necessidades dos diferentes usuários de informação em 
empresas vem determinando, ao longo do tempo, não apenas a criação de 
diversos tipos de sistemas de informação para atendê-los, como também uma 
constante adaptação de perfil de formação acadêmica e de atuação dos 
profissionais da informação. Ao primeiro e tradicional modelo de biblioteca 
técnica de empresa seguiram-se centros de documentação, os centros de 
informação, as bibliotecas virtuais, os sistemas de inteligência competitiva e, 
atualmente, os programas de gestão do conhecimento. O reconhecimento da 
importância estratégica da administração do conhecimento e do capital 
intelectual das empresas configura-se como a mais recente fase de evolução na 
gestão da informação. Os diferentes modelos de sistemas de informação para 
empresas já surgidos, apesar de distintos, são se excluem e convivem, ainda que 
parcela significativa dos profissionais não venha acompanhando e se adaptando 
a essa evolução e esteja perdendo espaço de atuação para profissionais de outras 
áreas. Yara Rezende . 3197 [CBD] 



1143. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.129-141 maio/ago. 2002. Análise 
metodológica dos estudos de necessidades de informação sobre setores 
industriais brasileiros: proposições. necessidade de informação tecnológica; 
informação tecnológica; setor industrial; inovação. Este trabalho apresenta uma 
investigação sobre os diagnósticos de necessidades de informação tecnológica 
detectados em empresas brasileiras do setor industrial. Propõe procedimentos 
metodológicos que permitam orientar as futuras pesquisas sobre necessidades 
informacionais ditadas pelos processos de aprendizagem e da inovação 
tecnológica. Discutiu-se o nível de detalhamento, bem como o grau de 
abrangência e profundidade destes estudos. Os escolhidos para compor a 
pesquisa destacaram os setores com potencial de crescimento nos mercados 
internos e externos como possíveis participantes na geração do desenvolvimento 
tecnológico e econômico. No entanto, existe uma insatisfação com estes estudos, 
especialmente pela sua incapacidade em reconhecer as reais necessidades de 
informação e tecnologia. Janete Fernandes Silva; Marta Araújo Tavares Ferreira; 
Mônica Erichsen Nassif Borges . 3198 [C] 

1144. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.14-20 maio/ago. 2002. A Lei de Lotka na 
bibliometria brasileira. Bibliometria; Lei de Lotka; produtividade de autores; 
Brasil. Usando os dados reportados em artigos publicados em revistas brasileiras 
e trabalhos apresentados em congressos nacionais, replicaram-se as aplicações 
da Lei de Lotka à literatura brasileira em 10 campos diferentes. Utilizou-se o 
modelo do poder inverso pelos métodos do mínimo quadrado e probabilidade 
máxima. Das 10 literaturas nacionais analisadas, somente a literatura de 
medicina, siderurgia, jaca e biblioteconomia ajustaram-se ao modelo do poder 
inverso generalizado pelo método dos mínimos quadrados. No entanto, só duas 
literaturas (veterinária e cartas do Arquivo Privado de Getúlio Vargas) não se 
ajustaram ao modelo quando se usou o método da máxima probabilidade. Para 
ambas as literaturas, tentaram-se modelos diferentes. A literatura de veterinária 
ajustou-se à distribuição binominal negativa, e as cartas do Arquivo Privado de 
Getúlio Vargas ajustaram-se melhor à distribuição Gauss-Poisson Inversa 
Generalizada. Rubén Urbizagástegui Alvarado . 3187 [C] 

1145. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.142-151 maio/ago. 2002. Informação e 
competitividade: a contextualização da gestão do conhecimento nos processos 
organizacionais. gestão do conhecimento; informação e competitividade; 
processos organizacionais. No âmbito das organizações empresariais, este artigo 
se propõe a discutir a visualização da gestão do conhecimento na organização 
em três níveis diferentes, mas fortemente inter-relacionados: o estratégico, o 
tático e o operacional. O primeiro nível trata da ligação entre competitividade da 
empresa e o trabalho com os conhecimentos para a criação de competências 
organizacionais. O segundo nível destaca a importância de se considerar a gestão 
de conhecimentos na organização como sendo parte relevante de seus processos 
de negócio e não somente de suas áreas departamentais. E finalmente em um 
terceiro nível, está o lado operacional da gestão do conhecimento ligado à 
aprendizagem, aos formatos que o conhecimento assume e ao papel 
desempenhado pela tecnologia da informação. Este artigo, baseado 
principalmente em um estudo diversificado de várias referências bibliográficas, 
procura trazer algumas contribuições iniciais para esta discussão. Sérgio Luis da 
Silva . 3199 [C] 



1146. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.152-162 maio/ago. 2002. Da bibliometria à 
webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o 
registro da informação e a difusão do conhecimento. Bibliometria; 
Cienciometria; Informetria; Webometria; métodos quantitativos de avaliação. 
Este é um estudo comparativo de quatro subdisciplinas que permitem medir os 
fluxos da informação, a comunicação acadêmica e a difusão do conhecimento 
científico: a bibliometria, a cienciometria, a informetria e a webometria. 
Mediante a leitura de renomados autores que têm abordado estes temas, é 
realizada uma discussão teórico-conceitual e uma análise das semelhanças e 
diferenças que unem e separam os quatro métodos quantitativos no que diz 
respeito ao seu histórico, objeto de estudo, variáveis, técnicas, objetivos e 
campos de aplicação. Uma ênfase maior é dada à caracterização da webometria, 
por se tratar de uma área emergente dentro da ciência da informação, ainda 
pouco explorada no Brasil e com grandes potencialidades derivadas da expansão 
mundial da Internet. Nadia Aurora Peres Vanti . 3200 [C] 

1147. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.163-177 maio/ago. 2002. Avaliação de 
periódicos científicos brasileiros da área da psicologia. avaliação; periódicos; 
psicologia. Este trabalho apresenta a segunda versão do processo de avaliação 
dos periódicos brasileiros da área da psicologia, conduzida pela Comissão 
Editorial Capes-Anpepp. As demandas para a realização deste empreendimento, 
que teve a sua versão inicial realizada em 1999, são as seguintes: (a) qualificar 
os veículos científicos nos quais publicam pesquisadores brasileiros vinculados 
aos programas de pós-graduação em psicologia; (b) criar mecanismos para 
viabilizar a manutenção dos periódicos com melhor avaliação; (c) estabelecer 
parâmetros para o incremento da qualidade dos periódicos da área. Foram 
avaliados 51 periódicos da área citados nos relatórios dos programas de pós-
graduação do período 1999-2000, usando uma ficha de avaliação contendo cinco 
conjuntos de itens (Normalização, Publicação, Circulação, Autoria e Conteúdo e 
Gestão editorial), acompanhada de instruções enviadas para os editores dos 
periódicos. Posteriormente, as fichas foram conferidas pela Comissão, gerando 
uma classificação de duas entradas, de Âmbito (Nacional/Local) e Qualidade 
(A/B/C). Os principais resultados indicam que houve uma perceptível melhora 
na classificação das revistas brasileiras da área, nos seus diversos aspectos. 
Questões vinculadas à avaliação e desafios para as novas etapas são discutidas. 
Oswaldo H. Yamamoto; Paulo Rogério Meira Menandro; Sílvia Helena Koller; 
Anna Carolina LoBianco; Cláudio Simon Hutz; José Lino de Oliveira Bueno; 
Maria do Carmo Guedes . 3201 [C] 

1148. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.21-29 maio/ago. 2002. Cómo responden los 
estudios de bibliotecología de las universidades españolas a las nuevas 
demandas sociais?.  Elías Sanz-Casado; Carmen Martín-Moreno; Carlos García-
Zorita; María Luisa Lascurain-Sánchez . 3186 [B] 



1149. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.30-43 maio/ago. 2002. Bases de dados de 
informação para negócios. informação para negócios; base de dados. O conjunto 
de informações usadas por administradores para a tomada de decisão tem sido 
chamado de "informação para negócios" e inclui informações mercadológicas 
financeiras. Estatísticas, jurídicas, sobre empresas e produtos e outras 
informações factuais e analíticas sobre tendências nos cenários político-social, 
econômico e financeiro nos quais operam organizações empresariais. Este artigo 
categoriza e descreve algumas das principais bases de dados estrangeiras sobre 
informação para negócios, mostrando o universo de informações que elas 
disponibilizam em forma eletrônica. Para fins de discussão, as bases forma 
agrupadas em 10 categorias: (1) notícias em geral; (2) informações sobre 
empresas e setores industriais; (3) diretórios de empresas; (4) informações sobre 
produtos; (5) informações biográficas; (6) informações financeiras; (7) 
informações para investimento; (8) pesquisas de mercado; (9) informações 
jurídicas e (10) informações estatísticas. Agrupadas dessa forma para fins 
didáticos, na prática essas categorias se sobrepõem, e muitas bases de dados se 
enquadram em mais de uma categoria desta classificação. O artigo revê também 
algumas das principais empresas produtoras de bases de dados sobre informação 
para negócios e as tendências da indústria de informação eletrônica. Beatriz 
Valadares Cendón . 3188 [C] 

1150. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.44-51 maio/ago. 2002. Biblioteca híbrida: 
um novo enfoque no suporte à educação a distância. biblioteca híbrida; tipos de 
usuários; bens e serviços. Discute-se o papel das bibliotecas híbridas no contexto 
atual, em face das transições pelas quais passam as bibliotecas convencionais, 
principalmente pelo surgimento da Internet e pela intensificação dos cursos no 
ensino a distância nas universidades, resultando no incremento da utilização da 
tecnologia da informação e comunicação no ensino. Enfoca-se a importância da 
flexibilização dos bens e serviços que devem ser oferecidos pelas bibliotecas 
híbridas para atender às necessidades de uma diversidade de tipos de usuários 
existentes na educação a distância. Eliane Maria Stuart Garcez; Gregório J. 
Varvakis Rados . 3189 [B] 



1151. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.5-13 maio/ago. 2002. Uma introdução ao 
XML, sua utilização na internet e alguns conceitos complementares. XML; 
HTML; linguagens de marcação; Internet; Intranet. O HTML - Hipertext 
Markup Language - é uma linguagem de marcação, inicialmente concebida 
como uma solução para a publicação de documentos científicos em meios 
eletrônicos, que ganhou popularidade e se tornou padrão para a Internet. 
Diversos tipos de aplicações, como navegadores, editores, programas de e-mail, 
bancos de dados etc., tornam possível atualmente o uso intensivo do HTML para 
que ele possa atender às expectativas de usuários e sistemas computadorizados, 
aumentando sua complexidade. Estima-se que a versão 4.0 do HTML possua 
aproximadamente cem diferentes marcações fixas (conhecidas com tags), sem 
contar aquelas específicas para cada tipo de navegador da Internet. É comum se 
encontrarem páginas HTML que possuem mais marcações do que conteúdo. 
Uma possível solução para novas demandas nessa área é a utilização do 
Extended Markup Language (XML), uma linguagem de marcação que pode 
introduzir novas possibilidades e trazer melhor integração entre dados e 
usuários. Este artigo se propõe a abordar, de forma introdutória, o XML, sua 
utilização na Internet, alguns conceitos complementares necessários ao 
entendimento do assunto em apresentar vantagens no uso do XML, em relação 
ao HTML. Além disso, apresenta o assunto como um campo fértil para 
discussões, proposições e estudo por profissionais da ciência da informação. 
Maurício Barcellos Almeida . 3185 [CO] 

1152. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.52-59 maio/ago. 2002. Análisis de los 
actuales servicios de información para los centros de investigación.  Magday 
Santos Giménez; Guzmán Cabrales Hernández; Yuniet Rojas Mesa; Orlando 
Gregório Chaviano; Rafael Ramírez Mirabal . 3190 [BC] 

1153. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.60-71 maio/ago. 2002. Estratégia de busca na 
recuperação da informação: revisão de literatura. estratégia de busca; 
recuperação da informação; técnicas de estratégia de busca; bases de dados; 
artigo de revisão. Os sistemas de recuperação da informação, também 
denominados de bancos de dados, apresentam uma complexidade indiscutível no 
processo de armazenamento e busca da informação, envolvendo uma série de 
aspectos que são interdependentes. Dente estes, podem ser destacados os 
seguintes fatores: a tecnologia eletrônica conduz os usuários ao acesso 
democrático à informação ampliando a busca de informação em base de dados 
geograficamente distantes; o alcance da qualidade na informação recuperada 
requer o planejamento de estratégias de busca específicas para cada base de 
dados. Este artigo revisa a literatura sobre estratégias de busca abordando os 
tópicos relativos aos seus conceitos, suas principais técnicas e suas etapas para a 
operacionalização. Ilza Leite Lopes . 3191 [CB] 



1154. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.72-79 maio/ago. 2002. A ciência e a gestão 
da informação: compatibilidades no espaço profissional. ciência da informação; 
gestão da informação. Apresenta o contexto contemporâneo que embasa as 
atividades de profissionais da informação, tendo em vista mercados de trabalhos 
com crescentes níveis de exigência e a necessidade de se solucionarem 
problemas de informação cada vez mais complexos e dinâmicos. Define-se 
gestão da informação, assim como sua abrangência acadêmico-operacional, 
tendo como base os pressupostos teóricos da área de ciência da informação, em 
especial o núcleo de conteúdos relacionados à gestão integral dos recursos de 
informação de indivíduos, grupos e organizações. Ressalta-se que a gestão da 
informação compartilha, com demais profissões afins, os processos de criação, 
seleção e avaliação, gerenciamento, divulgação, utilização, preservação e 
políticas de direitos (privacidade, direitos autorais e outros) relacionados ao 
trinômio dado, informação e conhecimento. São descritas habilidades e 
conhecimentos necessários ao desempenho profissional do gestor, assim como 
as dificuldades inerentes à atuação no campo de atividades de informação. 
Patrícia Zeni Marchiori . 3192 [CB] 

1155. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.80-85 maio/ago. 2002. Liber: alternativa para 
publicação eletrônica. publicação eletrônica; publicação impressa; arquivos 
abertos; avaliação de pares; Liber; Virtus. Este artigo tem por objetivo discutir 
características da publicação digital, apontando-se alterações que o suporte 
eletrônico proporciona desde a redação até a publicação, interferindo também na 
relação entre autor e usuários. Apresenta-se também o Líber, projeto 
desenvolvido pelo Virtus - Laboratório de Hipermídia da UFPE, destacando-se 
suas características principais e sua contribuição no campo das publicações 
digitais. Karina Moutinho; Paulo C. Cunha Filho; Alessandra Marques de Lima . 
3193 [C] 

1156. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.86-97 maio/ago. 2002. Correio eletrônico 
como recurso didático no ensino superior: o caso da Universidade Federal do 
Ceará. educação tecnológica; educação a distância; correio eletrônico; ensino 
com tecnologia. O correio eletrônico é uma aplicação popular da Internet, 
constituindo-se um incentivo para os professores integrarem esse recurso 
tecnológico em suas disciplinas, podendo ser utilizado como uma técnica de 
aprimoramento do ensino-aprendizagem. Algumas disciplinas de cursos de 
graduação e de mestrado da Universidade Federal do Ceará vêm contemplando 
os alunos matriculados com a utilização do correio eletrônico, com o propósito 
de melhorar o intercâmbio das informações entre os alunos e entre estes e os 
professores. Esta pesquisa teve como objetivo fundamental avaliar a opinião dos 
alunos sobre o uso do correio eletrônico e o sucesso instrucional proporcionado 
pela sua utilização. Aplicou-se um instrumento, contendo duas escalas de 
opinião, em uma amostra aleatória de 123 alunos de disciplinas que usam o 
correio eletrônico. Observou-se que somente 27,6 por cento dos entrevistados 
apresentaram alto nível de concordância nos 13 itens da escala referentes à 
utilização do correio eletrônico como recurso. No entanto, 72,5 por cento dos 
respondentes à escala com 12 itens sobre o sucesso instrucional e a troca de 
experiências apresentaram alto nível de concordância. Raimundo Benedito do 
Nascimento; Nicolina Trompieri Fillho . 3194 [OC] 



1157. ISSN 0100-1965 v.31 n.2 p.98-106 maio/ago. 2002. Produção de 
literaturas "branca" e "cinzenta" pelos docentes/doutores dos programas de pós-
graduação em ciência da informação no Brasil. produção científica; literatura 
branca; literatura cinzenta; ciência da informação. Estudo cienciométrico da 
produção científica de docentes/doutores de programas de pós-graduação do 
Brasil. Objetivo: identificar o perfil dos docentes/doutores e as tendências da 
literaturas "branca" e "cinzenta" produzidas segundo as linhas de pesquisa dos 
programas. Método: dados coletados por meio de comunicação contínua e 
interativa com os docentes através da técnica da "Conferência de Delfos" para 
identificar o perfil dos docentes/doutores e caracterizar a respectiva produção 
científica. Resultados; na análise dos 5 Programas em Ciência da Informação e 
na área de concentração do Programa de Comunicação da ECA/USP foram 
identificadas 22 linhas de pesquisa às quais estavam vinculados 66 
docentes/doutores, 54,5 por cento titulados na área da ciência da informação. 
Dos 1.108 documentos produzidos no período de 1990 a 1999, 59,8 por cento 
referem-se a publicações de literatura branca, na qual os artigos de periódicos 
detêm o maior índice, com 37,8 por cento da produção total. Da literatura 
cinzenta produzida (40,2 por cento), destacam-se as comunicações em eventos 
que detêm 29,8 por cento do total da produção. Verificou-se o predomínio da 
autoria única (73,2 por cento), confirmando as características dos trabalhos 
individuais da área de humanidades. A produção científica vinculada à linha de 
pesquisa influencia a formação de grupos de trabalhos e núcleos de pesquisa. 
Dinah Aguiar Población; Daisy Pires Noronha . 3195 [C] 

1158. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.103-107 set./dez. 2002. Estudos de usuários: 
o padrão que une três abordagens. estudos de usuários; educação ambiental; 
Internet; hypertexto; pesquisa participante. Trata-se de três projetos de pesquisa 
em andamento no Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação - 
PPGCI/Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT)/UFRJ. O primeiro visa a um estudo de usuários com base em uma 
experiência de interatividade na rede Internet, tendo como objeto de estudo o 
informativo www.clippirata.com.br. O segundo aposta no papel da informação 
para a educação ambiental. Para tanto, objetiva demonstrar como oficinas de 
reciclagem artesanal de papel podem funcionar como agregados de informação 
para a produção do conhecimento. O último projeto tem como objetivo a 
construção de um instrumento digital sobre informação cultural com base na 
estrutura do hipertexto. A responsabilidade social da ciência da informação é a 
base conceitual que une as três abordagens. O fator comum aos três projetos é a 
participação dos usuários de informação no desenvolvimento de cada um deles, 
um pressuposto básico da metodologia participante adotada nas pesquisas. Isa 
Maria Freire; Bruno Macedo Nathanhson; Carla Tavares; Carmelita do Espírito 
Santo . 3212 [C] 



1159. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.18-25 set./dez. 2002. Periódicos eletrônicos: 
considerações relativas à aceitação deste recurso pelos usuários. periódicos 
eletrônicos; usabilidade; novas tecnologias. Este artigo apresenta algumas 
reflexões sobre a aceitação de periódicos eletrônicos disponibilizados na World 
Wide Web. Assuntos que freqüentemente são ignorados durante a elaboração 
dos mesmos são discutidos. Citam-se como exemplo alguns periódicos 
científicos eletrônicos brasileiros na área da ciência da informação. Analisam-se 
também algumas barreiras tecnológicas que impedem o uso mais amplo e 
irrestrito deste recurso. Guilherme Ataíde Dias . 3203 [C] 

1160. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.26-36 set./dez. 2002. Alguns aspectos do uso 
da informação na economia da informação. uso da informação; economia da 
informação; modelo genérico. Se a sociedade encontra-se em uma economia da 
informação, como as empresas estão usando a informação para competir no 
mercado? Este artigo busca a estruturação do referencial teórico para a 
construção do modelo que permita medir o uso da informação por parte das 
organizações. Com base nos levantamentos realizados, entende-se que as 
empresas usam a informação em busca de seis estratégias genéricas: redução de 
custos, criação de valor, inovação, redução do risco, virtualização e 
diferenciação de produto. Destacam-se, na economia da informação, as firmas 
que conseguem criar a interação entre os atores econômicos, tirar proveito da 
interconectividade e sincronizar as suas operações. Max F. Cohen . 3204 [C] 

1161. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.37-41 set./dez. 2002. Um sistema difuso 
inteligente para avaliar informações de usuários na Internet. lógica difusa; 
Internet; Anfis. Este trabalho consta do desenvolvimento de um Sistema 
Inteligente na Internet (SII) para indicar o nível de aquisição material dos 
visitantes em páginas na WWW (World Wide Web). A partir do Tempo de 
permanência (Tp), da Freqüência de visitas (Fv) e de um Índice (IDLI) que mede 
o interesse do usuário na página Web, o sistema estabelece um padrão existente 
nestas informações relacionadas com o número de Ordens de Compras dadas por 
um usuário. Desta forma, as variáveis tratadas como pares de entradas/saídas 
estabelecem um sistema adaptativo difuso que possui a capacidade de aprender 
com o tempo e a generalizar para definir novos padrões de usuários. Uma 
aplicação da metodologia proposta foi apresentada para efeito de ilustração. 
Com os resultados obtidos, pode-se definir um número de ordem de compra para 
cada item oferecido na página Web, estabelecer limites para o estoque adequado, 
ou estabelecer critérios de exibição de ofertas de produtos na página Web da 
empresa. Antonio Cesar Ferreira Guimarães . 3205 [CO] 



1162. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.42-53 set./dez. 2002. Documentos digitais e 
novas formas de cooperação entre sistemas de informação em c 

t. comunicação científica; bibliotecas digitais; documentos digitais; informação 
em ciência e tecnologia; cooperação e compartilhamento; arquivos abertos; 
interoperabilidade; protocolos. São discutidos os novos mecanismos de 
cooperação entre sistemas de informação em ciência e tecnologia surgidos a 
partir da emergência de arquivos de publicações digitais livres - os open archives 
- e de mecanismos de interoperabilidade entre estes arquivos, como o protocolo 
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. É apresentado um 
histórico do surgimento das publicações digitais e dos arquivos abertos como 
uma alternativa aos mecanismos tradicionais de comunicação científica, 
baseados nos periódicos acadêmicos tradicionais. São discutidas as novas 
formas de cooperação e os novos serviços informacionais viabilizados a partir 
do surgimento dos open archives e das tecnologias a eles associados. As 
conseqüências e oportunidades desta situação para a ciência e para os sistemas e 
redes de informação dos países em desenvolvimento são analisadas. Carlos 
Henrique Marcondes; Luis Fernando Sayão . 3206 [C] 

1163. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.5-17 set./dez. 2002. Métodos quantitativos de 
apoio à bibliometria: a pesquisa operacional pode ser uma alternativa?. 
Bibliometria; Lei de Bradford; pesquisa operacional; caos; Ciência da 
Informação; Inferência bayesiana. O objetivo deste trabalho é apresentar uma 
forma alternativa para aplicar os métodos da Pesquisa Operacional aos 
fenômenos bibliométricos que surgiram no início do século XX, até hoje muito 
polêmicos. Dentre as várias formulações no campo da bibliometria, a chamada 
"lei de Bradford" foi o foco da investigação. Tentativas deste gênero podem ser 
uma saída para sistematizar conceitos na bibliometria, confirmando ou 
descartando descrições e princípios oriundos de suas formulações empíricas. 
Tendo por base uma linha de analogia entre fenômenos físicos da Teoria do 
Caos -resolvidos pela Pesquisa Operacional (PO) - e casos de oferta e procura de 
periódicos, é possível encontrar uma explicação para o comportamento anômalo 
da curva de Bradford em certas condições críticas. Para aduzir alguma evidência 
empírica para este ensaio, dois casos práticos na área da PO foram adaptados 
para a resolução de problemas bibliométricos típicos. Além disso, ao longo de 
todo o texto, foram assinalados alguns pontos que parecem comuns entre a 
bibliometria e a Teoria do Caos. Este ensaio, portanto, enseja uma nova questão: 
a PO poderá contribuir com a ciência da informação, suprindo-a com modelos 
determinísticos e bayesianos para explicar os fenômenos bibliométricos? Paulo 
Cesar Rodrigues Borges . 3202 [C] 

1164. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.54-65 set./dez. 2002. Visibilidad 
internacional de la producción científica iberoamericana en biblioteconomía y 
documentación (1991-2000).  Félix de Moya-Anegón; Víctor Herrero-Solana . 
3207 [C] 



1165. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.66-76 set./dez. 2002. Ferramentas 
alternativas para monitoramento e mapeamento automatizado do conhecimento. 
monitoramento da informação; Biblioteconomia; Ciência da Informação. A 
análise da informação é uma excelente estratégia para monitoramento, pesquisa 
e desenvolvimento em todos os ramos do conhecimento. O objetivo primordial 
deste trabalho foi consolidar um método alternativo empregando ferramentas 
eletrônicas na realização do monitoramento automatizado da informação e em 
sua análise bibliométrica. O trabalho foi desenvolvido tendo como suporte a 
base Web of Science, do Institute for Scientific Information (ISI), e o uso de 
software como Word, Excel, Reference Manager e Origin. A título de exemplo, 
aplicamos o método à área de desenvolvimento de produtos, obtendo como 
resultados uma lista de descritores, a relação dos periódicos mais importantes da 
área, os autores mais produtivos e uma indicação das parcerias mais freqüentes 
entre eles. Lúcia Cunha Ortiz; Wilson Aires Ortiz; Sergio Luis da Silva . 3208 
[CB] 

1166. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.77-82 set./dez. 2002. A formação 
profissional no século XXI: desafios e dilemas. educação dos bibliotecários; 
profissional da informação. Reflexão sobre a educação no século XXI com 
enfoque especial à educação dos bibliotecários. Destaca os quatros pilares 
básicos e essenciais, preconizados pela Unesco, a um novo conceito de 
educação: aprender a conhecer, aprender a viver juntos, aprender a fazer e 
aprender a ser. Apresenta as ponderações elaboradas por Morin , a pedido da 
Unesco, que poderão melhorar a educação do futuro. Com base em tais 
fundamentos, discute o papel e a formação do bibliotecário no século XXI. 
Declara que os dilemas dos educadores, nesses novos tempos, estão centrados 
em três questionamentos: O que ensinar? Como ensinar? Para que ensinar? 
Pondera que a formação do bibliotecário deverá enfatizar sua função educativa e 
que a base deve ser polivalente alicerçada em um conjunto de valores que 
possibilite alterar percepções, maneiras de pensar e instaure a cooperação e a 
sabedoria em detrimento do tecnicismo hoje privilegiado. Conclui que o papel 
mais importante do bibliotecário no século XXI parece ainda ser o de 
gerenciador da informação. Edna Lúcia da Silva; Miriam Vieira da Cunha . 3209 
[B] 

1167. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.83-91 set./dez. 2002. A acessibilidade à 
informação no espaço digital. acessibilidade; espaço digital; bibliotecas; pessoas 
portadores de deficiência; ajudas técnicas. O trabalho aborda aspectos referentes 
à acessibilidade no espaço digital. Uma ênfase especial é dada às situações 
relacionadas à interação das pessoas portadoras de deficiência com a 
informação, em ambientes de bibliotecas. O texto propõe algumas adequações 
para a acessibilidade ao espaço digital, conforme categorias de usuários, com o 
intuito de contribuir para um maior nível de acessibilidade à informação, nesse 
espaço. Elisabeth Fátima Torres; Alberto Angel Mazzoni; João Bosco da Mota 
Alves . 3210 [CB] 



1168. ISSN 0100-1965 v.31 n.3 p.92-102 set./dez. 2002. Informação em ciência 
e tecnologia: políticas, programas e ações governamentais - uma revisão de 
literatura. política de informação; informação em ciência e tecnologia; sociedade 
da informação; indústria da informação. Políticas, programas e ações 
governamentais para o desenvolvimento de ciência e tecnologia no país são 
sistematicamente criadas pelo governo brasileiro, desde a década de 50. No 
entanto, apesar das várias iniciativas, o estabelecimento de uma infra-estrutura 
para a sistematização da informação depende essencialmente de financiamento, 
bem como do interesse da iniciativa privada, no sentido de buscar estes recursos 
e estabelecer efetivamente no país um novo segmento produtivo denominado 
indústria da informação. Marta Lígia Pomim Valentim . 3211 [C] 

1169. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.102-114 jan./abr. 2003. Análise de dinâmica 
de uso e de desempenho: o caso do web site da Embrapa Monitoramento por 
Satélite. dinâmica de uso de websites; arquivos de log; perfil de usuário. A 
Embrapa Monitoramento por Satélite, há mais de uma década, utiliza a Internet 
como meio de difusão de resultados de pesquisa e de interação com clientes, 
parceiros e usuários. Com intuito de avaliar o uso do web site por esse público e 
o desempenho do sistema de comunicação eletrônica envolvido, tem-se utilizado 
o programa Webalizer, que monitora e elabora estatísticas de entradas e saídas 
do sistema, com base na análise de arquivos de log. Com os indicadores 
contabilizados pelo programa foi possível avaliar aspectos sobre a origem dos 
acessos, as ações executadas pelos usuários e sobre aspectos do desempenho do 
sistema em termos de respostas enviadas às solicitações dos usuários. Os 
resultados podem possibilitar a remodelagem do web site, de modo a melhorar a 
dinâmica de interação instituição-usuário e promover o desenvolvimento de uma 
abordagem própria de análise de logs. Ivo Pierozzi Júnior; Eliane Gonçalves 
Gomes; Maria de Cléofas Faggion Alencar; Carlos Alberto de Carvalho . 3372 
[C] 

1170. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.115-134 jan./abr. 2003. Inteligência 
competitiva na Internet: um processo otimizado por agentes inteligentes. 
inteligência competitiva; Internet; monitoramento de informação; agentes 
inteligentes. Apresenta a proposta de um processo de inteligência competitiva 
(IC) na Internet, utilizando agentes inteligentes na tarefa de monitoramento de 
fontes de informação disponíveis na rede. O processo foi aplicado como projeto-
piloto no Núcleo de Estudos em Inovação, Gestão e Tecnologia de Informação 
(IGTI) da Universidade Federal de Santa Catarina. Em seguida, foi verificada a 
aplicabilidade em mais três estudos de caso. Pode-se afirmar que, pelos casos 
estudados, foi possível vislumbrar a possibilidade efetiva de utilização do 
processo proposto em diferentes tipos de organizações. Os resultados ainda 
confirmam, como proposta, a necessidade de formalização do uso da informação 
e do processo de gestão da informação nas organizações, bem como a 
automação do processo por meio de agentes inteligentes. Helena Pereira da Silva 
. 3373 [C] 



1171. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.135-143 jan./abr. 2003. Efeitos das 
tecnologias da informação na comunicação de pesquisadores da Embrapa. 
comunicação científica; tecnologia da informação; fontes de informação; 
produção de conhecimento; avaliação de trabalhos; difusão de conhecimento. 
Estudo realizado com 49 pesquisadores de nove unidades descentralizadas da 
Embrapa, contemplando dois centros por tema básico, três ecorregionais e 
quatro de pesquisa por produto (23 das 39 unidades), no período de 1992 a 1997. 
A coleta de dados foi feita por meio de questionários eletrônicos, com retorno de 
75 respondidos (17 do total enviado).Os resultados mostraram melhoria nos 
contatos entre os pesquisadores, estabelecendo-se extensa rede de comunicação 
no país e no exterior. Observou-se a ocorrência, ainda em pequena escala, da 
avaliação e da publicação de trabalhos técnico-científicos em meio eletrônico. 
Conclui-se que o uso de tecnologias da informação afetou positivamente a 
comunicação científica do grupo estudado, com maior eficiência na produção, 
avaliação e difusão do conhecimento e, conseqüentemente, melhores resultados 
no campo da pesquisa e do desenvolvimento. Maria da Paixão Neres de Souza . 
3374 [C] 

1172. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.17-22 jan./abr. 2003. Elementos 
intervenientes na tomada de decisão. informação; conhecimento; comunicação; 
tecnologia; decisão. Este artigo tem por objetivo analisar os elementos 
intervenientes na tomada de decisão nas organizações. Trata-se de um estudo 
teórico que aborda a inter-relação de dado, informação, conhecimento, 
comunicação e tecnologia da informação como suporte à tomada de decisão. 
Considerando que não existe uma forma perfeita para a decisão, buscamos seu 
aperfeiçoamento com a valorização dos bens intangíveis inerentes à sociedade 
pós-industrial. Maria Terezinha Angeloni . 3363 [C] 

1173. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.23-35 jan./abr. 2003. Information literacy: 
princípios, filosofia e prática. information literacy; competência em informação; 
alfabetização informacional; biblioteca aprendente; bibliotecário educador; 
sociedade de aprendizagem; habilidades informacionais. Surgida na literatura 
em 1974, a information literacy liga-se à necessidade de se exercer o domínio 
sobre o sempre crescente universo informacional. Incorporando habilidades, 
conhecimentos e valores relacionados à busca, acesso, avaliação, organização e 
difusão da informação e do conhecimento. A information literacy é a própria 
essência da competência em informação. O objetivo deste trabalho é definir a 
information literacy a partir do entendimento do conceito, objetivos e práticas 
relacionadas, com ênfase no papel educacional das bibliotecas e do bibliotecário. 
Inicialmente, apresenta-se a evolução do conceito segundo um referencial 
histórico. Examina-se a information literacy enquanto processo de interiorização 
de conhecimentos, habilidades e valores ligados à informação e ao aprendizado. 
Define-se a expressão, suas características e objetivos. Discutem-se diferentes 
concepções de information literacy, segundo três referenciais: informação, 
conhecimento e aprendizado. Em seguida, são elencados pontos relevantes de 
atuação de bibliotecas e bibliotecários na implementação de uma educação 
voltada para a information literacy. Explorando a information literacy education, 
evidencia-se a necessidade de construção de um novo paradigma educacional 
ante a sociedade atual que incorpore a competência em informação. Elisabeth 
Adriana Dudziak . 3364 [CB] 



1174. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.36-41 jan./abr. 2003. A sociedade da 
informação no Brasil: um ensaio sobre os desafios do Estado. Estado brasileiro; 
sociedade da informação; analfabetismo; capacitação de recursos humanos; 
tecnologia da informação; políticas públicas. Aborda os desafios do Estado na 
consolidação de uma sociedade da informação no Brasil. Esses desafios são 
representados pelo analfabetismo, pela necessidade de capacitação dos recursos 
humanos da burocracia do Estado e pela dificuldade do cidadão comum ao 
acesso às tecnologias de informação. Entende que a sociedade da informação é 
algo ambivalente para o Estado brasileiro. Ela representa os desafios e as 
oportunidades para o desenvolvimento em uma ordem informacional, 
caracterizada pela velocidade das mudanças no contexto da sociedade 
contemporânea. Portanto, o Estado precisa elaborar e aplicar políticas públicas 
comprometidas com a real superação desses desafios, para a construção de uma 
sociedade da informação mais eqüitativa no Brasil. Rubens da Silva Ferreira . 
3365 [C] 

1175. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.42-49 jan./abr. 2003. Profissional da 
informação: perfil de habilidades demandadas pelo mercado de trabalho. 
profissional da informação; profissional da informação - habilidades; perfil e 
atuação profissional; mercado de trabalho. Doze empresas de consultoria em 
recrutamento e seleção de recursos humanos foram estudadas para obter 
informações acerca da demanda atual do mercado de trabalho. Foram levantadas 
e analisadas as literaturas sobre o mercado de trabalho, as qualificações 
profissionais requeridas pelo mercado e as informações obtidas em depoimentos 
de empregadores. O estudo trouxe quatro conclusões principais: (1) os 
profissionais devem desenvolver continuamente suas habilidades técnicas típicas 
de ciência da informação, bem como suas atitudes comportamentais; (2) as 
potencialidades desses profissionais nem sempre são reconhecidas pelo mercado 
de trabalho; (3) como conseqüência, não é comum encontrar profissionais da 
informação ocupando posições superiores como analistas ou gerentes; (4) as 
causas principais das deficiências são tanto a falta de desenvolvimento dessas 
habilidades durante o período de formação, quanto a falta de reconhecimento do 
perfil dos profissionais da informação pelo mercado e da auto-imagem por eles 
mesmos. Danielle Thiago Ferreira . 3366 [B] 



1176. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.50-59 jan./abr. 2003. O olhar da consciência 
possível sobre o campo científico. teoria da ciência da informação; sociologia da 
informação; história da ciência da informação; comunicação científica; 
responsabilidade social. O artigo descreve o exercício de tecer, no tear da ciência 
da informação, uma rede para apreender e explicar um evento de comunicação 
da informação no campo científico. Como objeto de estudo, foi selecionado o 
artigo em que G. Wersig e U. Neveling propõem, em 1975, um fundamento 
social para a ciência da informação. A pesquisa encontrou os indícios de que os 
autores compartilhavam com outros cientistas uma visão socialista da ciência da 
informação, fundada na importância da organização da informação científica e 
tecnológica e de sua comunicação no campo científico. Contudo, os autores 
foram além da consciência real do seu grupo, ao antever a relevância da 
informação para todos os grupos sociais na sociedade contemporânea. Nesse 
contexto, a proposição de uma "responsabilidade social" é retomada como 
fundamento à práxis dos cientistas da informação e como 'padrão que une' 
ciência e ética, no campo da ciência da informação. Isa Maria Freire . 3367 [C] 

1177. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.5-16 jan./abr. 2003. Como incrementar a 
qualidade dos resultados das máquinas de busca: da análise de logs à interação 
em português. análise de logs; máquinas de busca; recuperação da informação; 
comportamento dos usuários; estratégias de busca. Com o intuito de avaliar a 
submissão de consultas em língua natural, especificamente em português, a 
máquinas de busca na Web, e contrastar com as consultas por palavras-chave, 
realizou-se um experimento com alunos, professores e funcionários de uma 
universidade brasileira. Particularmente, analisaram-se as consultas para 
verificar se os usuários expressavam bem seus objetivos em palavras-chave; 
como expressariam seus objetivos em língua natural, caso esta possibilidade 
fosse oferecida; se as consultas em língua natural forneciam informações que 
pudessem facilitar a recuperação de informação. O pedido de colaboração foi 
enviado a 440 pessoas de um instituto de computação da universidade. Foram 
obtidas 63 consultas, correspondentes a 42 objetivos. Observou-se que, para o 
item a, na maioria dos casos (71,43 porcento), as consultas por meio de 
palavras-chave não trazem todas as informações declaradas importantes no 
objetivo; para o item b as consultas foram feitas por meio de perguntas (71,87 
porcento), afirmações (18,75 porcento); e ordens (9,37 porcento), e para o item c 
todas as perguntas diretas deixavam claro o objetivo da consulta já com a 
primeira palavra da frase, ou com as duas ou três primeiras, com exceção das 
iniciadas pela palavra "qual". Rachel Virgínia Xavier Aires; Sandra Maria 
Aluísio . 3362 [CO] 

1178. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.60-76 jan./abr. 2003. As relações entre a 
ciência, Estado e sociedade: um domínio de visibilidade para as questões da 
informação. recuperação da informação; inteligência científica; integração dos 
conhecimentos; Estado; ciência; sociedade; informação. Se a origem da ciência 
da informação está marcada pelas alianças de pós-guerra entre ciência, Estado, 
sociedade, a pesquisa em questões da informação recebe hoje as demandas de 
articulação dos três principais eixos de integração e avaliação dos 
conhecimentos, no Brasil e na América latina: o eixo paradigmático, o eixo 
corporativo e o eixo territorial. Maria Nélida González de Gomez . 3368 [C] 



1179. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.77-87 jan./abr. 2003. Interfaces entre a 
ciência da informação e a ciência cognitiva. Ciência da Informação; ciência 
cognitiva; processsamento da informação; categorização; indexação; 
recuperação da informação; interação homem-computador. Estudo panorâmico 
sobre aspectos da ciência da informação (CI) e da ciência cognitiva (CC), 
apontando recentes contribuições em quatro de suas possíveis interseções: 
categorização, indexação, recuperação da informação (RI) e interação homem-
computador. Gercina Ângela Borém Lima . 3369 [C] 

1180. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.88-95 jan./abr. 2003. Museu de ciência, 
divulgação científica e hegemonia. museu de ciência; divulgação científica; 
informação; hegemonia. Análise do museu de ciência público como campo 
informacional, considerando as condições de produção e disseminação da 
informação/objeto musealizado nas exposições museais. Estuda a presença de 
uma ação hegemônica, conforme desenvolvida conceitualmente na obra de 
Gramsci, nas representações da ciência erigidas nos espaços museológicos 
científicos. José Mauro Matheus Loureiro . 3370 [MC] 

1181. ISSN 0100-1965 v.32 n.1 p.96-101 jan./abr. 2003. A produção científica 
da Anped e da Intercom no GT da Educação e Comunicação. comunicação 
científica; Bibliometria; comunicação e educação; estudo de citações; 
cienciometria. Analisa as literaturas publicadas no período 1994-2001 nos 
grupos de trabalho da Sociedade Interdisciplinar para os Estudos da 
Comunicação (Intercom) e da Associação Nacional de Pesquisa em Educação 
(Anped) no tema da comunicação educativa, em que foram analisadas 
respectivamente 1.023 e 1.049 citações bibliográficas presentes nos trabalhos 
apresentados. O objetivo da pesquisa foi perguntar quais autores nacionais e 
internacionais constituem a frente de pesquisa (autores mais influentes) nas duas 
literaturas e, se possível, visualizar tendências epistemológicas na produção 
científica. Os resultados apontam o humanismo e as teorias críticas da recepção 
na Intercom, enquanto na Anped o pós-estruturalismo parece ser a tendência 
dominante. Solange Puntel Mostafa . 3371 [C] 

1182. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.107-124 maio/ago. 2003. Motivações e 
fatores críticos de sucesso para o planejamento de sistemas interorganizacionais 
na sociedade da informação. governo; cidadania; informação; sistemas 
interorganizacionais; fatores críticos de sucesso. O trabalho identifica, classifica 
e analisa as motivações e os fatores críticos de sucesso a ser considerados no 
processo de planejamento de sistemas interorganizacionais no setor público 
utilizando o ambiente Internet. A conclusão registra que a decisão de 
implementar sistemas interorganizacionais significa uma quebra de paradigma, 
por afastar-se da forma tradicional de gerenciamento de sistemas e passar a 
conviver com os benefícios (e riscos) do modelo colaborativo, com outros 
limites e novas regras. Henrique Flávio Rodrigues da Silveira . 3385 [C] 



1183. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.125-135 maio/ago. 2003. "Lugar de lixo é no 
lixo": estudo de assimilação da informação. assimilação da informação; estudo 
de usuários; informação ambiental; educação ambiental; oficinas de reciclagem; 
artesanal de papel. O presente estudo investiga a assimilação da informação 
"lugar do lixo é no lixo" por meio da análise de depoimentos textuais e gráficos 
de três grupos de alunos da 4ª série do ensino fundamental. Para isso, foram 
utilizadas como base as oficinas de reciclagem artesanal de papel do Projeto 
Recicloteca da ONG Ecomarapendi, transformadas em agregado de informação 
e denominadas oficinas experimentais. Esse tipo de abordagem define sua 
inserção na ciência da informação e sua responsabilidade social na comunicação 
do conhecimento, tendo sido tecida uma rede conceitual unindo fios da 
informação e da educação ambiental. Além da constatação da presença de 
barreiras de comunicação, os resultados da pesquisa apontaram que a 
informação foi assimilada por número significativo de crianças, revelando a 
coerência e atualidade dessa pesquisa na problemática dos resíduos sólidos 
[lixo]. Carla Tavares; Isa Maria Freire . 3386 [C] 

1184. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.17-36 maio/ago. 2003. Bases de dados de 
informação para negócios no Brasil. informação para negócios; bases de dados. 
Não existe atualmente uma publicação que compile e caracterize as fontes 
brasileiras de informação para negócios. O estudo aqui relatado contribuiu para 
o melhor conhecimento dessas fontes, identificando, selecionando, descrevendo, 
compilando e avaliando bases de dados brasileiras nas áreas de informações 
jurídicas, financeiras, sobre empresas e produtos, estatísticas e indicadores 
econômicos, oportunidades de negócios, vocabulário, investimento, biográficas, 
bem como bases de dados bibliográficas em temas como administração e 
economia. As descrições das bases de dados identificadas no projeto estão 
disponibilizadas no URL: http://www.eci.ufmg.br/cendon/pesquisa.htm. Este 
artigo oferece uma visão geral das bases identificadas, narra a metodologia 
utilizada para seu levantamento e descrição e analisa o conjunto das fontes de 
informação obtidas e de seus produtores. Beatriz Valadares Cendón . 3376 [C] 

1185. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.37-46 maio/ago. 2003. El Mercosur hacia la 
sociedad de la información.  Emilce Noemi Sena Correa . 3377 [C] 

1186. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.47-53 maio/ago. 2003. Impacto dos 
periódicos eletrônicos em bibliotecas universitárias. periódicos eletrônicos; 
aquisição de periódicos; gerenciamento de acervo. Analisa as mudanças 
ocorridas com o surgimento dos periódicos eletrônicos, suas vantagens e 
desvantagens, do ponto de vista de todos os envolvidos em sua produção e uso: 
autores, editores, bibliotecários e usuários. Discute os impactos causados nos 
serviços de biblioteca, tais como seleção, aquisição, catalogação, participação 
em consórcios, o que exige nova postura por parte de profissionais e usuários da 
informação. Angelo Antonio Alves Correa da Cruz; Beatriz Bergonzoni 
Battaglia; Érica Beatriz Pinto Moreschi de Oliveira; Maria Aparecida Gabriel; 
Rita de Cássia Santos Ferreira; Suely Cafazzi Prati . 3378 [B] 

1187. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.54-63 maio/ago. 2003. Protection tecnológica 
y contractual de las obras con derecho de autor: hacia una privatización del 
acceso a la información?.  J. Carlos Fernández Molina . 3379 [BCO] 



1188. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.64-68 maio/ago. 2003. A epistemologia da 
complexidade e a ciência da informação. Ciência da Informação; epistemologia; 
Edgar Morin; Gaston Bachelard. A ciência, ao longo do século XX, passou por 
um amplo debate sobre os seus princípios básicos de construção. O 
racionalismo, o determinismo e o mecanicismo foram superados pela incerteza 
proposta pela própria ciência, dando origem a possíveis rupturas 
epistemológicas e a busca por "novos" paradigmas. Este trabalho propõe-se a 
apresentar o pensamento complexo moriniano, utilizando-se como justificativa o 
pressuposto de "instinto formativo" bachelardiano para tentar aproximar a 
ciência da informação da chamada "ciência nova". Marivalde Moacir Francelin . 
3380 [C] 

1189. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.69-76 maio/ago. 2003. Disseminação de 
informações estatísticas no Brasil: práticas e políticas das agências estaduais de 
estatística. Ciência da Informação; disseminação da informação; informação 
estatística; Sistema Estatístico Nacional. A informação estatística é essencial 
para o planejamento e formulação de projetos e políticas públicas, sendo assim 
fundamental para o desenvolvimento do Estado. Nesse contexto, foram 
analisadas as características atuais, avanços e desafios das agências estaduais do 
Sistema Estatístico Nacional. Discutiram-se aspectos relacionados à adequação 
do estudo no âmbito da ciência da informação, assim como à necessidade de 
segmentação da demanda para adequação da oferta enquanto condição para a 
promoção do uso das informações estatísticas. Para coleta de dados, 
desenvolveu-se pesquisa exploratória, na qual foram enviados questionários 
estruturados e autopreenchíveis às 27 agências brasileiras, obtendo-se respostas 
de 23. Foram desenvolvidas entrevistas qualitativas junto a oito interlocutores 
das agências dos estados da Bahia, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio 
de Janeiro. Com a análise das informações coletadas, foi possível identificar 
práticas relevantes do Sistema em relação ao desenvolvimento de produtos e 
serviços direcionados à promoção do uso das informações estatísticas. Luciana 
de Souza Gracioso . 3381 [C] 

1190. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.7-16 maio/ago. 2003. Organização de 
unidades de conhecimento em hiperdocumentos: o modelo conceitual como 
espaço comunicacional para a realização da autoria. hiperdocumento; 
modelagem conceitual; teoria da classificação facetada; ontologia formal; teoria 
da terminologia; teoria do conceito. Uma investigação do processo de produção 
de hiperdocumentos evidencia a falta de metodologias apropriadas para a 
elaboração de modelos conceituais que possam representar unidades de 
conhecimento. Esta falta de critérios apropriados faz com que a comunicação 
entre o autor que desenvolve o conteúdo temático do texto e o analista de 
sistema fique prejudicada, acarretando problemas na implementação de 
hiperdocumentos. Nesta proposta, adota-se uma perspectiva interdisciplinar 
envolvendo as áreas da ciência da informação, da ciência da computação e da 
terminologia. Pretende-se contribuir para a definição de critérios que venham 
auxiliar a elaboração de metodologias para modelos conceituais, voltados não 
somente para sistemas de bases de dados, mas também para sistemas que visam 
à organização de unidades de conhecimento, como é o caso de hiperdocumentos. 
Maria Luiza de Andrade Campos; Rosali Fernandez de Souza; Maria Luiza 
Machado Campos . 3375 [C] 



1191. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.77-84 maio/ago. 2003. Desafios da sociedade 
do conhecimento e gestão de pessoas em sistemas de informação. administração 
de pessoal; liderança; gestão de pessoas; administração de empresas; motivação 
(psicologia). Após passarmos de uma economia essencialmente agrícola para a 
industrial, pode-se dizer que a informação hoje é um novo tipo de "economia" 
que tanto pode dominar os setores quanto desenvolvê-los, e um dos grandes 
desafios da sociedade do conhecimento é a formação de líderes para a gestão de 
pessoas. Os líderes devem ter a capacidade de criar, motivar, manter o trabalho 
em equipe, visando sempre aos objetivos almejados de uma organização. Maria 
Claúdia Pestana; Pedra Margarete de Siqueira Guidil Pires; Vânia Martins 
Bueno de Oliveira Funaro; Assako Sumiyasu Utuyama; Floripes de Moura 
Pacheco; Teresa Beatriz Nunes Guimarães . 3382 [O] 

1192. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.85-94 maio/ago. 2003. Gerenciando 
processos de serviços em bibliotecas. gestão de bibliotecas; qualidade em 
serviços; técnicas gerenciais. À medida que a importância da informação 
aumenta na sociedade atual, os usuários de serviços informação passam a ser 
mais exigentes, dando maior destaque à gestão de serviços em bibliotecas. Este 
artigo apresenta uma técnica de gestão de processos que tem o objetivo de dar 
suporte à melhoria da qualidade em serviços, em especial os serviços de 
bibliotecas. A técnica proposta, denominada Servpro, incorpora a filosofia de 
"foco no usuário" e permite que administradores de bibliotecas visualizem os 
serviços na perspectiva do usuário. Para comprovar a aplicabilidade da técnica, 
foi utilizado estudo de caso em uma biblioteca universitária. Luciano da Costa 
Santos; Gleisy Regina Bóries Fachin; Gregorio Varvakis . 3383 [B] 

1193. ISSN 0100-1965 v.32 n.2 p.95-106 maio/ago. 2003. El concepto de 
metadato: algo más que descripción de recursos electrónicos.  José A. Senso; 
Antonio de la Rosa Piñero . 3384 [BCD] 

1194. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.103-112 set./dez. 2003. Legibilidade de 
revistas eletrônicas de divulgação científica. revista de divulgação científica; 
tecnologia hipermídia; hipertexto. Examina a utilização que fazem revistas de 
divulgação científica das tecnologias hipermídia. Em uma série de dois estudos, 
analisamos a argumentação e as condições de legibilidade de um conjunto de 
textos e hipertextos de seis revistas internacionais e avaliamos a compreensão de 
um hipertexto de divulgação científica através de um estudo experimental de 
leitura. Os resultados mostram que as revistas não levam em conta 
recomendações da pesquisa em ergonomia da hipermídia e que os hipertextos 
podem induzir mudanças de argumentação. Nosso estudo experimental mostrou 
efeitos significativos de redução da compreensão e de aumento da percepção 
carga cognitiva na condição de leitura do hipertexto. Concluímos que o a 
legibilidade das revistas eletrônicas de divulgação científica é, no estado atual da 
arte, insatisfatória, mas pode ser melhorada, caso as revistas sigam critérios 
oriundos da pesquisa experimental sobre o tema. Os resultados desta pesquisa 
podem orientar conceptores de revistas de divulgação científica em suas 
decisões sobre a elaboração de versões online. Mônica Macedo-Rouet . 3397 [C] 

1195. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.113-119 set./dez. 2003. Análisis de 
conectividad en la recuperación de información web.  Cristian Merlino 
Santesteban . 3398 [C] 



1196. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.120-127 set./dez. 2003. Revistas de 
arquitetura, urbanismo, paisagismo e design: a divergência de perspectivas. 
metodologia para avaliação de periódicos; periódicos científicos brasileiros; 
periódicos de arquitetura e urbanismo; periódicos de paisagismo; periódicos de 
design. Trata de estabelecer as características atuais de revistas de arquitetura, 
urbanismo, paisagismo e design publicados no Brasil para um possível 
enquadramento como periódicos científicos ou técnicos. Comenta uma 
metodologia corrente de avaliação de publicações científicas de outras áreas de 
conhecimento e contextualiza sua aplicação diante da natureza diversificada da 
produção científica da área de arquitetura e urbanismo. Hugo Segawa; Adriana 
Crema; Maristela Gava . 3399 [C] 

1197. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.128-139 set./dez. 2003. Las revistas 
argentinas de filología, literatura y lingüística: visibilidad en bases de datos 
internacionales.  Susana Romanos de Tiratel; Graciela M. Giunti; Alejandro E. 
Parada . 3400 [C] 

1198. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.140-145 set./dez. 2003. O processo de 
reativação do Núcleo Temático da Seca. Núcleo Temático da Seca; 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia; Cooperação interinstitucional. Apresenta 
um resumo dos 20 anos de atividades do Núcleo Temático da Seca, vinculado ao 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Descreve seu processo de reativação a partir de portaria do reitor e de 
cooperação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT), mediante assessoria da autora à Comissão de Reativação. Isa Maria 
Freire . 3401 [X] 

1199. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.146-155 set./dez. 2003. Metodologia para 
projeto de planejamento estratégico de informações alinhado ao planejamento 
estratégico: a experiência do SENAC - PR. planejamento de informações; 
planejamento estratégico; alinhamento estratégico; sistemas de informações; 
tecnologia da informação. O objetivo desse artigo e descrever uma metodologia 
para projeto de Planejamento Estratégico de Informações (PEI) alinhado ao 
Planejamento Estratégico Organizacional, a partir de um estudo de caso no 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Paraná, e seus respectivos 
desafios e dificuldades. Os resultados e as contribuições relatam sobre a 
viabilidade prática do projeto PEI e os detalhes da execução de sua metodologia. 
A conclusão reitera a importância da metodologia do PEI, implementada e aceita 
como uma ferramenta para contribuir de forma efetiva nas inteligências interna, 
competitiva e organizacional do SENAC-PR. Denis Alcides Resende . 3402 [C] 



1200. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.21-27 set./dez. 2003. A ciência da 
informação como ciência social. fundamentos sociais da informação; ciência da 
informação e ciências sociais; ciência pós-moderna. Discute-se a natureza da 
ciência da informação como uma ciência social. Para tanto, identifica-se como 
se deu a inserção da ciência da informação nas ciências sociais, percebendo com 
quais ramos destas ela travou diálogo em diferentes momentos. A seguir, 
discute-se sua natureza de ciência "pós-moderna", percebendo a 
complementaridade entre essas duas questões para um eficiente diagnóstico dos 
fundamentos sociais da ciência da informação. Carlos Alberto Ávila Araújo . 
3388 [C] 

1201. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.28-37 set./dez. 2003. O movimento da 
competência informacional: uma perspectiva para o letramento informacional. 
competência informacional; habilidades informacionais; educação de usuários; 
biblioteca escolar; letramento. O objetivo deste trabalho é analisar a 
competência informacional (information literacy), que surgiu nos Estados 
Unidos na década de 1970 e representa o esforço da classe bibliotecária 
americana para ampliar o seu papel dentro das instituições educacionais. O 
movimento ocorreu em circunstâncias peculiares ao contexto daquele país, 
acompanhando a evolução das ações educativas da classe bibliotecária. O 
discurso da competência informacional desenvolve-se ao redor de quatro 
aspectos: a sociedade da informação, as teorias educacionais construtivistas, a 
tecnologia da informação e o bibliotecário. Considerando-se que o termo 
começa a aparecer na literatura brasileira de biblioteconomia e ciência da 
informação, propõe-se o estudo mais aprofundado do conceito e o 
estabelecimento de uma agenda de pesquisa para o Brasil, buscando sua inserção 
nas teorias sobre letramento, que se vêm desenvolvendo na área de educação. 
Bernadete Campello . 3389 [BC] 

1202. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.38-45 set./dez. 2003. As tecnologias de 
informação como instrumento de viabilização da gestão do conhecimento 
através da montagem de mapas cognitivos. inteligência competitiva; gestão do 
conhecimento; Personal Brain. Para este estudo foi utilizado o software Personal 
BrainT, o qual permite mapear os fluxos e os inter-relacionamentos das 
informações internas e externas à organização. Esse mapeamento torna-se 
essencial para a implementação da inteligência competitiva e da gestão do 
conhecimento. O software mencionado foi aplicado no departamento de recursos 
humanos de uma instituição pública. De forma seqüencial, foram criados dois 
modelos: o primeiro descreve como o departamento trabalha no seu cotidiano; o 
segundo mostra como o departamento poderá tornar-se mais eficiente á medida 
que agregue às suas atividades as fontes de informações para suporte e garantia 
de um serviço de melhor qualidade aos usuários. Gesinaldo Ataíde Cândido; 
Nadja Macêdo de Araújo . 3390 [C] 



1203. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.46-53 set./dez. 2003. As relações 
informacionais na sociedade reflexiva de Giddens. Giddens - sociedade de 
riscos; informação e sociedade; Giddens - reflexividade; interação homem-
máquina. São revistos postulados sobre a modernidade reflexiva de Anthony 
Giddens, pontuandos com exemplos de ações sociais e de subjetividade 
exercidos na contemporaneidade pelo sujeito e pela coletividade no seu 
cotidiano. Entre essas ações, é dado especial enfoque à relação homem-
computador. Destaca-se ainda que o principal papel da linha de pesquisa 
informação e sociedade é analisar as teorias sociais, para verificar a 
possibilidade de sintonia com os estudos das práticas informacionais em 
contextos específicos. Lígia Maria Moreira Dumont; Roberto Luís Capuruço 
Gattoni . 3391 [C] 

1204. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.54-61 set./dez. 2003. Comportamento dos 
professores da educação básica na busca da informação para formação 
continuada. comportamento informacional - professores educação básica; 
biblioteca escolar; busca e uso da informação - formação continuada. O estudo 
de caso objetiva descrever as características dos docentes e identificar os canais 
e fontes utilizados, assim como os fatores que influenciam o padrão de 
comportamento na busca de informação para formação continuada. Utilizou-se 
como referencial teórico o modelo de busca de informação de Wilson, com 
enfoque nas necessidades cognitivas dos professores, de acordo com o modelo 
proposto por Imbernón. Os instrumentos de coleta de dados foram o 
questionário auto-administrado e a entrevista semi-estruturada. Os resultados 
mostram que as fontes mais usadas são os livros didáticos e paradidáticos, além 
dos jornais. Concluiu-se que as novas tecnologias ainda não são usadas por 
professores de educação básica como um recurso cotidiano de apoio à formação 
continuada, e os canais de informação mais utilizados são os arquivos pessoais, 
arquivos dos colegas e a biblioteca escolar. Kelley Cristine Gonçalves Dias 
Gasque; Sely Maria de Souza Costa . 3392 [CB] 

1205. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.62-73 set./dez. 2003. Comunidades 
científicas e infra-estrutura tecnológica no Brasil para uso de recursos 
eletrônicos de comunicação e informação na pesquisa. comunicação científica 
no Brasil; recursos eletrônicos de comunicação; recursos eletrônicos de 
informação; comunidades científicas brasileiras; uso de tecnologias de 
informação. Estudo do uso de recursos eletrônicos de comunicação e informação 
por pesquisador brasileiros, na geração de novos conhecimentos. A análise 
abrange a freqüência de participação na rede, fatores intervenientes, finalidades 
de uso e o grau de relevância dessa tecnologia. No acesso e uso da informação 
cientifica e técnica são comparados os recursos eletrônicos/ digitais e os 
impressos/ tradicionais. A partir dos resultados são identificadas percepções e 
perspectivas, entre as quais a aproximação entre comunicação científica e 
divulgação científica, a confluência dos processos de comunicação e informação 
e o crescente interesse pela temática da pesquisa, inclusive no Brasil. Pela 
importância dos recursos eletrônicos para pesquisa há necessidade de sua 
expansão e atualização constantes, com investimentos das instituições e sua 
inserção nas políticas públicas nacionais. Lena Vania Ribeiro Pinheiro . 3393 
[C] 



1206. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.7-20 set./dez. 2003. Uma visão geral sobre 
ontologias: pesquisa sobre definições, tipos, aplicações, métodos de avaliação e 
de construção. ontologias; organização da informação. Os estudos sobre a 
organização da informação tem recebido cada vez mais importância à medida 
que o número crescente de fontes de dados disponíveis dificulta a recuperação 
da informação. Nos últimos anos, vários trabalhos têm destacado o uso de 
ontologias como alternativa para a organização da informação. Encontram-se na 
literatura abordagens das mais variadas sobre o assunto. Esse artigo objetiva 
proporcionar uma visão geral sobre o estado-da-arte no estudo de ontologias. 
Apresentam-se definições para o termo, uma breve discussão sobre seu 
significado, tipos de ontologias, propostas para aplicações em diferentes 
domínios de conhecimento e propostas para a construção de ontologias 
(metodologias, ferramentas e linguagens). Maurício B. Almeida; Marcello P. 
Bax . 3387 [C] 

1207. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.74-79 set./dez. 2003. Investigação de práticas 
anticompetitivas: um sistema de informação para apoio à interpretação de 
legislação por agências reguladoras. sistemas de informação; apoio à decisão; 
legislação; interpretação legal. A inovação tecnológica, definida como a 
transformação de conhecimento em bens e serviços, gera produtos que são 
disponibilizados para a sociedade em uma economia capitalista altamente 
competitiva. Órgãos governamentais foram criados, no Brasil, com a intenção de 
estimular a inovação e evitar a concorrência desleal. A interpretação da 
conformação das práticas às leis e regulamentos existentes é a base de suas 
intervenções. Este trabalho apresenta uma proposta de ferramenta de apoio à 
interpretação jurídica. Um estudo de caso é utilizado para mostrar sua aplicação 
na análise de acordos de distribuição pelo comitê do governo britânico que 
investiga monopólios e fusões (Monopolies and Mergers Commission). O 
principal objetivo é estimular o debate sobre a viabilidade de um sistema de 
computador para ajudar neste tipo de interpretação legal. Alberto Pucci Junior . 
3394 [CO] 

1208. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.80-88 set./dez. 2003. Desenvolvimento de 
referencial teórico para um sistema de informações gerenciais (SIG) para 
parlamentares e assessores na Câmara Legislativa do Distrito Federal: em busca 
de um modelo conceitual. gestão da informação; sistema de informações 
gerenciais; informação legislativa; processo legislativo; Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. Procurou-se desenvolver um referencial teórico para o 
desenvolvimento de um modelo conceitual de sistema de informações 
estratégico-administrativo de apoio à decisão, com base na análise sócio-técnica 
estruturada. Para tanto, buscou-se analisar os fatores ambientais que influenciam 
o processo decisório de parlamentares e assessores na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal. Como resultado, foram obtidas as relações entre organização, 
ambiente e dados, representadas graficamente, em um modelo conceitual de um 
sistema de informações gerenciais (SIG), para acompanhamento sistemático das 
informações que influenciam o contexto de atuação dos atores responsáveis pelo 
processo legislativo local. Marisa Perrone Campos Rocha . 3395 [C] 



1209. ISSN 0100-1965 v.32 n.3 p.89-102 set./dez. 2003. Sociedade da 
informação no Brasil e em Portugal: um panorama dos Livros Verdes. sociedade 
da informação; índice da sociedade da informação (ISI); Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH); Livro Verde-Brasil; Livro Verde-Portugal. 
Apresentaram-se, neste trabalho, as ações e esforços do Brasil e de Portugal para 
a construção de uma sociedade da informação. Mediante um estudo do Livro 
Verde do Brasil e de Portugal foi possível comparar as ações dos dois países na 
delineação das estratégias para implantação da sociedade da informação e 
também as dificuldades enfrentadas. O Índice da Sociedade da Informação (ISI) 
é usado para avaliar a capacidade das nações em acessar e absorver informações 
e tecnologia de informações. É possível concluir que Portugal tem mais chances 
de ser bem-sucedido em suas políticas em virtude do apoio financeiro concedido 
pela União Européia e da sua infra-estrutura razoável de telecomunicações, bem 
como da facilidade para administrar um país pequeno com uma população de 
aproximadamente 10 milhões de cidadãos. Georgete Medleg Rodrigues; João 
Batista Simão; Patrícia Simas de Andrade . 3396 [C] 

1210. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.101-107 jan./abr. 2004. Jornalismo científico 
aplicado à área de energia no contexto do desenvolvimento sustentável. 
jornalismo científico; jornalismo on-line; energia; desenvolvimento sustentável; 
ambiente. Este artigo trata de uma pesquisa aplicada de jornalismo científicoon-
line que fundamenta a questão energética contemplada no contexto do 
desenvolvimento sustentável. A pesquisa, desenvolvida em nível de mestrado, 
originou uma mídia digitalon-line com informações científicas e tecnológicas 
que permitem visualizar não somente o âmbito técnico, mas também a efetiva 
relação interdisciplinar do tema com outras áreas de conhecimento, o que 
constitui um fato de particular importância no contexto de abordagem do 
desenvolvimento sustentável. Vânia Mattozo; Cornélio Celso de Brasil 
Camargo; Nilson Lemos Lage . 3576 [CO] 

1211. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.108-116 jan./abr. 2004. Aspectos filosóficos 
do virtual e as obras simbólicas no ciberespaço. formas simbólicas; virtual; 
ciberespaço; representação do conhecimento. Discute os aspectos filosóficos do 
virtual e relaciona-os com o ciberespaço. Assim, o virtual é capaz de explicar 
um novo modelo de realização das formas simbólicas, ou seja, aquela tomada no 
pólo do virtual onde a conjunção e... e... constitui-se em aliança desenhando o 
conhecimento sob a forma de rede e explicando a desmaterialização das obras, 
contra a realidade tomada no pólo da "reificação", cujo paradigma é o da 
materialidade. A virtualização no ciberespaço potencializa a virtualidade da 
linguagem produzindo formas simbólicas que são, em essência, metamórficas. O 
virtual opera, ainda, a desterritorialização dos signos, portanto a 
desmaterialização das obras, produzindo uma complexidade na representação 
humana, em vez de uma substituição completa das obras. Silvana Drumond 
Monteiro . 3577 [CO] 



1212. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.117-125 jan./abr. 2004. Tecnologias de 
informação e comunicação: novas sociabilidades nas bibliotecas universitárias. 
bibliotecas universitárias; sociabilidade; novas sociabilidades; práticas 
profissionais; tecnologias de informação e comunicação. A utilização das 
tecnologias de informação e comunicação na vida cotidiana criou novas formas 
de interação entre as pessoas, que implicam o redimensionamento das funções e 
dos papéis sociais. O objetivo deste estudo foi verificar como são percebidas as 
novas formas de sociabilidade pelos bibliotecários e analisar, nas relações entre 
tais profissionais e os usuários, as mudanças decorrentes do emprego das 
tecnologias de informação e comunicação. Os dados foram obtidos em 
entrevistas com profissionais das bibliotecas universitárias públicas e privadas 
de Porto Alegre-RS. Concluiu-se que os bibliotecários percebem claramente as 
novas formas de sociabilidade no seu ambiente de trabalho, considerando a 
tecnologia um fator de interferência na relação com os usuários. Outro elemento 
identificado foi a existência de zonas de conflito introduzidas pela mediação das 
tecnologias de informação e comunicação nas bibliotecas universitárias, comuns 
no jogo da sociabilidade. Valdir José Morigi; Cleusa Pavan . 3578 [CB] 

1213. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.126-131 jan./abr. 2004. Identificando 
necessidades de acervo de usuários de um departamento acadêmico: uma 
abordagem bibliométrica. monitoramento da informação; Bibliometria; 
sugestões de aquisição. A rotina de uma biblioteca universitária de médio para 
grande porte pode perder de vista os interesses de seus clientes: os usuários. 
Diante de um aporte de verba, enviam-se memorandos pedindo aos 
departamentos da instituição listas de itens que gostariam de ver adquiridos. 
Muitas vezes, os membros do departamento são pegos de surpresa e suas listas 
são feitas às pressas. Este trabalho apresenta uma metodologia para um sistema 
interativo de sugestões aos usuários para facilitar a aquisição. Tais sugestões se 
basearão nos indicativos de necessidades dos próprios usuários, em seus 
trabalhos científicos. Para a validação inicial, realizou-se experimento em um 
departamento universitário utilizando a metodologia proposta, na qual acertamos 
mais de 41 dos itens desejados pelos membros do departamento em estudo. Elias 
Oliveira . 3579 [CB] 

1214. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.132-141 jan./abr. 2004. A Web Semântica e 
suas contribuições para a ciência da informação. Web Semântica; Ciência da 
informação; Internet; sistemas de recuperação da informação; hipertexto. O 
presente artigo apresenta o processo de atualização por que passa a World Wide 
Web na sua transição para o que tem sido chamado de "Web Semântica". Neste 
sentido, busca-se identificar as tecnologias, as organizações associadas e o 
embasamento filosófico e conceitual subjacentes a esta nova web. O artigo 
também procura apresentar as imbricações existentes com a ciência da 
informação e as possibilidades de ampliação de escopo dos seus objetos 
tradicionais de pesquisa com o aporte dos novos padrões e tecnologias que estão 
sendo desenvolvidos no âmbito da Web Semântica. Renato Rocha Souza; Lídia 
Alvarenga . 3580 [CO] 



1215. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.142-148 jan./abr. 2004. PAQ - Programa de 
avaliação da qualidade de produtos e serviços de informação: uma experiência 
no SIBi/USP. qualidade em serviços; satisfação do usuário; avaliação; 
bibliotecas universitárias; SERVQUAL. Descreve a experiência de implantação 
do Programa de Avaliação da Qualidade dos Produtos e Serviços (PAQ) do 
Sistema Integrado de Biblioteca da Universidade de São Paulo (SIBi/USP) e 
apresenta parte dos resultados obtidos na pesquisa. Baseados no modelo 
SERVQUAL, foram elaborados cinco diferentes questionários, enfocando as 
dimensões receptividade, empatia, confiabilidade, garantia e tangibilidade, 
utilizando-se escalas para a indicação do grau de importância e de satisfação do 
usuário para os itens apontados. A entrevista foi aplicada a um número acidental 
de usuários, durante uma semana. A análise dos questionários e das entrevistas 
apontou doze indicadores comuns nos dois métodos de abordagem. São 
apresentadas as principais recomendações para o aperfeiçoamento da 
metodologia empregada no estudo, bem como os indicadores que poderão ser 
incluídos nas próximas etapas do programa. Maria Imaculada Cardoso Sampaio; 
Cybelle de Assumpção Fontes; Maria Alice de França Rangel Rebello; Rosa 
Maria Fischi Zani; Adriana de Almeida Barreiros; Ana Mara Marques de Cunha 
Prado; Eliana de Cássia Aquareli Cordeiro; Maria Cristina Olaio Villela; Marli 
Inocência de Moraes; Valéria Vilhena Lombardi; Adherbal Caminada Netto . 
3581 [B] 

1216. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.149-154 jan./abr. 2004. Indicadores de 
desempeño: naturaleza, utilidad y construcción.  Edgardo Alberto Stubbs . 3582 
[B] 

1217. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.155-168 jan./abr. 2004. "Quissamã somos 
nós!": construção participativa de hipertexto. regime de informação; identidade 
cultural; pesquisa participante; hipertexto digital; Quissamã (Rio de Janeiro, 
Brasil). Trata-se de pesquisa realizada em conjunto com a comunidade de 
Quissamã-RJ, representada pelos alunos, professores e outros agentes 
educacionais de seis escolas do município. Objetivou a construção de um 
hipertexto digital, aqui considerado como parte integrante do regime de 
informação e estrutura significante [informação] para a produção do 
conhecimento. Parte do princípio de que, para atingir este fim, é necessário a 
socialização da informação, como parte da responsabilidade social da ciência da 
informação. O hipertexto é visto como um instrumento para produzir e organizar 
informações visando à sua disponibilização na Internet, espaço potencial de 
socialização da informação. O conteúdo informacional do hipertexto reflete um 
regime de informação sobre a identidade cultural de Quissamã, que tem no 
folclore um dos elementos mais expressivo. Carmelita do Espírito Santo; Isa 
Maria Freire . 3583 [C] 



1218. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.22-32 jan./abr. 2004. Modelização de 
domínios de conhecimento: uma investigação de princípios fundamentais. 
organização do conhecimento; modelização; representação do conhecimento. As 
teorias e metodologias desenvolvidas, tanto no escopo temático da ciência da 
informação quanto no da ciência da computação, que estão voltadas para a 
representação do conhecimento, apresentam, de forma mais ou menos 
abrangente, discussões sobre princípios como contexto de conhecimento, 
natureza dos conceitos, relações entre conceitos e sistemas de conceito. No 
campo do quadro teórico, investigam-se os modelos de abstração utilizados nas 
duas áreas e modelos representacionais associados à modelagem de sistemas de 
banco de dados, especificamente o modelo orientado a objetos. Da ciência da 
informação, analisam-se teorias ligadas à representação de sistemas de 
conceitos, como a teoria da classificação facetada e a teoria do conceito. Da 
teoria da terminologia, utilizam-se princípios estabelecidos para a determinação 
de conceitos e suas relações. Garantindo a especificidade de cada área, a 
comparação entre as teorias se dá, tendo em vista quatro pontos relacionados ao 
processo de modelização, a saber: o método de raciocínio; o objeto de 
representação; as relações entre os objetos; as formas de representação gráfica. 
Maria Luiza de Almeida Campos . 3567 [C] 

1219. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.33-37 jan./abr. 2004. La presencia cognitiva 
en ciencia de la información y su entorno.  Radamés Linares C. . 3568 [C] 

1220. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.38-47 jan./abr. 2004. Las revistas científico-
técnicas españolas de ciencias de la actividad física y el deporte: adecuación a 
las normas ISO y grado de normalización.  José Devís; Miguel Villamón 
Herrera; Luis Antolín Jimeno; Javier Valenciano Valcárcel; Alberto Moreno 
Doña . 3569 [C] 

1221. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.48-54 jan./abr. 2004. Fatores motivadores de 
uso de site web: um estudo de caso. qualidade de site web; avaliação centrada no 
usuário; Comprasnet; sistemas centrados no usuário. A partir da adaptação de 
um conjunto de critérios de avaliação de sites web centrados no usuário, foram 
identificados fatores motivadores de uso de site de governo eletrônico. O site 
web selecionado para análise foi o Comprasnet. O objetivo geral da pesquisa foi 
identificar os critérios determinantes na tomada de decisão pela opção de uso do 
Comprasnet. Para tanto, foram realizadas entrevistas por telefone, em âmbito 
nacional, com os usuários do Comprasnet. Concluiu-se com a apresentação e 
discussão dos fatores motivadores de uso do Comprasnet, e foram apresentadas 
as limitações e recomendações para estudos posteriores. Tatiana de Almeida 
Furquim . 3570 [C] 



1222. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.55-67 jan./abr. 2004. Novas fronteiras 
tecnológicas das ações de informação: questões e abordagens. linguagem; 
informação; recuperação da informação; busca de informação; diáspora digital. 
Mudanças significativas dos conceitos e abordagens acerca da informação e da 
comunicação acontecem ao mesmo tempo em que muda a relação entre os usos 
da linguagem e as mediações tecnológicas desses usos - ainda que não seja de 
forma causal. O mesmo aconteceria com a reformulação dos dispositivos de 
informação pela crescente convergência entre as tecnologias culturais e de 
reprodução e as tecnologias digitais. Nesse contexto, dir-se-ia que, ao desativar 
constrangimentos físicos das ações de transferência de informação, colocam-se 
em relevo outros problemas e possibilidades de recuperação e busca de 
informação. Ocupa-se assim da comunicação de informação entre diferentes 
comunidades de interlocução, das quais a comunicação multicultural seria um 
caso e, quiçá também, um paradigma, indagando-se acerca dos usos metafóricos 
da linguagem como novas categorias de entendimento e descrição das ações de 
informação. Maria Nélida González de Gómez . 3571 [C] 

1223. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.68-71 jan./abr. 2004. Pesquisa colaborativa: 
uma alternativa na formação do professor para as mídias. professor; formação; 
pesquisa colaborativa; inovação conservadora; novas tecnologias. O presente 
artigo propõe discutir a relação entre o professor e as novas tecnologias. 
Abordam-se questões relacionadas à resistência ou a formas inadequadas do uso 
de tecnologias pelos professores. As reflexões apresentadas ressaltam a 
necessidade de investimento na formação inicial e contínua que pode contribuir 
para a implementação de projetos que visem à utilização das novas tecnologias 
na escola. Apresentamos a pesquisa colaborativa como uma possível solução 
para efetivar mudanças significativas na utilização das tecnologias, contribuindo 
para a formação do educador. Sheila Denize Guimarães . 3572 [O] 

1224. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.72-80 jan./abr. 2004. Sistema de informação: 
instrumento para tomada de decisão no exercício da gerência. sistemas de 
informação; administração hospitalar/ tendências; tomada de decisão; gerência. 
Este artigo tem como objetivo analisar a utilização de sistemas de informação 
enquanto instrumento para a tomada de decisão no exercício da gerência. 
Apresenta resultados da pesquisa realizada com os coordenadores e gerentes das 
unidades funcionais do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Baseada em pesquisa descritiva, a análise dos dados revela que o modelo 
de gerência fundamentado em unidades funcionais é um passo importante para a 
reorganização institucional. Demonstra que os sistemas de informação são 
instrumentos importantes para o exercício da gerência. Aponta subsídios para o 
desenvolvimento de sistemas de informação, bem como para sua automação. 
Eliane Marina Palhares Guimarães; Yolanda Dora Martinez Évora . 3573 [C] 



1225. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.81-90 jan./abr. 2004. Novos paradigmas para 
avaliação da qualidade da informação em saúde recuperada na Web. qualidade 
de informação em saúde; critérios de avaliação; recuperação da informação na 
Web; iniciativas internacionais; propostas brasileiras. A revolução nos 
paradigmas de produção do conhecimento e as implicações na qualidade de 
informação disponibilizadas na World Wide Web (Web) são analisadas. 
Apresentam-se as questões relacionadas com os critérios de avaliação da 
qualidade da informação em saúde recuperadas naWeb, com ênfase naqueles 
definidos pela Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR), do 
Health Information Technology Institute (Hiti). Destacam-se os estudos e as 
iniciativas internacionais desenvolvidas com o objetivo de avaliar, controlar a 
assegurar a qualidade da informação em saúde na Web e as propostas de 
instituições brasileiras quanto a esta questão. Ilza Leite Lopes . 3574 [C] 

1226. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.91-100 jan./abr. 2004. O contexto político e o 
discurso da ciência da informação no Brasil: uma análise a partir do IBICT. 
políticas de informação; Estado; sociedade da informação; IBICT. Desde suas 
origens, a ciência da informação no Brasil esteve estreitamente vinculada ao 
sistema governamental de C 

T, o que implicou sua estreita relação com as políticas de Estado. As mudanças 
políticas e ideológicas por que passou o país nos últimos 50 anos influíram de 
forma marcante nos caminhos percorridos pela CI. A discussão de como as 
ideologias e as políticas públicas influenciaram a CI, a partir da análise do Ibict, 
pode fornecer instrumentos para entender o momento atual e pensar o futuro da 
CI no país. Eduardo Vieira Martins . 3575 [C] 

1227. ISSN 0100-1965 v.33 n.1 p.9-21 jan./abr. 2004. A classificação industrial 
e sua importância na análise setorial. classificação industrial; análise setorial; 
informação estatística. O presente artigo tem como objetivo apresentar conceitos 
acerca das classificações industriais, mostrando-se a importância dos sistemas de 
classificações e a necessidade de correlação entre as classificações dos diferentes 
países. As classificações internacionais são baseadas na "Família Internacional 
de Classificações Econômicas e Sociais", que englobam atividades econômicas, 
produtos, consumo, educação, emprego, entre outras. Sua abrangência em 
relação às classificações de atividades e de produtos envolve as "classificações 
de referência (como a ISIC e a CPC), as classificações derivadas (como a NACE 
e a CPA) e as classificações relacionadas (como a ANZIC e a NAICS), cuja 
harmonização é realizada por gestores de classificação, como o INDEC, da 
Argentina, o INE, de Portugal, e o IBGE, do Brasil. As classificações de 
atividades e de produtos na economia constituem instrumento básico para 
obtenção de informações e análise dos dados estatísticos. Suzana Borschiver; 
Pedro Wongtschowski; Adelaide Antunes . 3566 [C] 

1228. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.106-111 maio/ago. 2004. Las categorías o 
facetas fundamentales: una metodología para el diseño de taxonomías 
corporativas de sitios Web argentinos.  Ana M. Martínez; Cristina A. Ristuccia; 
Rosa Z. Pisarello; Edgardo A. Stubbs; Laura Caminotti; José L. Balparda; Julia 
C. Valdez; Norma E. Mangiaterra . 3594 [C] 



1229. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.112-122 maio/ago. 2004. Identificando 
competências informacionais. competência; competência informacional; 
profissionais de informação; atividades de informação. Busca-se definir um tipo 
de competência específica denominada competência informacional. Esse tipo de 
competência não está ligado exclusivamente aos profissionais de informação, ele 
é necessário a qualquer atividade profissional, especialmente, em atividades 
baseadas intensivamente em informação. Um dos objetivos da identificação 
dessa competência seria avaliar a efetividade de atividades informacionais 
efetuadas por profissionais não previamente preparados para o trabalho com a 
informação, permitindo propor melhorias de desempenho para esses 
profissionais com base nas competências próprias aos profissionais de 
informação. Conclui-se que o desenvolvimento de competências informacionais 
pode tornar mais efetivo o trabalho de qualquer profissional no tocante às tarefas 
ligadas à informação, principalmente em atividades intensivas em informação. 
Silvânia Vieira Miranda . 3595 [C] 

1230. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.123-131 maio/ago. 2004. Indicadores 
bibliométricos da produção científica brasileira: uma análise a partir da base 
Pascal. indicadores em ciência e tecnologia; Bibliometria; produção científica; 
Brasil; ISIS; Idams. As atividades de produção de indicadores quantitativos em 
ciência, tecnologia e inovação vêm se fortalecendo no país na última década, 
com o reconhecimento da necessidade, por parte dos governos federal e 
estaduais e da comunidade científica nacional, de dispor de instrumentos para 
definição de diretrizes, alocação de investimentos e recursos, formulação de 
programas e avaliação de atividades relacionadas ao desenvolvimento científico 
e tecnológico no país. Este trabalho insere-se dentro deste contexto, ao 
apresentar e analisar os indicadores bibliométricos da produção científica e 
tecnológica de pesquisadores brasileiros ao longo dos anos 90, computados a 
partir de uma base bibliográfica internacional e multidisciplinar - a Pascal 
francesa. A análise dos indicadores aqui apresentados mostra que o aumento da 
produção científica brasileira foi expressivo nos últimos 20 anos, assim como 
sua internacionalização. Ampliou-se a parceria de pesquisadores brasileiros com 
de outros países, nos EUA, Europa e também na América do Sul. Embora ainda 
fortemente concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro, a participação da 
produção científica de pesquisadores de outros estados tem crescido 
significativamente, especialmente de Minas Gerais. Rogério Mugnaini; Paulo de 
Martino Jannuzzi; Luc Quoniam . 3596 [C] 



1231. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.132-142 maio/ago. 2004. Temática das 
dissertações e teses em ciência da informação no Programa de Pós-graduação 
em Ciências da Comunicação da USP. produção científica; teses; dissertações; 
Ciência da Informação. Estudo de natureza descritiva cujo objetivo foi traçar um 
panorama temático das dissertações de mestrado e teses de doutorado 
apresentadas ao Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação - 
Área de concentração: Ciência da Informação e Documentação - da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, no período de 1979 a 
2002. O universo de estudo constituiu-se de 114 documentos (75 dissertações de 
mestrado e 39 teses de doutorado). As variáveis da produção analisada 
referiram-se à distribuição temporal, temáticas abordadas e sua relação com as 
linhas de pesquisa departamentais. As dissertações/teses foram agrupadas nas 
categorias da Lista de Cabeçalho de Assunto adotada pelo Library and 
Information Science Abstracts (LISA). Observou-se que a produção discente da 
pós-graduação manteve-se estável no período, com tendência a aumentar. Na 
análise temática, as categorias 19.0 Other Fringe Subjects [Outros Assuntos 
Correlatos] e 12.0 Bibliographc Records [Registro Bibliográfico] foram as mais 
abordadas, detendo respectivamente, 22,81 e 15,54 da produção. Foram 
identificados como temas de maior interesse para a elaboração dos trabalhos: 
ação cultural, sistemas e linguagens de indexação, materiais em C 

T e medicina, bibliotecas públicas e meios de comunicação de massa. Contatou-
se que as temáticas abordadas na produção refletem as características da área de 
concentração e das linhas de pesquisa. Fernanda Mendes Queiroz; Daisy Pires 
Noronha . 3597 [CD] 

1232. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.143-151 maio/ago. 2004. Gestão do 
conhecimento: uma revisão crítica orientada pela abordagem da criação do 
conhecimento. gestão do conhecimento; conhecimento tácito; conhecimento 
explícito; conversões do conhecimento. Uma bem-sucedida sistematização da 
gestão do conhecimento deve considerar que o conhecimento pode existir em 
dois formatos, tanto na mente das pessoas, quanto em registros diversos; e a 
tecnologia da informação tem grande importância no acesso e na renovação dos 
conhecimentos. Seguindo essas preocupações, a essência da idéia de "criação do 
conhecimento" utilizada na área de gestão organizacional reside em pessoas 
poderem se encontrar e trocar experiências com outras pessoas que têm ou 
trabalham com certos tipos de conhecimentos, e a importância da tecnologia da 
informação é construir um suporte para que isso ocorra. Considerando esse 
ponto de vista, discutem-se, no presente artigo, esforços para trocas de 
conhecimentos, utilizando-se, para isso, o relacionamento entre dois formatos de 
conhecimentos - aqueles que são inerentes às habilidades pessoais 
(conhecimento tácito) e aqueles que são possíveis de verbalizar e registrar 
(conhecimento explícito) - em quatro tipos de conversões do conhecimento: 
socialização (tácito de um indivíduo para outro), externalização (explicitando 
partes do conhecimento tácito), combinação (conhecimento explícito de um 
indivíduo para o grupo) e internalização (captando no formato tácito o 
conhecimento explícito do grupo). Os argumentos aqui apresentados baseiam-se 
no fato de que uma efetiva criação e trabalho com o conhecimento apenas ocorre 
em um ambiente em que existe uma contínua conversão entre os dois formatos 
do conhecimento. Sergio Luis da Silva . 3598 [C] 



1233. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.152-160 maio/ago. 2004. Conteúdos digitais 
multimídia: o foco na usabilidade e acessibilidade. conteúdos digitais; 
acessibilidade; usabilidade; ajudas técnicas; sistemas de leitura de tela; espaço 
digital. Abordam-se aspectos referentes à usabilidade e acessibilidade de 
conteúdos digitais multimídia. São analisados os princípios do projeto de 
produtos baseados na usabilidade que se aplicam à produção desses documentos 
digitais, inovando-se ao interpretar os princípios de usabilidade sob o enfoque da 
acessibilidade. Os cuidados que devem ser tomados para que os documentos 
digitais adquiram as qualidades da usabilidade e da acessibilidade são 
assinalados. Uma ênfase especial é dada às situações relacionadas à interação, 
mediante a utilização de ajudas técnicas, com a informação disponibilizada no 
espaço digital. Elisabeth Fátima Torres; Alberto Angel Mazzoni . 3599 [C] 

1234. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.15-27 maio/ago. 2004. Preservação de 
documentos digitais. preservação digital; metadados; repositórios digitais; 
modelo de preservação OAIS; biblioteca digital. O presente artigo tem como 
objetivo apresentar o resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre a 
preservação digital. São analisadas as questões mais relevantes no estudo das 
práticas atuais relacionadas com a preservação dos documentos em formato 
digital. Dados foram coletados na literatura produzida por especialistas 
experientes na área, os quais proporcionam ampla lista de argumentos que 
mostram a emergência e importância das atividades de preservação relacionadas 
aos objetos digitais. Miguel Angel Arellano . 3585 [CAB] 

1235. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.161-171 maio/ago. 2004. Sistemas de 
classificação facetados e tesauros: instrumentos para organização do 
conhecimento. sistema de classificação; classificação facetada; Tesauro; 
organização do conhecimento. O artigo tem o objetivo de aprofundar questões 
teóricas e conceituais que fundamentam a concepção de sistema de classificação 
facetada e o tesauro. Apresenta aspectos teóricos referentes aos meios utilizados 
para organização e recuperação da informação. Os sistemas para organização do 
conhecimento incluem uma variedade de esquemas para organizar, gerenciar e 
recuperar a informação, existindo vários tipos de sistemas. Dentre eles, podemos 
citar sistemas de classificação, tesauro, cabeçalhos de assuntos, ontologia, 
glossários e dicionários. Descrevem-se princípios, natureza e tipos de sistemas 
de classificação, com especial ênfase aos sistemas de classificação facetada e o 
tesauro. Ana Maria Delazari Tristão; Gleisy Regina Bóries Fachin; Orestes 
Estevam Alarcon . 3600 [C] 

1236. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.172-178 maio/ago. 2004. O enfoque por 
processos da NBR ISO 9001 e sua aplicação nos serviços de informação. ISO 
9001; serviços de informação; gestão da qualidade. Este artigo tem como 
objetivo principal apresentar e discutir os fundamentos da gestão da qualidade e 
da nova versão da NBR ISO 9001, incluindo a aplicação do enfoque por 
processos nos serviços de informação, com o objetivo de apoiar a melhoria dos 
processos implantados nestes serviços e principalmente apoiar seu 
gerenciamento, visando à otimização de recursos e à elevação dos níveis de 
satisfação dos clientes, itens considerados fundamentais pelas organizações que 
optam por programas relacionados à gestão da qualidade. Valéria Martin Valls . 
3601 [BDO] 



1237. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.179-186 maio/ago. 2004. O uso do campo 
MARC 9XX para controle bibliográfico institucional. controle bibliográfico 
nacional; controle bibliográfico institucional; formato bibliográfico; campo 
MARC 9XX; produção intelectual; UFRGS. Utilização do conceito de controle 
bibliográfico definido pela IFLA e do formato MARC 21 bibliográfico para 
gerenciar a produção científica, técnica, artística e administrativa de uma 
instituição de ensino superior. Definição de campo MARC 9XX e de campos 
associados para registro das informações bibliográficas dos documentos de 
produção intelectual institucional. Contribuição da IES para o controle 
bibliográfico nacional. Zita Prates de Oliveira; Caterina Groposo Pavão; Janise 
Silva Borges da Costa; Lais Freitas Caregnato . 3602 [BD] 

1238. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.187-196 maio/ago. 2004. Biblioteca digital 
de peças teatrais. indexação automática; sistemas de recuperação da informação 
teatro; teatro - indexação e resumo; teatro - pesquisa; teatro - pesquisa - 
indexação e resumos; bibliotecas digitais. Biblioteca Digital de Peças Teatrais - 
BDTeatro é um projeto para preservação, formatação, armazenamento e 
disseminação de Peças Teatrais. Este projeto foi desenvolvido pela Faculdade de 
Computação, Faculdade de Artes, Filosofia e Ciências Sociais e Biblioteca 
Central da Universidade Federal de Uberlândia - UFU. A Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) forneceu parte do suporte 
financeiro para o PROJETO. BDTeatro foi proposto para resolver os problemas 
de preservação e disseminação de uma coleção com aproximadamente 800 peças 
teatrais em papel. Esta coleção apresenta sinais de deterioração e sua 
digitalização foi a motivação deste projeto. Adicionalmente, a ausência de um 
catálogo on-line e de um processo automatizado para pesquisa de informações 
na coleção também motivou o projeto. Este artigo descreve o desenvolvimento 
da Biblioteca Digital de Peças Teatrais, onde foi usada uma perspectiva 
interdisciplinar de trabalho, garantindo desta maneira, padrões de qualidade no 
processo de construção do catálogo, na entrada dos dados e nos mecanismos de 
pesquisa de informações na coleção. Angela Maria Silva; Ilmerio Reis Silva; 
Luiz Humberto Martin Arantes . 3603 [B] 

1239. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.28-38 maio/ago. 2004. Los sitios Web de 
legislación en el mercosur: un análisis comparativo.  Mario G. Barité; María 
José López-Huertas . 3586 [C] 



1240. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.39-48 maio/ago. 2004. Desenvolvimento de 
revistas científicas em mídia digital: o caso da Revista Produção Online. 
elaboração de periódico científico eletrônico; tecnologia da informação; 
comunicação científica. O artigo descreve a elaboração do primeiro periódico 
científico, em mídia digital, da área de engenharia de produção - a revista 
científica Produção Online, do Curso de Pós-graduação da Universidade Federal 
de Santa Catarina. Explicitam-se as ações desenvolvidas para sua manutenção, 
como instrumento de comunicação científica em suporte digital. Relata-se todo o 
processo de produção científica, desde o recebimento do artigo até sua 
publicação eletrônica. Chama-se a atenção para a proposta de oferecer à 
comunidade científica uma revista eletrônica, com baixos custos em relação à 
publicação em meio impresso, possibilitando a divulgação das pesquisas 
científicas em tempo real, e ao mesmo tempo oferecer mecanismos eletrônicos 
que agilizem o processo de submissão, avaliação e leitura dos artigos, facilitando 
a rápida circulação do conhecimento científico. Cláudia Regina Ziliotto Bomfá; 
João Ernesto E. Castro . 3587 [C] 

1241. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.49-66 maio/ago. 2004. Configuração 
epistemológica da ciência da informação no Brasil em uma perspectiva pós-
moderna: análise de periódicos da área. Ciência da informação; Epistemologia; 
pós-modernidade; ciência; Filosofia da ciência; Teoria do conhecimento. A 
ciência na pós-modernidade reflete as revoluções científicas ocorridas no final 
do século XIX e início do século XX. As rupturas e crises paradigmáticas 
proporcionaram o debate em torno de uma nova ciência, na qual o 
desenvolvimento do conhecimento se processa através de contextos relacionais e 
de complexidade. A mudança na relação do sujeito com o objeto toma parte no 
processo de desmistificação da razão, sugerindo a necessidade de uma teoria do 
conhecimento aberta à transversalidade de pensamento e a quase todos os 
eventos de ordem e de desordem que conduzam a uma pluralidade conceitual e 
metodológica. Este é o contexto no qual se procura pensar a ciência da 
informação. Nesse sentido, o principal objetivo deste trabalho é analisar o 
estatuto científico da ciência da informação na pós-modernidade. O 
procedimento adotado partiu de um estudo epistemológico, traçando uma síntese 
do desenvolvimento do pensamento filosófico científico ocidental até a pós-
modernidade. A seguir, procedeu-se ao levantamento e à análise de artigos 
selecionados em periódicos da ciência da informação no Brasil, do período de 
1972-2002. Foram utilizados 37 textos, selecionados de acordo com um 
conjunto de categorias estabelecidas a partir do referencial teórico da pesquisa. 
Constatou-se que, nesse período, pouco se discutiu, em ciência da informação no 
Brasil, sobre as características relacionadas ao pensamento (filosófico) científico 
na pós-modernidade. Marivalde Moacir Francelin . 3588 [C] 



1242. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.67-75 maio/ago. 2004. Henry Walter Bates: 
um viajante naturalista na Amazônia e o processo de transferência da 
informação. Henry Walter Bates; transferência da informação; Amazônia; 
História natural; viagens. A partir do século XVII iniciou-se na Amazônia toda 
uma movimentação de viajantes/naturalistas atraídos pela biossociodiversidade 
dessa região dominada por uma floresta tropical. Henry Bates (1825-1892), 
estudioso de história natural, foi um deles, tendo, porém, se deslocado para o 
Norte do Brasil entre os anos de 1848 e 1859. Nesse contexto, o presente paper 
tem como objetivo analisar o processo de transferência das informações 
produzidas por esse viajante naturalista após 11 anos de trabalho de campo. A 
partir do material bibliográfico reunido para esse fim, verificou-se que tal 
processo foi bem-sucedido, como evidencia a ampla circulação das obras 
publicadas por Bates. Transcorridos 156 anos dessa expedição, a produção 
científica de Bates continua a participar do circuito acadêmico de produção de 
conhecimento sobre a Amazônia na contemporaneidade, qual seja no campo da 
biologia, da zoologia, da sociologia, da história ou da antropologia. Rubens da 
Silva Ferreira . 3589 [C] 

1243. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.7-14 maio/ago. 2004. Metamorfoses da 
cultura: do impresso ao digital, criando novos formatos e papéis em ambientes 
de informação. cultura impressa; cultura digital; ambientes de informação; 
profissionais da informação. O presente texto recupera a trajetória da biblioteca 
em seus diferentes formatos, mostrando a importância desta instituição em 
vários contextos. Aborda a passagem da cultura impressa para a cultura digital e 
a necessidade de os profissionais da informação se adequarem aos novos 
formatos. A expansão da cultura e do saber exige a aquisição de novas 
competências e habilidades para o desenvolvimento dos serviços informacionais. 
As ferramentas de busca, a recuperação e as estratégias de acesso à informação 
possibilitam ao indivíduo um contato mais rápido e direto com o objeto do 
conhecimento em qualquer lugar e tempo real. A Biblioteca Digital Paulo Freire 
dissemina os conteúdos filosóficos, sociológicos e pedagógicos do pensamento 
freireano. Mirian de Albuquerque Aquino . 3584 [B] 

1244. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.76-82 maio/ago. 2004. Las tecnologías 
avanzadas de la información y la comunicación [TIC] y el nuevo paradigma 
temporal.  Maria Dolores Ayuso García; Antonio Parra . 3590 [C] 



1245. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.83-90 maio/ago. 2004. Gestão da informação 
na Embrapa Amazônia Oriental: uso relativo versus uso efetivo da literatura 
técnico-científica agropecuária periódica - 1990-1999. gestão de coleções; 
Bibliometria; informação agropecuária. Análise bibliométrica de uso da coleção 
de periódicos, evidenciando o papel fundamental que as bibliotecas da Embrapa 
desempenham na estrutura organizacional e na estratégia competitiva da 
empresa. Bibliotecas formam a interface entre a geração e a disseminação do 
processo de pesquisa, desenvolvimento e inovações (PD 

I). Resultados apontaram que 77,05 dos títulos de periódicos utilizados 
efetivamente encontram-se no Catálogo de Periódicos da Embrapa (CCPE), dos 
quais 81,83 pertencem ao Catálogo de Periódicos da Unidade, demonstrando a 
eficácia do acervo da biblioteca para as atividades de PD 

I na Unidade, no período estudado. Dos títulos estrangeiros adquiridos por 
compra, 20 atingiram um indicador de freqüência de uso no período  10, 
merecendo priorização de manutenção de assinaturas e processos de 
preservação. Rubenise Farias Gato; Lucilda Maria Sousa de Matos; Maria 
Helena Kurihara; Rosa Maria Melo Dutra; Celia Maria Lopes Pereira; Isanira 
Vaz Pereira; Silvio Leopoldo Lima Costa . 3591 [CB] 

1246. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.91-96 maio/ago. 2004. Diferenças 
conceituais sobre termos e definições e implicações na organização da 
linguagem documentária. definição; terminologia; linguagem documentária; 
organização da informação; linguagem de organização da informação. A 
definição é um instrumento importante na elaboração de uma linguagem de 
organização da informação, porém nem sempre ela pode ser desenhada segundo 
os moldes prescritos pelas normas terminológicas. Propomo-nos a reunir alguns 
elementos para compreender o que é uma definição, como ela é elaborada 
segundo diferentes pontos de partida e objetivos, quais as dificuldades 
encontradas na utilização das prescrições da terminologia clássica e das normas 
terminológicas no tratamento dos discursos das humanidades e das áreas em 
formação ou transformação, e que alternativas são apontadas para seu 
enfrentamento. Parte-se do princípio de que, se a transferência da informação 
ocorre no universo da linguagem, é necessário observar as diferentes tipologias 
discursivas e sua terminologia, sob pena de comprometer a comunicação em 
ambientes informacionais. Marilda Lopes Ginez de Lara . 3592 [C] 



1247. ISSN 0100-1965 v.33 n.2 p.97-105 maio/ago. 2004. Webmuseus de arte: 
aparatos informacionais no ciberespaço. museu de arte; webmuseu; aparato 
informacional. Estudo abordando os museus de arte criados na Web 
(webmuseus) a partir de uma perspectiva informacional. Com a emergência e 
rápida expansão da Internet, surgiram na Web diferentes manifestações do 
fenômeno museu. Ao lado das interfaces de museus físicos, são criados e 
mantidos na Web sítios de arte auto-intitulados "museus" sem equivalência no 
espaço físico, sugerindo uma idéia de museu fortemente centrada na informação, 
o que contraria a definição oficial de museus (ICOM), da qual a palavra 
informação está ausente. A partir da análise do museu de arte como espaço, são 
abordadas as metáforas espaciais utilizadas com freqüência para nomear os 
novos ambientes criados na Web. A fim de equiparar museus de arte no espaço 
físico e no ciberespaço, é proposta a noção de aparato informacional. Maria 
Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro . 3593 [M] 

1248. ISSN 0100-1965 v.33 n.3 p.17-25 set./dez. 2004. A Representação de 
Imagens no Acervo da Biblioteca Digital Paulo Freire: proposta e percursos. 
Representação; Imagem; Semiótica; Acervo imagético. O presente trabalho 
apresenta os resultados obtidos no projeto "Identificação e Análise de Imagem 
para formação de um Sistema de Representação e Recuperação da Informação", 
financiado pela "Coordenação Institucional de ensino a Distância" da UFPB que 
visa a elaboração de princípios de representação da informação imagética do 
acervo da Biblioteca Digital Paulo Freire, com o intuito de formar uma política 
de representação para a informação de natureza imagética. Para sua execução 
contou-se com os pressupostos teórica da semiótica, estética e teoria da Arte, 
bem como subsídios da teoria da representação. Como resultados o presente 
trabalho aponta as possíveis formas de representação das imagens e sua 
incorporação ao acervo informacional da Biblioteca Digital Paulo Freire. Carlos 
Xavier de Azevedo Netto; Bernardina Maria Juvenal Freire; Perpétua Emília 
Lacerda Pereira . 3605 [CB] 

1249. ISSN 0100-1965 v.33 n.3 p.26-34 set./dez. 2004. Ciência, senso comum 
e revoluções científicas: ressonâncias e paradoxos. Ciência; Filosofia da ciência; 
Senso comum; Revoluções científicas; Thomas Kuhn; Karl Popper; 
Conhecimento. Revisa alguns aspectos da constituição do conhecimento 
científico como, por exemplo, sua definição, sua relação com a filosofia, com a 
religião e com o mito; segundo, descreve algumas características de eventos que 
se desenvolveram e ainda se desenvolvem a partir de novos conceitos em torno 
da própria ciência, tais como, o (novo) senso comum e algumas (Thomas Kuhn e 
Karl Popper) discussões sobre as revoluções científicas. Estabelece que a gênese 
científica relaciona-se às manifestações cotidianas, modificando-se e 
distinguindo-se em suas múltiplas interpretações. Marivalde Moacir Francelin . 
3606 [O] 



1250. ISSN 0100-1965 v.33 n.3 p.35-40 set./dez. 2004. Sociedade da 
aprendizagem: informação, reflexão e ética. Informação; Conhecimento; 
Pensamento reflexivo; Ética. Este artigo discute o pensamento reflexivo como 
fator decisivo na produção do conhecimento. São apresentadas concepções que 
tratam da natureza da informação e do conhecimento, discutindo-se a 
aprendizagem como forma de acesso à emergente sociedade, por essa razão 
denominada 'sociedade da aprendizagem'. Conclui-se que, no contexto atual de 
profundas transformações, o pensamento reflexivo será efetivo se inspirado na 
ética, condição fundamental para a emancipação humana. Kelley Cristine 
Gonçalves Dias Gasque; Ricardo Tescarolo . 3607 [C] 

1251. ISSN 0100-1965 v.33 n.3 p.41-49 set./dez. 2004. Redes e capital social: o 
enfoque da informação para o desenvolvimento local. Informação; Redes 
sociais; Capital social; Arranjos produtivos locais; Desenvolvimento local; 
Desenvolvimento comunitário. O acesso à informação é um elemento-chave 
para o desenvolvimento econômico e social de comunidades e grupos sociais. A 
capacidade de obter informações, além dos contornos restritos da própria 
comunidade, é parte do capital relacional dos indivíduos e grupos. As 
transformações dependem das redes existentes entre os indivíduos do grupo e 
atores localizados em outros espaços sociais, ou seja, do capital social da 
comunidade. Por ser tratado como capital, da mesma forma que o capital 
humano ou financeiro, investimentos para sua ampliação devem permitir 
retornos ou benefícios, servindo de base para o desenvolvimento, o que tem sido 
amplamente pesquisado. O uso da metodologia de análise de redes sociais vem 
se difundindo rapidamente, nos últimos anos, trazendo contribuições 
significativas para a compreensão do papel do capital social no 
desenvolvimento. A construção de redes sociais e a conseqüente aquisição de 
capital social estão condicionadas por fatores culturais, políticos e sociais. O 
próprio conceito de capital social é multidimensional, o que significa incorporar 
vários níveis e unidades de análise. A combinação da metodologia de análise de 
redes com uma base teórica sólida amplia os espaços de pesquisa, em um 
espectro que vai das pesquisas sobre o acesso às informações básicas sobre 
saúde pública em comunidades urbanas ao comércio internacional, passando 
pela análise do desenvolvimento regional, através do estudo dos arranjos 
produtivos locais. Regina Maria Marteleto; Antonio Braz de Oliveira e Silva . 
3608 [C] 

1252. ISSN 0100-1965 v.33 n.3 p.50-60 set./dez. 2004. ¿Teoría o metateoría?: 
en el dominio usuario. Estudo de usuário da informação; Metateoria; Relação 
usuário-sistemas de informação; Teoria Yohannis Marti-Lahera . 3609 [CB] 



1253. ISSN 0100-1965 v.33 n.3 p.61-68 set./dez. 2004. Indicadores de ciência, 
tecnologia e inovação: mensuração dos sistemas de Ciência, Tecnologia e 
Inovação nos estados brasileiros. Indicadores de inovação; Ciência e tecnologia; 
Minas Gerais. Este artigo trata da construção de uma medida que possibilite 
caracterizar e classificar os sistemas de inovação existentes nos estados 
brasileiros. A partir de bases de dados e informações já existentes, elabora-se o 
Índice de Ciência, Tecnologia e Inovação para os estados das regiões Sudeste e 
Sul do país. Os resultados obtidos sugerem a existência de pelo menos quatro 
"estágios" de desenvolvimento dos sistemas estaduais de inovação na região. No 
"estágio" mais avançado estaria posicionado São Paulo; Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina estariam na posição imediatamente abaixo de 
São Paulo; Paraná e Minas Gerais ocupariam posições menos confortáveis, 
enquanto o Espírito Santo corresponderia a um estágio menos avançado. Elisa 
Maria Pinto da Rocha; Marta Araujo Tavares Ferreira . 3610 [CO] 

1254. ISSN 0100-1965 v.33 n.3 p.69-75 set./dez. 2004. Mapas "geopolíticos" 
de internet: aplicación de las nuevas técnicas de representación de la 
información.  Victor Herrero-Solana; Jose Morales-del-Castillo . 3611 [C] 

1255. ISSN 0100-1965 v.33 n.3 p.76-96 set./dez. 2004. El tiempo de la 
archivística: un estudio de sus espacios de racionalidad histórica. Fatores socio-
culturais; História cultural; História da arquivística Agustín Vivas Moreno . 
3612 [AO] 

1256. ISSN 0100-1965 v.33 n.3 p.9-16 set./dez. 2004. Informação e 
conhecimento na inovação e no desenvolvimento local. Conhecimento tácito; 
Inovação; Desenvolvimento local; Capital social; Territorialidade. O trabalho 
discute as dimensões espaciais e socioinstitucionais dos processos de geração e 
compartilhamento de conhecimentos (especialmente os tácitos), que influem na 
capacidade inovativa local, com ênfase no papel da territorialidade e do capital 
social. Indicam-se algumas pistas para o desenvolvimento de parâmetros e 
instrumentos de pesquisa empírica que permitam incorporar tais dimensões na 
análise da dinâmica inovativa local. Sugere-se, ao final, uma agenda de pesquisa 
que permita prosseguir no aprofundamento e elucidação das questões tratadas no 
trabalho. Sarita Albagli; Maciel Maria Lúcia . 3604 [C] 

1257. ISSN 0100-1965 v.34 n.1 p.19-27 jan./abr. 2005. O fator de impacto do 
ISI e a avaliação da produção científica: aspectos conceituais e metodológicos. 
avaliação da produção científica; fator de impacto; Institute for Scientific 
Information (ISI); densidade dos artigos; ritmo de obsolescência da literatura. 
Aborda os conceitos e os métodos relacionados com o uso do fator de impacto 
(FI) do Institute for Scientific Information para avaliação da produção científica 
publicada em periódicos. Resgata a história do FI, desde sua formulação inicial 
até tornar-se objeto de inúmeras investigações sobre as diferenças nos valores do 
indicador nas várias áreas do conhecimento. Destaca que as variáveis que 
apresentam a maior influência sobre o FI são a densidade e o ritmo de 
obsolescência dos periódicos. Trata das abordagens sincrônicas e diacrônicas de 
medir a obsolescência da literatura, como o índice de citação imediata, a meia-
vida das citações e o estudo da idade de referências citadas. Conclui com 
reflexões sobre o sistema de avaliação científica brasileiro e o papel do SciELO 
na formulação de indicadores bibliométricos. Letícia Strehl . 3759 [C] 



1258. ISSN 0100-1965 v.34 n.1 p.28-36 jan./abr. 2005. Inclusão digital e 
educação para a competência informacional: uma questão de ética e cidadania. 
inclusão digital; competência informacional; letramento informacional; 
educação para a competência informacional; cidadania; ética. Este artigo é o 
resultado de um esforço para conceituar inclusão digital, feito pelo Grupo de 
Estudos em Políticas de Informação e Inclusão Digital (Gepindi), vinculado ao 
Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, do Instituto de Ciência 
da Informação, da Universidade Federal da Bahia (Posici/ICI/UFBA). O texto 
discute inclusão digital à luz de outros conceitos encontrados na ciência da 
informação e em áreas correlatas. No imbricado entrelaçamento desses conceitos 
complexos, o resultado final pretendido é um marco de compreensão para a 
vinculação entre ética e cidadania, de um lado, e educação para a informação na 
Internet ou information literacy education, de outro, com vistas à inclusão social. 
Helena Pereira da Silva; Othon Jambeiro; Jussara Borges de Lima; Marco 
Antonio Brandão . 3760 [C] 

1259. ISSN 0100-1965 v.34 n.1 p.37-44 jan./abr. 2005. Sociedad de la 
información: los mecanismos reguladores en el contexto de una sociedad 
emergente.  Yohannis Marti-Lahera Marti; Rosa Lidia Vega-Almeida . 3761 [C] 

1260. ISSN 0100-1965 v.34 n.1 p.45-56 jan./abr. 2005. Estudo do uso de fontes 
de informação para inovação tecnológica na indústria brasileira. fontes de 
informação; pesquisa industrial; inovação tecnológica; pesquisa e 
desenvolvimento. O uso de fontes de informação internas e externas à empresa 
para a geração da inovação tecnológica é fator determinante para a 
competitividade de qualquer economia. O presente trabalho analisa a 
importância atribuída às fontes de informação internas e externas à empresa para 
a introdução de inovação tecnológica nas indústrias, a partir da Pesquisa 
Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec - 2000) do IBGE, que investigou as 
atividades de inovação tecnológica em cerca de 70 mil indústrias brasileiras. As 
empresas foram instadas a avaliar o uso e importância de diferentes tipos de 
fontes de informação. Identificou-se na pesquisa o caráter secundário, em geral, 
das informações provenientes do departamento de pesquisa e desenvolvimento e 
das universidades e institutos de pesquisa e, em contrapartida, o papel 
fundamental das informações provenientes do mercado, concorrência e 
fornecedores. constatou-se também que a importância conferida e a diversidade 
de fontes consultadas (P 

D e universidades, inclusive) dependem do grau de competitividade do setor 
industrial, tendo desdobramentos importantes do ponto de vista do desempenho 
em inovação tecnológica. Cibele Roberta Sugahara; Paulo de Martino Jannuzzi . 
3762 [C] 



1261. ISSN 0100-1965 v.34 n.1 p.57-63 jan./abr. 2005. Os colégios virtuais e a 
nova configuração da comunicação científica. comunicação científica; colégios 
virtuais; colégios invisíveis. Discute as mudanças nos modelos de comunicação 
formal e informal provocadas pelas tecnologias de informação e comunicação e, 
em particular, o conceito em formação de colégios virtuais, apresentados muitas 
vezes como sucedâneos dos colégios invisíveis. Revê o papel reservado à 
internet no novo cenário, tanto como canal de comunicação quanto como 
repositório de informações, e apresenta elementos para uma discussão sobre o 
novo modelo de comunicação científica via rede tendo em vista as discussões 
sobre acesso gratuito aos periódicos eletrônicos. Conclui atestando o 
ressurgimento da comunicação científica, suas novas ferramentas e 
possibilidades interativas ou de interação, como campo complexo de 
investigação, o qual exige novos estudos com o fim de verificar onde e como se 
dão as novas confluências. Walter Moreira . 3763 [C] 

1262. ISSN 0100-1965 v.34 n.1 p.64-77 jan./abr. 2005. A análise de redes de 
colaboração científica sob as novas tecnologias de informação e comunicação: 
um estudo na Plataforma Lattes. colaboração científica; análise de redes sociais; 
redes de pesquisa; tecnologias da informação e da comunicação. As redes de 
pesquisa impulsionam a criação do conhecimento e o processo de inovação 
resultantes do intercâmbio de informações e, sobretudo, da junção de 
competências de grupos que unem esforços na busca de metas comuns. Este 
artigo apresenta breve histórico dos estudos relativos às redes de colaboração 
científica, sua evolução cronológica e as principais abordagens de estudo. 
Discute-se particularmente como as análises de redes de pesquisa podem ser 
revisitadas à luz das possibilidades recentes surgidas com as novas Tecnologias 
de Informação e de Comunicação (TICs). Para tal, apresentam-se exemplos de 
sistemas de conhecimento no âmbito da Plataforma Lattes: Egressos, 
Colaboradores e Redes-GP. Esses sistemas permitem executar, com grandes 
volumes de dados, análises de redes por meio de algoritmos descritos na 
literatura, bem como criar novas formas de análise possibilitadas pelas TICs. 
Renato Balancieri; Alessandro Botelho Bovo; Vinícius Medina Kern; Roberto 
Carlos dos Santos Pacheco; Ricardo Miranda Barcia . 3764 [C] 

1263. ISSN 0100-1965 v.34 n.1 p.78-88 jan./abr. 2005. Os links e os estudos 
webométricos. webometria; cibermetria; métodos quantitativos; links; Web. 
Neste artigo são abordados os estudos quantitativos aplicados à Internet e à 
Web. É dada especial atenção ao conceito de webometria, à sua abrangência, 
aplicações e possíveis denominações. São assinaladas as suas diferenças com a 
cibermetria e estabelecidas as relações que estes dois métodos mantêm com os 
tradicionais campos da bibliometria, cientometria e informetria. É enfocado 
também um recurso que vem despertando grande interesse entre os 
investigadores, não só por facilitar a navegabilidade entre sítios dentro da Web, 
mas também por constituir um dos indicadores mais relevantes dentro dos 
estudos webométricos: os weblinks. Na parte final, é feita breve revisão das 
pesquisas que têm sido realizadas sobre a estrutura, as funções e as motivações 
para a criação de links no espaço Web. Nadia Vanti . 3765 [CBO] 



1264. ISSN 0100-1965 v.34 n.1 p.89-94 jan./abr. 2005. Análise e representação 
de filmes em unidades de informação. análise de filmes de ficção; representação 
documentária de filmes de ficção; indexação de filmes de ficção; unidades de 
informação com imagem em movimento; acervos de filmes. Pesquisa 
interdisciplinar desenvolvida nos domínios da ciência da informação e do 
cinema, apresentando um modelo para análise e representação de filmes de 
ficção, para aplicação em unidades de informação como cinematecas, 
videotecas, bibliotecas e arquivos. Tais unidades possuem grandes estoques de 
informação (acervos) e necessitam de princípios aplicáveis na indexação e na 
organização das coleções, para disponibilizar o seu uso. Foram realizadas sete 
versões de matrizes de filmes com campos e critérios de indexação (metadados). 
A matriz fílmica final é composta de duas grandes divisões, às quais 
denominamos descrição de filmes e análise da representação de filmes. Rosa 
Inês de Novais Cordeiro; Tunico Amâncio . 3766 [BCA] 

1265. ISSN 0100-1965 v.34 n.1 p.9-18 jan./abr. 2005. Índice de produção 
ponderado para biblioteca: uma abordagem multicriterial. atividades de 
biblioteca; indicadores; multicritério. Este artigo tem como objetivo propor um 
índice de produção ponderado de atividades de bibliotecas. O índice é composto 
dos diversos tipos de processos e serviços realizados pelas bibliotecas, e para 
agregá-los foram utilizados pesos gerados a partir dos julgamentos de valor de 
um bibliotecário sobre a importância relativa entre essas atividades. Para 
transformar os julgamentos qualitativos em quantitativos, foi usado o método 
multicritério Macbeth. A abordagem proposta, após discussão com diversos 
decisores, pode servir como medida de comparação entre bibliotecas, em 
especial quando estão sujeitas a uma administração central. Eliane Gonçalves 
Gomes; Maria de Cléofas Faggion Alencar . 3758 [B] 

1266. ISSN 0100-1965 v.34 n.1 p.95-103 jan./abr. 2005. Uma proposta 
metodológica para avaliação de bibliotecas digitais: usabilidade e 
comportamento de busca por informação na Biblioteca Digital da Puc-Minas. 
usabilidade; comportamento de busca por informação; bibliotecas digitais. 
Atualmente, com o desenvolvimento da Internet, novos sistemas e fontes de 
informação têm sido criados, colocando o usuário em um novo contexto de 
busca por informação. Diante disso, autores da ciência da informação e da 
ciência da computação têm se dedicado a estudos sobre a interação dos usuários 
com os sistemas neste novo ambiente. Este artigo apresenta uma pesquisa 
realizada no curso de Mestrado da Escola de Ciência da Informação da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que propõe que os estudos das 
duas áreas sejam usados conjuntamente, complementando-se, com o intuito de 
se analisar de forma abrangente um sistema de informação. Para teste da 
metodologia proposta, foi usada a Biblioteca Digital da PUC-Minas (BDP). A 
metodologia é composta por cinco etapas: (1)questionário sobre o contexto do 
usuário; (2) teste de usabilidade em laboratório; (3) questionário de satisfação; 
(4) estudo do comportamento de busca dos usuários através do teste com busca 
livre; (5) análise do log.Por fim, algumas conclusões são apresentadas sobre a 
aplicação da metodologia proposta. Paula Bohmerwald . 3767 [C] 



1267. ISSN 0100-1965 v.34 n.2 p.26-33 mai./ago. 2005. Competências do 
profissional da informação: uma reflexão a partir da classificação. competências; 
profissional da informação; classificação brasileira de ocupações. O trabalho 
traça um paralelo entre as competências do profissional da informação e as 
atuais exigências das empresas no contexto da sociedade do conhecimento. A 
análise foi baseada nas descrições da Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO) e nas investigações sobre as atuais competências exigidas pelas empresas 
líderes, bem como em conceitos sobre desdobramentos de competências no 
contexto da literatura da ciência organizacional. Verificou-se que as 
competências estabelecidas na CBO para esses profissionais convergem para as 
competências requeridas nos atuais paradigmas das empresas, com certas 
limitações. Essas considerações conduziram à sugestão de um mapeamento de 
competências dos profissionais da informação visando a levantar os pontos 
críticos, as discrepâncias e excessos, tendo como objetivo estratégias de 
autogerenciamento da carreira e a definição de políticas públicas condizentes 
com as tendências atuais. Sueli de Fátima Faria; Vanda de Fátima Fulgêncio de 
Oliveira; Liliane Forner; Floriana D'Astuto . 3769 [BC] 

1268. ISSN 0100-1965 v.34 n.2 p.34-42 mai./ago. 2005. Produção científica 
nacional na área de geociências: análise de critérios de editoração, difusão e 
indexação em bases de dados. visibilidade científica; periódicos nacionais; bases 
de dados; comunicação científica. A comunicação científica é um processo 
inerente ao fazer científico, sendo sua importância reconhecida pelos cientistas 
que, através dos tempos, estabeleceram diversos canais de comunicação. O 
objetivo deste trabalho é analisar os critérios de editoração e difusão da 
produção científica na área de geociências publicada em periódicos nacionais e 
sua visibilidade por meio da indexação em bases de dados. Foram analisados 27 
títulos utilizando critérios de editoração, difusão e visibilidade. Conclui-se que 
os periódicos apresentam qualidade editorial e de conteúdo, mas poucos são 
indexados em bases de dados. Sugere-se que sejam desenvolvidas bases de 
dados nacionais para que a produção brasileira tenha maior visibilidade 
científica. Érica Beatriz Pinto Moreschi de Oliveira . 3770 [C] 

1269. ISSN 0100-1965 v.34 n.2 p.43-51 mai./ago. 2005. Uma estrutura de 
classificação com enfoque na cultura amazônica. cultura amazônica; Dalcídio 
Jurandir; estrutura de classificação; organização do conhecimento. Elaboração 
de uma estrutura de classificação com o objetivo de ajudar a construir um futuro 
tesauro que terá como universo temático a cultura amazônica paraense. Foram 
coletados termos culturais da narrativa Chove nos Campos de Cachoeira, de 
Dalcídio Jurandir. A obra foi lida com o intuito de identificar, analisar, 
selecionar, registrar em uma ficha terminológica e definir os termos culturais. 
Após a etapa da definição, foram estabelecidas as relações entre os conceitos, 
formando-se classes a partir de suas características comuns. Ao todo, 512 termos 
culturais foram coletados da narrativa, surgindo 912 unidades conceituais 
(incluindo as classes, as subclasses, os termos equivalentes e os relacionados). 
Partindo do princípio de que toda informação organizada tem uma expectativa 
de geração de novo conhecimento, acredita-se que a elaboração desse tesauro 
será muito útil para a preservação da memória cultural amazônica. Anderson 
Luiz Cardoso Rodrigues . 3771 [B] 



1270. ISSN 0100-1965 v.34 n.2 p.52-61 mai./ago. 2005. Relación entre los 
conceptos: información, conocimiento y valor: semejanzas y diferencias.  
Miguel Angel Rendón Rojas . 3772 [C] 

1271. ISSN 0100-1965 v.34 n.2 p.62-69 mai./ago. 2005. O sistema de 
informações estatísticas no Brasil e as relações entre seus produtores e usuários. 
informação; informação estatística; sistema estatístico; usuário de informação 
estatística; sociedade da informação. Os estudos sobre produção e uso de 
informações cobrem campo bastante amplo, com enfoques variados, e não estão 
livres de controvérsias. Essas pesquisas refletem as dificuldades inerentes ao 
fato de esta ser uma área do conhecimento com características interdisciplinares 
marcantes. Muitos estudos sobre a necessidade de informações poderiam ser 
agrupados em dois tipos: aqueles que destacam o papel da oferta - os sistemas de 
informação - e os que enfatizam o papel do usuário. O sistema estatístico deveria 
ser analisado como um terceiro grupo, pois é um exemplo em que produtores e 
usuários possuem as mesmas competências técnicas. Essa característica garantiu 
relativo estado de equilíbrio entre oferta e demanda de informações que 
moldaram o sistema estatístico no Brasil, até ser afetado por novas demandas 
devido às mudanças da sociedade da informação. Essas pressões, amplificadas 
pelas novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), trazem novo 
desafio para a área de produção de informações estatísticas. Antonio Braz de 
Oliveira e Silva . 3773 [C] 

1272. ISSN 0100-1965 v.34 n.2 p.70-80 mai./ago. 2005. Gestão da informação 
em organizações virtuais: uma nova questão para a coordenação 
interorganizacional no setor público. planejamento governamental; coordenação 
interorganizacional; gestão da informação. O artigo destaca a importância da 
reflexão sobre as implicações e possibilidades que os conceitos relativos a 
organizações virtuais podem trazer para a coordenação interorganizacional no 
âmbito do planejamento governamental, de forma a contribuir para incrementar 
a efetividade da ação de governo, por meio de um ambiente informacional 
cooperativo. Aspectos como gestão cooperativa da informação, cultura 
organizacional, poder e controle, fronteiras e estruturas organizacionais e 
confiança deverão ser observados no contexto do planejamento governamental, 
caso se pretenda evoluir na aplicação do conceito de organizações virtuais ao 
setor público. Henrique Flávio Rodrigues da Silveira . 3774 [C] 



1273. ISSN 0100-1965 v.34 n.2 p.81-92 mai./ago. 2005. Acessibilidade às 
informações públicas: uma avaliação do portal de serviços e informações do 
governo federal. portais; governo eletrônico; avaliação de portais; portais de 
informações e serviços públicos. A premissa central deste artigo - parte de uma 
pesquisa de mestrado - é que, sendo a Internet um poderoso instrumento 
tecnológico para a disseminação e o acesso às informações, os governos a têm 
utilizado como uma forma de aproximação dos cidadãos. Buscando avaliar seu 
alcance efetivo, avalia-se o Portal de serviços e informações do governo 
brasileiro com base na metodologia de Vilella (2003), que envolve 73 critérios, 
agrupados em 14 parâmetros distribuídos em três dimensões: conteúdo, 
usabilidade e funcionalidade do portal. Como ferramenta de análise foram 
utilizados três tipos de software, durante período de tempo predeterminado, 
atribuindo-se notas a cada dimensão para avaliar seu grau de aprovação. Os 
resultados apontaram os pontos fortes e fracos do Portal; as notas baixas 
atribuídas à forma de apresentação do conteúdo, atualização e manutenção do 
conteúdo; equilíbrio nas notas referentes à usabilidade, ressaltando-se, porém, 
nesse caso, as dificuldades no acesso para pessoas portadoras de necessidades 
especiais. João Batista Simão; Georgete Medleg Rodrigues . 3775 [C] 

1274. ISSN 0100-1965 v.34 n.2 p.9-25 mai./ago. 2005. O saber científico 
registrado e as práticas de mensuração da informação. estudos quantitativos; 
pesquisa em informação; bibliometria; infometria. Este trabalho identifica e 
discute estudos quantitativos no âmbito das pesquisas em informação. Explora a 
literatura sobre a investigação científica em ciência da informação e aborda os 
termos utilizados para definir suas atividades de mensuração. Realiza um 
levantamento de referências de artigos da área em três fontes bibliográficas 
especializadas internacionais, no período de 1994 a 2001, com recorte específico 
relacionado às atividades de mensuração. Utiliza, para tanto, a Base de Dados 
METRI, construída em WinIsis, especificamente para atender a propósitos deste 
estudo. Relaciona a definição da nomenclatura atribuída aos estudos 
quantitativos e sua aplicabilidade na pesquisa em informação. Identifica o 
surgimento de novos termos e o emprego deles decorrentes da utilização de 
suportes diferentes e das características distintas da informação. Leilah Santiago 
Bufrem; Yara Prates . 3768 [C] 

1275. ISSN 0100-1965 v.34 n.2 p.93-104 mai./ago. 2005. Das redes sociais à 
inovação. redes sociais; compartilhamento da informação e do conhecimento; 
aprendizagem organizacional; inovação. A inserção em rede é determinante para 
o compartilhamento da informação e do conhecimento. Isto porque as redes são 
espaços valorizados para o compartilhamento da informação e para a construção 
do conhecimento. Neste artigo, são abordadas as relações entre informação, 
conhecimento, aprendizagem organizacional e inovação, assim como o entorno 
em que as redes sociais se realizam. Essas relações constituem o foco das 
ligações que se estabelecem nas redes. A interação entre os atores promove o 
compartilhamento da informação e do conhecimento, fomentando o 
desenvolvimento de inovações. Maria Inês Tomaél; Adriana Rosecler Alcará; 
Ivone Guerreiro Di Chiara . 3776 [C] 



1276. ISSN 0100-1965 v.34 n.3 p.15-22 set./dez. 2005. Mathématique et 
statistique en science de l'information et en science de la communication: 
Infométrie mathématique et infométrie statistique des revues scientifiques. . A 
aplicação da matemática e da estatística ao estudo dos fenômenos 
informacionais trouxe a Ciência da Informação um novo eixo de pesquisa e 
desenvolvimento - a infometria. Após demonstrar o interesse desta aplicação 
mas também alertar contra certos abusos e contra determinados maus usos, são 
apresentados alguns exemplos de infometria matemática e de infometria 
estatística aplicados aos periódicos científicos. Eles ilustram a extensão e a 
eficácia das análises que podem ser feitas utilizando uma ou mais variáveis 
informacionais. Yves F. Le Coadic . 3777 [C] 

1277. ISSN 0100-1965 v.34 n.3 p.23-76 set./dez. 2005. Ciência da Informação: 
32 anos (1972-2004) no caminho da história e horizontes de um periódico 
científico brasileiro. periódico científico brasileiro; comunicação científica 
formal; Ciência da Informação; análise de conteúdo; produtividade de autore; 
periódicos eletrônicos. Análise da revista Ciência da Informação, do IBICT, nas 
suas qualidades extrínsecas e intrínsecas. As primeiras, relativas à forma, 
incluem as seções, padrões bibliográficos e sistema de avaliação. As 
características intrínsecas abrangem a análise de conteúdo dos artigos, a 
produtividade de autores e padrões de autoria, tendo sido constatada tanto a sua 
repercussão nacional quanto internacional. O processo evolutivo da Ciência da 
Informação, na sua transformação para formato eletrônico , potencializou a 
disseminação e acesso universal à informação. Os resultados demonstram que o 
periódico Ciência da Informação é um espaço de discussão de temas relevantes e 
atuais da área, nos seus avanços, contribuindo para a consolidação e expansão da 
Ciência da Informação no Brasil. Lena Vania Ribeiro Pinheiro; Marisa Brascher; 
Sonia Burnier . 3778 [C] 

1278. ISSN 0100-1965 v.35 n.1 p.16-24 jan./abr. 2006. Labor documental para 
programas de entretenimiento en las televisiones.  Jorge Caldera Serrano . 3922 
[BDO] 

1279. ISSN 0100-1965 v.35 n.1 p.25-30 jan./abr. 2006. Redes neurais e sua 
aplicação em sistemas de recuperação de informação. redes neurais; recuperação 
de informação; sistemas adaptativos. estruturas neurais biológicas. Nesse 
sentido, apresentam capacidade de adaptar os seus parâmetros como resultado da 
interação com o meio externo, melhorando gradativamente o seu desempenho na 
solução de um determinado problema. A utilização de redes neurais em sistemas 
computacionais de recuperação de informação permite atribuir um caráter 
dinâmico a tais sistemas, dado que as representações dos documentos podem ser 
reavaliadas e alteradas de acordo com a especificação de relevância atribuída 
pelos usuários aos documentos recuperados. O presente trabalho apresenta as 
principais iniciativas de se aplicarem os conceitos de redes neurais aos sistemas 
de recuperação de informação e avalia sua aplicabilidade em grandes bases 
documentais, como é o caso da Web. Edberto Ferneda . 3923 [C] 



1280. ISSN 0100-1965 v.35 n.1 p.31-38 jan./abr. 2006. O ciberespaço e os 
mecanismos de busca: novas máquinas semióticas. organização do 
conhecimento; ciberespaço; mecanismos de busca; rizoma. Tal como as 
máquinas de busca, o ciberespaço se apresenta como uma nova máquina 
semiótica, desencadeando novos agenciamentos de escrita e organização do 
conhecimento. O artigo discorre, brevemente, sobre os aspectos teóricos e 
práticos da organização do conhecimento no ciberespaço. Esse processo, 
realizado por meio da indexação e dos mecanismos de busca, comprova que não 
há uma sintaxe geral, bem como um sistema universal e dicotômico de 
classificação/catalogação do conhecimento, posto que o virtual opera a 
multiplicidade e a "desterritorialização" dos signos, tornando impossível um 
fechamento físico e semântico das obras. Silvana Drumond Monteiro . 3924 [C] 

1281. ISSN 0100-1965 v.35 n.1 p.39-44 jan./abr. 2006. Ciência da informação 
e cognição humana: uma abordagem do processamento da informação. ciência 
da informação; cognição; recuperação da informação; indexação. Apresenta as 
possibilidades de inter-relação entre a ciência da informação e os estudos 
relativos à cognição humana. Discute resultados de pesquisas sobre 
processamento da informação na psicologia cognitiva referentes ao desempenho 
dos indivíduos na leitura e na aquisição de conhecimento, assim como na 
transformação de informação em conhecimento. Focaliza estudos sobre a 
cognição e metacognição e a importância dessa abordagem para a recuperação 
de informação, assim como o processo de indexação em sistemas de informação. 
Dulce Amélia Neves . 3925 [C] 

1282. ISSN 0100-1965 v.35 n.1 p.45-56 jan./abr. 2006. O IBBD e a informação 
científica: uma perspectiva histórica para a ciência da informação no Brasil. 
biblioteconomia; documentação; informação científica; ciência da informação - 
Brasil. Tradicionalmente se considera que a ciência da informação surgiu no 
Brasil em 1970, rompendo com um passado de práticas que não respondiam 
mais, de modo satisfatório, às demandas bibliográficas de uma comunidade 
científica em expansão. Após examinar a documentação reunida no arquivo 
pessoal de Lydia de Queiroz Sambaquy, bibliotecária que idealizou o Instituto 
Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD) e o presidiu entre 1954 e 
1965, os resultados desta pesquisa histórica sugerem, ao contrário, que as 
atividades desenvolvidas no IBBD durante aqueles 11 anos caracterizavam já 
uma abordagem eminentemente "informacional" do trabalho bibliográfico, de 
acordo com as concepções de Farradane, um dos fundadores da área. 
Influenciados ao mesmo tempo pela biblioteconomia, pela documentação e pelo 
então moderníssimo conceito de "informação científica", os serviços prestados 
pelos bibliotecários do IBBD sob a liderança de Lydia Sambaquy abriram um 
novo campo de ação profissional, definindo as condições de possibilidade para a 
futura emergência da ciência da informação. Nanci Oddone . 3926 [CBD] 



1283. ISSN 0100-1965 v.35 n.1 p.57-62 jan./abr. 2006. Percepção da qualidade 
da informação. ciência da informação; qualidade da informação; percepção da 
qualidade da informação. A qualidade da informação tem atributos/conceitos 
que alguns autores usam para melhor compreendê-la. Outros são críticos quanto 
à proposta de se atribuir qualidade à informação. No texto, algumas linhas 
provocativas quanto à percepção desses atributos pelo usuário da informação são 
discutidas. Há, também, a listagem de alguns atributos com os seus respectivos 
entendimentos, separados pela perspectiva da abordagem: se centrado no 
produto ou centrado no usuário. Se centrada no produto, a informação é tida 
como um bem ou coisa; se centrada no usuário, ela é valorizada ante a 
necessidade dele. Em pesquisa com uma amostra de usuários da informação na 
atividade de administração de imóveis, o autor não encontrou, de forma clara, o 
entendimento dos conceitos sobre os atributos da qualidade da informação. 
Apresentados alguns conceitos/atributos a esses usuários, observou-se que a 
percepção deles tangenciava o senso comum e era fortemente influenciada pela 
sinonímia. Ronaldo Ronan Oleto . 3927 [C] 

1284. ISSN 0100-1965 v.35 n.1 p.63-71 jan./abr. 2006. Modelagem de um 
indicador bibliométrico para análise da dispersão de conhecimentos. informação; 
comunicação científica; dispersão; difusão; indicadores; bibliometria; 
cienciometria; informetria; índice de dispersão; impacto bibliográfico. Quando 
os suportes de uma informação encontram-se distribuídos por diferentes partes, 
diz-se que a informação sofreu dispersão. Se ela se encontra citada na literatura, 
isso configura impacto bibliográfico. Assim também, a dispersão geográfica das 
fontes citantes representa a extensão geográfica do impacto daquela informação. 
Dessa forma, um indicador de dispersão pode constituir ferramenta útil para 
avaliação desses fenômenos. O presente artigo demonstra a modelagem de um 
indicador relativo de dispersão (IDS - Índice de Dispersão Segmentar), que 
considera a ocorrência desta, segundo diferentes níveis de distribuição (macro, 
meso e/ou microdispersão) referentes a unidades de análise bibliométricas, 
cienciométricas, informétricas, tecnométricas ou similares. Exemplos que 
ilustram possibilidades de aplicação do IDS no estudo comparativo de obras, 
periódicos, autores, métodos, técnicas, assuntos, vocábulos etc. são também 
apresentados. Guido Rummler . 3928 [C] 



1285. ISSN 0100-1965 v.35 n.1 p.7-15 jan./abr. 2006. Processo de inclusão 
digital em rede empresarial do segmento de suprimentos industriais: utilização 
de tecnologias de informação e comunicação. inclusão digital; inclusão 
empresarial; gestão do conhecimento; tecnologias de informação e comunicação; 
empresa de representação comercial de base industrial. Apresenta resultados de 
estudo realizado com 17 empresas de representação comercial do segmento de 
suprimentos industriais de produtos técnicos de borracha. Foram aplicados 
questionários e os resultados delinearam o modus operandi das empresas quanto 
à gestão da informação considerando infra-estrutura tecnológica e utilização de 
tecnologias de informação e comunicação. Aborda questões como gestão da 
informação para a tomada de decisão, redes de informação em pequenas e 
médias empresas, gestão do conhecimento e educação corporativa. Finaliza com 
ferramentas tecnológicas que apóiam o ensino-aprendizagem e sugere a inclusão 
empresarial como alternativa de capacitação para o desenvolvimento e 
promoção da cidadania na nova sociedade da informação e do conhecimento. 
Sonia A Cruz-Riascos de Andrade . 3921 [C] 

1286. ISSN 0100-1965 v.35 n.1 p.72-93 jan./abr. 2006. Análise de redes sociais 
como metodologia de apoio para a discussão da interdisciplinaridade na ciência 
da informação. redes sociais; ciência da informação; metodologia; 
interdisciplinaridade; redes de co-autoria. Este artigo apresenta a Análise de 
Redes Sociais (ARS) como um método a ser aplicado em estudos na ciência da 
informação (CI), inclusive para a compreensão da estruturação da pesquisa nessa 
área do conhecimento. Esta é, normalmente, apresentada como uma área do 
conhecimento interdisciplinar, e as diferentes linhas de pesquisa existentes nos 
Programas de Pós-Graduação, no Brasil, recebem influências de diferentes áreas 
do conhecimento. A aplicação da ARS no estudo da rede de co-autoria dos 
professores do PPGCI/UFMG permite tanto a apresentação do método, quanto a 
obtenção de resultados empíricos para alimentar a discussão sobre a CI. As redes 
de colaboração entre os professores refletem, em tese, a participação em 
programas de pesquisa da área. A colaboração entre professores das diferentes 
linhas se relaciona com a integração das diferentes interdisciplinaridades que 
elas apresentam. O artigo expõe, inicialmente, uma discussão sobre a 
interdisciplinaridade na CI; em seguida dá uma visão geral da ARS e apresenta 
estudos da área, destacando-se a análise de redes de co-autoria. Finalmente, 
descreve-se a metodologia da pesquisa e os principais resultados obtidos da 
ARS. A conclusão destaca os resultados e reforça a importância da ARS como 
método para a CI, o qual pode ser explorado com sucesso, inclusive em 
pesquisas sobre redes de co-autoria e interdisciplinaridade. Antonio Braz de 
Oliveira e Silva; Renato Fabiano Matheus; Fernando Silva Parreiras; Tatiane 
Silva Parreiras . 3929 [C] 



1287. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.103-110 maio/ago. 2006. The Brazilian 
electronic theses and dissertations digital library: providing open access for 
scholarly information. biblioteca digital; teses e dissertações eletrônicas; 
arquivos abertos; iniciativas de arquivos abertos; desenvolvimento de sistemas 
de informação; padrões de metadados; Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD). Este artigo descreve o projeto liderado pelo Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), instituição 
governamental, para construção de uma biblioteca digital nacional de teses e 
dissertações eletrônicas - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). O 
projeto é um esforço colaborativo entre o Ibict, universidades e outros centros de 
pesquisa no Brasil. No planejamento do sistema foi adotada arquitetura de 
sistema baseada na Open Archives Iniciative (OAI), na qual universidades e 
centros de pesquisas atuam como provedores de dados e, o Ibict, como provedor 
de serviço. O Ibict desenvolveu para a biblioteca digital um padrão brasileiro de 
metadados para teses e dissertações eletrônicas e um conjunto de ferramentas, 
incluindo pacote de arquivos abertos, a ser distribuído entre potenciais 
provedores de dados. A BDTD está integrada à iniciativa internacional 
Networked Digital Library of Thesis and Dissertation (NDLTD). As discussões 
deste artigo estão direcionadas à concepção do projeto, ao seu desenvolvimento 
e gestão, bem como ao papel desempenhado pelo Ibict. As conclusões destacam 
algumas importantes lições atuais e mudanças futuras, visando a expansão do 
projeto da BDTD. Sílvia Barcellos Southwick . 3939 [CB] 

1288. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.111-116 maio/ago. 2006. Tesis electrónicas 
de la Universidad de Los Andes: adaptación y uso de la Plataforma Tede. teses e 
dissertações eletrônicas; TEDE; Universidad de Los Andes; Venezuela; 
software; repositório institucional; adaptação; software livre; biblioteca digital. 
Um dos projetos de grande envergadura da Universidad de los Andes é a criação 
de sua Biblioteca Digital de Teses Eletrônicas. Sua implantação garantirá altos 
níveis de interação entre agentes internos e externos à ULA, através da consulta 
e da publicação da produção científica e intelectual da instituição. Este artigo 
apresenta, em particular, a experiência da adaptação da plataforma TEDE para a 
publicação de teses eletrônicas. A adaptação da plataforma TEDE ocorreu em 
três etapas, a saber: a) Instalação, configuração e teste de funcionalidade da 
plataforma, b) Configuração e testes para o caso da ULA, e c) Adaptação da 
plataforma à ULA. O resultado da adaptação foi a implementação de uma 
plataforma única que cumpre os requisitos básicos estabelecidos para a 
publicação de teses eletrônicas na ULA e que se adequa perfeitamente a 
qualquer instituição acadêmica da Venezuela. Isso se comprova por sua 
implantação em outras universidades nacionais como a Universidad del Zulia 
(LUZ), a Universidad Simón Bolívar (USB) e a Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ). N. Fabiola Rosales; 
Marlene Bauste ; Eliana Gusmán; José Bianco . 3940 [CB] 



1289. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.17-26 maio/ago. 2006. Acesso aberto e 
conexidade: estimulando inovações inesperadas com o uso de arquivos abertos 
institucionais. bibliotecas digitais; acesso aberto; publicações acadêmicas; 
repositórios institucionais; sistemas adaptativos complexos; conexidade; 
complexidade; software social. O autor revisa um trabalho passado feito com o 
Ibict e o progresso mundial do Movimento de Acesso Aberto. Ele apresenta e 
defende a teoria de que o acesso aberto é um sistema adaptativo complexo 
criado a partir da publicação acadêmica utilizando a Internet. O acesso aberto 
poderia ser a causa de uma cascata de complexidade crescente que leva a 
oportunidades que modificarão o sistema. Ele escolheu a conexidade global que 
se espalha, criada pela Internet e pelos espaços de conteúdo que ela proporciona 
para coleções abertas, como um 'agente simples para quebras do status quo'. Ele 
discute a influência da conexidade nas infinitas variedades, na criatividade, no 
trabalho, na mudança, no conhecimento e na economia da informação. Estudos 
de caso das Bibliotecas da Universidade do Novo México são apresentados. 
Johann van Reenen . 3931 [C] 

1290. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.27-38 maio/ago. 2006. A comunicação 
científica e o movimento de acesso livre ao conhecimento. acesso livre ao 
conhecimento científico; arquivos abertos; comunicação científica de acesso 
livre; legitimação e legitimidade das publicações eletrônicas. Trata do problema 
da aceitação, pela comunidade científica, dos periódicos eletrônicos de acesso 
aberto. Propõe a questão da legitimação e legitimidade dessas publicações como 
elemento essencial para sua plena aceitação. Define legitimação e legitimidade 
com base em alguns autores. Mostra como a crise dos periódicos da década de 
1980 detonou o início do processo de aceitação dos periódicos eletrônicos e 
como agora o movimento pelo acesso aberto vem crescendo e, ao mesmo tempo, 
enfrentando barreiras do preconceito e interesses. Nota, como grandes 
empecilhos ao pleno reconhecimento, o processo de avaliação pelos pares, 
interesses de segmentos da comunidade científica e interesses das editoras 
comerciais. Conclui notando o fortalecimento do conceito da necessidade da 
avaliação prévia e amadurecimento nas idéias pioneiras de democratização na 
publicação do conhecimento científico e avanço na aceitação das idéias. Mas 
reconhece também o papel das editoras e das elites de cada área como os 
poderes com maior influência na direção e velocidade do percurso das 
publicações eletrônicas de acesso livre e sua incorporação ao sistema de 
comunicação científica como canais legítimos. Suzana Pinheiro Machado 
Mueller . 3932 [C] 



1291. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.39-50 maio/ago. 2006. Filosofia aberta, 
modelos de negócios e agências de fomento: elementos essenciais a uma 
discussão sobre o acesso aberto à informação científica. acesso aberto; filosofia 
aberta; comunicação científica; conhecimento científico; modelos de negócios 
de editores científicos; agências de fomento. Com o objetivo de fomentar 
discussões a respeito da questão do acesso aberto à informação científica, o 
trabalho discorre sobre uma "filosofia aberta", a qual se refere ao movimento em 
direção ao uso de ferramentas, estratégias, metodologias e políticas que denotem 
um novo modelo de representar o processo de comunicação científica - 
especialmente no que concerne à publicação -, ao mesmo tempo em que serve de 
base para interpretá-lo. Esse novo modelo tem como fundamento a preocupação 
crescente com a disponibilidade, ao maior número possível de interessados, do 
conhecimento gerado como resultado tanto de pesquisas científicas 
(conhecimento científico) como da ação do homem na sociedade (herança 
cultural). O texto centra o foco nas questões relacionadas somente com o acesso 
aberto ao conhecimento científico. Nesse sentido, discorre sobre três questões: 
as principais iniciativas internacionais sobre acesso aberto; os novos modelos de 
negócios para o periódico científico, em resposta a essas iniciativas; e o papel 
que agências de fomento têm nesse contexto, com vistas a validar esses novos 
modelos. Introduz na discussão a questão das diferenças disciplinares, 
determinadas pelos padrões de comunicação das comunidades científicas, no que 
concerne à geração, disseminação e uso da informação. Conclui com uma 
análise breve dos impactos que o movimento em favor do acesso aberto provoca 
sobre os principais atores da comunicação científica, nomeadamente, 
universidades e seus pesquisadores, editores científicos e agências de fomento. 
Sely Maria de Souza Costa . 3933 [C] 

1292. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.51-57 maio/ago. 2006. A nova cultura de 
publicação eletrônica. comunicação acadêmica; publicação eletrônica; cultura da 
publicação eletrônica; acesso aberto; novas atitudes dos autores; padrões e regras 
de uso. Condições locais no passado muitas vezes limitavam as oportunidades 
de intercâmbio na comunidade acadêmica. Estes limites, porém, são parte do 
passado, pois o local de trabalho global os substituiu. Cada departamento 
acadêmico deve adotar novos métodos e repensar os seus processos. Outro fato 
importante é o amplo debate nos níveis nacionais e internacional sobre o acesso 
aberto à informação acadêmica. A Iniciativa do Acesso Aberto mostra uma 
mudança no processo de comunicação. Esta mudança é importante, também, nos 
departamentos prestadores de serviços na instituições. As bibliotecas, os centros 
de computação e outras unidades afins devem se questionar sobre como se 
posicionar ante as novas realidades. Quais os serviços que devem ser alterados 
ou reconcebidos, quais as quantidades e os níveis de qualidade a serem 
oferecidos? Este artigo tem por foco as modificações na processo de publicação 
acadêmica. Ele aborda tanto os aspectos das mudanças tecnológicas com as que 
são necessárias nas atitudes das pessoas. Peter Schirmbacher . 3934 [CB] 



1293. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.58-67 maio/ago. 2006. Acesso à informação 
e identidade cultural: entre o global e o local. inclusão digital; identidade 
cultural; gestão da informação; responsabilidade social; Ciência da informação. 
Apresenta o quadro teórico e metodológico da pesquisa Janelas da Cultura 
Local, em implementação no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, que tem como objetivo promover, de forma participativa, ações de 
informação no sentido da inclusão digital. As premissas do projeto - a 
informação como força de transformação, a responsabilidade social da ciência 
da informação e a sua relação intrínseca com a tecnologia da informação - se 
manifestam na proposta de desenvolvimento de competências para produção e 
comunicação digital da informação, contribuindo para dotar os participantes de 
elementos de mediação entre a cultura local e a cultura global. Espera-se, com o 
projeto, trazer contribuição ao resgate e registro da memória cultural da 
comunidade envolvida na pesquisa, contribuindo, também, para elevação do 
Índice de Desenvolvimento Humano no município beneficiado. Isa Maria Freire 
. 3935 [C] 

1294. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.68-74 maio/ago. 2006. Política de eqüidade 
no acesso à informação: avançando rumo a um Chile digital. acesso livre à 
informação; sociedade da Informação; políticas públicas de informação; agenda 
digital; Chile; bibliredes; Internet; alfabetização digital; leitura; bibliotecas 
públicas. O mundo digital rompe completamente com a seqüência e linearidade, 
características da leitura do texto impresso, incorporando, além disso, sons e 
imagens. O Chile não ficou alheio a este processo de mudanças. Tanto assim 
que, no ano de 1998, um grupo de especialistas iniciou um trabalho para 
definição de políticas públicas associadas às novas tecnologias, com o objetivo 
de impulsionar a universalização de acesso ao desenvolvimento de novas 
capacidades competitivas e de modernização do Estado. Outro marco importante 
foi a elaboração da chamada Agenda Digital, que também fixou medidas 
concretas sobre o assunto, para o biênio 2004-2006. Entre estes documentos 
destacamos, em especial, a política de eqüidade no acesso à informação. Na 
execução prática é citado o caso da BiblioRedes, programa que oferece acesso à 
Internet e capacitação gratuita na rede, em 378 bibliotecas públicas distribuídas 
por todo o Chile, cujos resultados têm sido reconhecidos internacionalmente. 
Clara Budnik Sinay; María Luisa de la Maza Michelson . 3936 [CB] 



1295. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.75-90 maio/ago. 2006. ETDs, NDLTD, and 
open access: a 5S perspective. 5S (societies = sociedades, scenarios = cenários, 
spaces = espaços, structures = structures, streams = correntes); currículos; 
bibliotecas digitais; teses ou dissertações eletrônicas; biblioteca digital em rede 
de teses e dissertações; acesso aberto; OAI; iniciativa dos arquivos abertos; 
padrões. Iniciativas internacionais para o suporte de teses e dissertações 
eletrônicas (ETDs) através de bibliotecas digitais (DL), facilitadas pelo trabalho 
da Biblioteca Digital em Rede de Teses e Dissertações (NDLTD), são um fato 
chave no caminho ao acesso aberto. Quando os alunos de pós-graduação 
aprenderem a usar as ETDs disponíveis e tiverem experimentado a criação e a 
submissão dos trabalhos resultantes de suas pesquisas, ele serão participantes 
ativos nos repositórios institucionais e no acesso aberto. Ao mesmo tempo, 
poderão se engajar nas discussões e na criação de infraestrutura que suporte o 
crescimento do acesso aberto. A compreensão do acesso aberto pode ser 
facilitada pela modelagem 5S aplicada aos aspectos fundamentais das 
biblitoecas digitais: Societies (Sociedades), Scenarios (Cenários), Spaces 
(Espaços), Structures (Estruturas) e Streams (Correntes). Edward A. Fox; 
Seungwon Yang; Seonho Kim . 3937 [CB] 

1296. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.91-102 maio/ago. 2006. Informação 
científica: proposta de um novo modelo para o Brasil. informação científica; 
arquivos abertos; acesso livre Bibliotecas digitais; repositórios digitais; BDTD; 
iniciativa de arquivos abertos; acesso à informação científica; crise dos 
periódicos. O acesso à informação científica tem sido um grande desafio para 
países em desenvolvimento como o Brasil. Com a crise dos periódicos, surgida 
em função dos altos custos na manutenção das assinaturas das revistas 
científicas, o acesso à informação científica ficou bastante limitado. Embora essa 
crise tenha começado em meados dos anos 80, ainda hoje não existe nenhuma 
solução definitiva. Com as tecnologias da informação e da comunicação, surge a 
iniciativa de arquivos abertos (Open Archvies Initiative), a qual define um 
modelo de interoperabilidade entre bibliotecas e repositórios digitais, 
possibilitando alternativas para a comunicação científica.Ao mesmo tempo, 
consolida-se o movimento em favor do acesso livre à informação científica em 
todo o mundo, pelos grandes editores ou publishers, por meio de propostas de 
ações que possam viabilizar essa iniciativa. Essas são as bases da proposta de 
um novo modelo para intensificar e consolidar o registro e a disseminação da 
produção científica brasileira, assim como do acesso à informação científica. 
Com as experiências obtidas na implantação da Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações (BDTD), o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (Ibict) detém, hoje, a competência técnica para consolidar e 
implantar essa proposta. Hélio Kuramoto . 3938 [CB] 



1297. ISSN 0100-1965 v.35 n.2 p.9-16 maio/ago. 2006. Otlet realizador ou 
visionário?: o que existe em um nome?. Ciência da informação; Paul Otlet; 
biblioteca universal; Internet; acesso à informação científica; Mundaneum.. Do 
muito que já foi publicado sobre o duplo papel de Paul Otlet, parece haver um 
entendimento majoritário quanto à prevalência do papel de realizador sobre o de 
visionário. Na medida em que o foco da análise costuma ser direcionado sobre 
sua capacidade de prever a importância e o impacto da Internet como um 
sucedâneo da biblioteca universal, a polêmica naturalmente acaba por desbordar 
os limites (em si mesmos, já tradicionalmente difusos) da ciência da informação. 
Com esse ponto de vista, o presente ensaio parte de Isabelle Rieusset-Lemarié e 
tenta buscar, em autores como Michel Foucault, Norberto Bobbio, Hannah 
Arendt e Pierre Bourdieu, entre outros, novas luzes que, adicionadas àquelas 
emanadas por artigos já clássicos em nossa área, possam contribuir para gerar 
novas e repensar tradicionais interpretações sobre os papéis desempenhados pelo 
grande cientista social belga. Helio da Silva Ferreira Júnior . 3930 [C] 

1298. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.115-123 set./dez. 2006. Representação e 
memória no ciberespaço. ciberespaço; memória; representação; semiótica; 
tecnologias da informação e comunicação. Sendo a memória objeto de estudo de 
várias áreas e possuindo vários atributos, a categoria "preservação" é a mais 
utilizada pela ciência da informação no tocante à compreensão desse objeto. 
Entretanto, no ciberespaço, a preservação parece não estar muito fortemente 
ligada à inteligibilidade da memória, em função da desterritorialização do signo 
e do saber em fluxo. Assim, foram elencadas algumas categorias filosóficas de 
estudo que pudessem explicar a mudança de natureza da memória no 
ciberespaço, privilegiando, neste artigo, a "representação", por considerar a 
memória sempre uma escrita, seja interna ou externa, portanto, uma construção 
simbólica e virtual. De acordo com discussões preliminares, a memória virtual 
no ciberespaço, de uma maneira geral, estaria mais ligada ao pensamento 
(memória biológica), à produção sígnica de múltiplas semióticas e aos 
esquecimentos do que às possibilidades físicas de conservação da produção 
humana, como nos registros impressos, embora seja um novo tipo de memória 
em constituição, dada a sua espacialidade e a natureza de sua representação. 
Silvana Monteiro; Ana Carelli; Maria Elisa Pickler . 3951 [C] 



1299. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.124-132 set./dez. 2006. A gestão da 
informação diante das especificidades das pequenas empresas. gestão da 
informação; especificidades das pequenas empresas. Este artigo contém 
resultados de uma pesquisa que faz parte de um conjunto de estudos acadêmicos 
com o objetivo de investigar a gestão da informação no ambiente das pequenas 
empresas. O processo envolve as etapas de determinação da necessidade, 
obtenção, processamento, distribuição e apresentação da informação e ainda, a 
sua utilização. Foi realizada uma revisão bibliográfica que abrangeu os temas 
gestão da informação e especificidades das pequenas empresas. O trabalho de 
campo foi dividido em duas fases. A primeira consistiu em amplo levantamento 
exploratório-descritivo, classificado como um estudo survey, em todas as 
empresas dos minidistritos da cidade de São José do Rio Preto, no estado de São 
Paulo. A segunda, como uma pesquisa exploratória descritiva combinada, 
realizando um estudo comparativo de casos em quatro empresas. Constatou-se a 
predominância de um comportamento reativo diante das forças ambientais; 
variações de atitudes e reações no processo decisório conforme as diferenciações 
na estrutura da empresa, porte, níveis hierárquicos, formalização dos processos e 
de seus fluxos de informação.  Giseli Diniz de Almeida Moraes; Edmundo 
Escrivão Filho . 3952 [C] 

1300. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.133-140 set./dez. 2006. Interação dos atores 
no ambiente aprendiz: o caso da saúde. interações; bibliotecas; filosofia da 
multiplicidade. Discorre sobre as interações, a aprendizagem e as bibliotecas na 
área da saúde, tendo como referencial teórico a filosofia da multiplicidade de 
Deleuze e Guattari. Apresenta um levantamento da literatura recente brasileira 
sobre usuários de informação em bibliotecas universitárias, sistematizando os 
objetivos, as metodologias e os resultados alcançados em cada estudo Solange 
Mostafa . 3953 [BO] 

1301. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.141-152 set./dez. 2006. Uso de estratégias 
metacognitivas na leitura do indexador. análise de assunto; estratégias 
metacognitivas; leitura. A pesquisa objetivou identificar semelhanças e 
divergências no uso das seguintes estratégias metacognitivas entre leitores 
proficientes indexadores e não-indexadores: incompreensão monitorada, 
construção de hipótese, relação de informações entre sentenças e parágrafos, 
pergunta-resposta, elaboração mental de resumo, juízo de valor, repetição e 
evocação. O método utilizado foi o protocolo verbal, que possibilita a obtenção 
de relatos individuais da própria cognição durante a execução de uma tarefa ou à 
medida que esteja sendo relembrada. A leitura de dois textos foi aplicada a sete 
indexadores e a sete sujeitos do grupo-controle. Os resultados demonstram que 
os indexadores lêem de modo semelhante aos sujeitos do grupo-controle, 
divergindo apenas em relação às estratégias de elaboração de resumo. Também 
foi testada uma questão metodológica relacionada ao texto, em sua condição 
marcada e não marcada. Conclui-se pela necessidade de se introduzir 
formalmente o ensino de estratégias metacognitivas no treinamento de leitura do 
indexador.  Dulce Amélia de Brito Neves; Eduardo Wense Dias; Ângela Maria 
Vieira Pinheiro . 3954 [CB] 



1302. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.15-29 set./dez. 2006. Influência da 
inteligência competitiva em processos decisórios no ciclo de vida das 
organizações. ciclo de vida das organizações; inteligência competitiva; 
processos decisórios; pontos cegos. O artigo analisa como o sistema de 
inteligência competitiva (IC) afeta o processo decisório, no ciclo de vida das 
organizações. Busca evidenciar como a IC pode contribuir para que uma 
organização mantenha a qualidade de suas decisões ao longo do tempo, a partir 
da redução dos pontos cegos e da constante revisão dos fatores do ambiente 
externo que influenciam no processo decisório. A pesquisa é de natureza 
quantitativa, e os dados foram coletados a partir de um questionário aplicado aos 
associados da SCIP1 (Society of Competitive Intelligence Professionals), 
sediada nos EUA. Os resultados apontam para um importante papel da área de 
IC como um instrumento na reversão da tendência natural de aumento dos 
pontos cegos no ciclo de vida da organização. José Márcio de Castro; Paulo 
Gustavo Frankilin de Abreus . 3942 [O] 

1303. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.153-165 set./dez. 2006. Análisis de citación 
de la revista Ciência da Informação del Ibict.  Adilson Luiz Pinto; Beatriz-
Ainhize  Rodríguez Barquín; José Antonio  Moreiro González . 3955 [C] 

1304. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.166-182 set./dez. 2006. Introdução ao XBRL 
- nova linguagem para a divulgação de informações empresariais pela internet. 
difusão de informações; governança; internet; relatório financeiro; XBRL; 
XML. O trabalho tem como objetivo analisar as principais características de 
divulgação de informações financeiras pela Internet, por meio da linguagem 
eletrônica XBRL eXtensible Business Reporting Language. Foram estudados a 
sua trajetória, estado da arte, funcionalidades, principais locais de 
desenvolvimento, grupos de pesquisa, institutos envolvidos, eventos 
relacionados, taxonomia de sua estrutura, tendo como base a bibliografia sobre o 
tema. Edson Riccio; Marici Sakata; Orandi Moreira; Luc Quoniam . 3956 [C] 

1305. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.183-193 set./dez. 2006. Políticas públicas 
para o livro, leitura e biblioteca. políticas públicas para o livro, leitura e 
biblioteca; analfabetismo; analfabetísmo funcional; indicadores de analfabetísmo 
funcional; cenário da leitura no Brasi; Lei Rouanet; plano nacional do livro e 
leitura; Brasil. O artigo passa em revista as políticas públicas nacionais para o 
livro, a leitura e as bibliotecas. Recupera seus antecedentes históricos, discute 
sua situação atual e analisa suas perspectivas. Descreve os programas 
governamentais mais recentes, apontando as contradições e desigualdades que os 
caracterizam.  Flávia Goullart Mota Garcia Rosa; Nanci Oddone . 3957 [B] 



1306. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.194-200 set./dez. 2006. Acervos fotográficos 
públicos: uma introdução sobre digitalização no contexto político da 
disseminação de conteúdos. acervo fotográfico; consciência; digitalização; 
fotografia; política de informação. Propõe reflexão introdutória acerca da 
digitalização de acervos fotográficos públicos para acesso remoto e de sua 
relevante aplicabilidade na tessitura social, no sentido da preservação da 
memória visual, do fortalecimento da identidade e do acesso a um conteúdo 
informacional pleno de elementos para a ampliação do conhecimento em todos 
os âmbitos de formação educacional e cultural. Aborda conceitos associados ao 
contexto da elaboração de políticas de disseminação de conteúdos 
informacionais digitais. Indica a necessidade da idealização e implementação de 
novos modelos para a reunião, organização e disponibilização de imagens 
constituintes do acervo público, de forma que provoquem uma 'mudança no jeito 
de olhar', visando a inseri-las efetivamente no processo informacional.  Rubens 
Silva . 3958 [CBA] 

1307. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.30-38 set./dez. 2006. Padrões de 
comportamento de busca e uso de informação por pesquisadores de biologia 
molecular e biotecnologia. busca e uso de informação; modelos de 
comportamento de busca de informação; comunicação científica; biologia 
molecular e biotecnologia. O comportamento de busca e uso de informação dos 
pesquisadores da área de biologia molecular e biotecnologia foi analisado com 
base no modelo de David Ellis, verificando como a informação científica em 
meio digital altera este comportamento. Constituiu-se de pesquisa qualitativa, 
que, para a coleta de dados, utilizou questões abertas, com entrevista aos 
pesquisadores do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os dados foram trabalhados em 
uma base de dados desenvolvida no software de análise qualitativa Nvivo versão 
2.0, em conformidade com técnicas de codificação o método comparativo 
constante. Os resultados mostraram um perfil de comportamento de busca e uso 
de informação do grupo de pesquisadores, com suas principais características, 
em vários aspectos, geradas pelo uso das tecnologias, destacando a não-
linearidade da busca e obtenção da informação. Constatou-se que os periódicos 
científicos eletrônicos são a principal fonte de informação destes pesquisadores, 
e que são amplamente utilizados e aceitos, mas o mesmo não acontece com 
aqueles de acesso livre, ainda usados de modo restrito. Conclui, também, que o 
modelo de Ellis é válido, com ampliações e modificações. Sugere novos temas 
de estudo relacionados ao enfoque pesquisado.  Isabel Merlo Crespo; Sônia 
Elisa Caregnato . 3943 [C] 



1308. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.39-44 set./dez. 2006. Estratégias de produção 
e organização de informações na web: conceitos para a análise de documentos 
na internet. arquitetura da informação; avaliação de sites; documento eletrônico; 
interne; organização da informação. Este artigo visa a apresentar e articular 
conceitos importantes para a compreensão, sob a ótica da ciência da informação, 
das especificidades e potencialidades do documento eletrônico no ambiente 
hipertextual da web. Para isso, são resgatados termos como "documento", 
"cadeia documental" e "unidade de informação", que são aproximados a 
conceitos característicos do ambiente digital como "hipertextualidade" e 
"arquitetura da informação". Este trabalho é parte dos estudos realizados na 
dissertação "Estratégias de produção e organização de informações na web: uma 
análise de sites turísticos", apresentada em abril de 2005 ao Programa de Pós-
graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), que teve como objetivo final (não contemplado neste artigo) a 
proposição de uma metodologia de análise de sites que privilegie a identificação 
e compreensão de seus processos de produção e organização de informações. 
Carlos Frederico de Brito  d'Andréa . 3944 [C] 

1309. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.45-53 set./dez. 2006. XML y registros 
electrónicos: principales estándares en la descripción archivística.  Rogerio 
Müller Fernandes . 3945 [AO] 

1310. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.54-66 set./dez. 2006. Considerações acerca 
dos primeiros periódicos científicos brasileiros. Brasil - história da ciência; 
periódicos científicos - história; comunicação científica - Brasil . Analisa os 
periódicos da área de ciências publicados no Brasil no início do século XIX, 
entendendo-os como um dos pilares da institucionalização da ciência no país. 
São avaliados, principalmente, O Patriota, Jornal Litterario, Politico, Mercantil  
e c. do Rio de Janeiro, o primeiro periódico dedicado às ciências e às artes no 
país, publicado de 1813 a 1814, assim como os Annaes Fluminenses de 
Sciencias, Artes e Litteratura, Publicados por huma Sociedade Philo-Technica 
no Rio de Janeiro (1822) e o Jornal Scientifico, Economico e Literario (1826), 
principais comunicadores das artes e das ciências no Brasil até a década de 1830, 
a fim de considerar as condições de surgimento e as características dessas 
publicações.  Maria Helena Freitas . 3946 [C] 

1311. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.67-74 set./dez. 2006. Aplicación de 
transductores de estado-finito a los procesos de unificación de términos.  
Carmen Galvez . 3947 [CO] 

1312. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.75-88 set./dez. 2006. Tópicos de políticas de 
información en el entorno científico y técnico: México 1989-1994.  Miguel 
Gama; Egbert Vanderkast . 3948 [C] 



1313. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.89-98 set./dez. 2006. O enfoque social da 
segurança da informação. interação social; segurança da informação; políticas de 
segurança da informação. O uso cada vez mais disseminado de sistemas 
informatizados integrados por meio de redes é um fato determinante da 
sociedade da informação. Este universo de conteúdos e continentes digitais está 
sujeito a várias ameaças que comprometem seriamente a segurança do complexo 
usuário-sistema-informação. A tecnologia da informação é capaz de apresentar 
parte da solução a este problema, mas não é capaz de resolvê-lo integralmente. 
As políticas de segurança da informação devem contemplar o adequado 
equilíbrio dos aspectos humanos e técnicos da segurança da informação, em 
contraposição aos modelos de políticas atuais, extremamente voltados às 
questões tecnológicas.  João Luiz Marciano; Mamede  Lima-Marques . 3949 [C] 

1314. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.9-14 set./dez. 2006. Taxonomías web de 
clubes de fútbol argentinos.  María Laura Caminotti; Edgardo A. Stubbs; José L. 
Balparda; Ana M. Martínez . 3941 [C] 

1315. ISSN 0100-1965 v.35 n.3 p.99-114 set./dez. 2006. Como as necessidades 
de informação podem se relacionar com as competências informacionais. 
necessidades de informação; competência; competência informacional . O 
presente artigo busca discutir uma conexão teórica entre os temas necessidades 
de informação e competência informacional. Dois construtos teóricos são 
apresentados de forma a expressar as semelhanças identificadas entre as 
dimensões das necessidades de informação e das competências, possibilitando o 
estabelecimento de uma ligação teórica em um terceiro construto. Repercussões 
dessa conexão teórica são aventadas, considerando-se que o reconhecimento de 
necessidades de informação pode corresponder, na prática, ao desenvolvimento 
de competências informacionais que possam atendê-las. Dessa forma, poder-se-
ia proporcionar empowerment aos usuários de informação, no sentido de que 
fossem capazes de atender a suas próprias necessidades de informação 
desenvolvendo eles próprios as competências para tal.  Silvânia Miranda . 3950 
[C] 

1316. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.108-123 jan./abr. 2007. Revisitando a 
"epistemologia social": esboço de uma ecologia sociotécnica do trabalho 
intelectual . epistemologia social; teoria ator-rede; sociologia da ciência. 
Formulado em 1952 pelos pesquisadores e bibliotecários americanos Margaret 
Egan e Jesse Shera, o conceito de 'Epistemologia Social', que propunha o estudo 
da produção, do fluxo e do consumo de qualquer tipo de "produto intelectual", 
teve pouca repercussão e baixa receptividade na literatura especializada da 
época. Retomando o conceito e relacionando-o a idéias e teorias concebidas por 
autores contemporâneos como Foucault, Lévy e Latour, o presente trabalho 
sugere que a 'Epistemologia Social' pode ser entendida como o estudo das 
relações recíprocas que se estabelecem entre os seres humanos e seu mutante 
entorno social, cultural e tecnológico, visando à atividade cognitiva, isto é, o 
ciclo que envolve a produção, a circulação e o uso do conhecimento, 
caracterizado em sua materialidade como uma ecologia sociotécnica do trabalho 
intelectual. Assim articulado, tal arcabouço conceitual poderia ser utilizado pela 
Ciência da Informação como embasamento teórico interessante e pertinente para 
as pesquisas científicas que a área desenvolve.  Nanci E. Oddone . 4153 [C] 



1317. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.124-135 jan./abr.   2007. O papel da 
tecnologia da informação na gestão do conhecimento. gestão do conhecimento; 
tecnologia da informação; desempenho organizacional; estratégia em gestão do 
conhecimento; ambiente de compartilhamento. Embora a Gestão do 
Conhecimento (GC) seja função comum nas organizações, muitas não têm visão 
clara de como incorporá-la e transformá-la em vantagem competitiva. A 
escassez de estudos comprovando que a GC faz diferença no desempenho 
organizacional, e a cultura, talvez sejam os fatores mais influentes na promoção 
ou inibição de práticas de GC. Há empresas que usam ferramentas de 
Tecnologia da Informação (TI) como fator de competitividade, confundindo-as 
com GC. Outras acreditam que a TI sozinha possa servir para gerenciar o 
conhecimento, o que é um equívoco. A razão disso pode estar no surgimento da 
TI antes da GC, ou na escassez da literatura abordando a função da TI na GC. 
Daí a falta de clara distinção entre TI e GC que vise à interação adequada entre 
ambas. O papel principal da TI é dar suporte à GC, ampliando o alcance e 
acelerando a velocidade de transferência do conhecimento. É identificar, 
desenvolver e implantar tecnologias que apóiem a comunicação empresarial, o 
compartilhamento e a gestão dos ativos de conhecimento. A TI desempenha 
papel de infra-estrutura, a GC envolve aspectos humanos e gerenciais. Este 
artigo discute a interação entre TI e GC como instrumentos de gestão estratégica 
e desempenho organizacional.  Adroaldo Guimarães Rossetti; Aran Bey 
Tcholakian Morales . 4154 [C] 

1318. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.136-146 jan./abr.   2007. Análisis de modelos 
de comportamiento en la búsqueda de información.  Patricia Hernández Salazar; 
Martha Ibáñez Marmolejo; Georgina Yuriko Valdez Angele; Cecilia Vilches 
Malagón . 4155 [C] 

1319. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.147-157 jan./abr.   2007. Proposição de um 
modelo para avaliar a gestão do conhecimento no processo de desenvolvimento 
de produtos. gestão do conhecimento; conversões do conhecimento; processo de 
desenvolvimento de produtos. Este artigo descreve um modelo de avaliação da 
gestão do conhecimento (GC) no processo de desenvolvimento de produtos 
(PDP), focalizado no mapeamento da ocorrência de quatro tipos de conversões 
do conhecimento nas quatro dimensões do PDP. Melhor desempenho desse 
processo é obtido por meio de um trabalho integrado com suas quatro 
dimensões: estratégia; organização; fluxo de informações e atividades; recursos. 
Em estudo bibliográfico extenso, apoiado pelo estado-da-arte da literatura de GC 
e PDP, foram encontradas diversas referências que mostram direta (melhores 
práticas) ou indiretamente (hipóteses) os relacionamentos entre os detalhamentos 
das dimensões do PDP com as conversões do conhecimento. Apoiado por este 
estudo, um modelo relacionando a GC com o PDP foi construído, focado na 
análise e investigação das diversas relações entre conversões e dimensões. O 
artigo apresenta em detalhes a construção teórica do modelo de avaliação da GC 
no PDP.  Sergio Luis da Silva; Henrique Rozenfeld . 4156 [C] 



1320. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.158-166 jan./abr.   2007. E-publishing 
development and changes in the scholarly communication system . publicações 
eletrônicas; publicações digitais; comunicação científica; modelos de negócio; 
acesso aberto; acesso livre. Os novos e alternativos modelos de negócio no 
sistema de publicação científica no formato digital compõem uma realidade 
conduzida, na sua maior parte, pelas tecnologias de informação e de 
comunicação, pelos movimentos para a recuperação do controle das atividades 
de comunicação científica pela própria comunidade acadêmica e pelas 
abordagens de acesso aberto ou livre (open access). O modelo de negócio 
híbrido, o qual combina o acesso aberto e o acesso restrito / pago (toll-access), é 
um modelo que provavelmente coexistirá. Esse artigo discute as mudanças que 
as publicações eletrônicas geraram no interrelacionamento entre os atores na 
cadeia de comunicação científica (interrelacionamento entre editores-
pesquisadores, editores-bibliotecas e editores-usuários) e também os impactos 
gerados nos modelos de negócio no sistema de publicação científica. Em 
seguida, discutem-se os modelos de negócio que possivelmente podem evoluir e 
coexistir. Qualquer que seja o modelo de negócios que predomine, será essencial 
que ocorra profunda mudança cultural nos autores e nas práticas de publicação 
das instituições, de forma a permitir que o modelo de acesso aberto (ou acesso 
livre) desenvolva-se e também a possibilitar a consolidação um modelo de 
negócio adequado e viável para os publicadores tradicionais. Igualmente 
essencial e visando a sustentar esse cenário em contínua evolução, é a 
necessidade de mudanças em aspectos externos ao processo de publicação, tais 
como nas políticas, nos sistemas de recompensa e nas regras institucionais 
relacionadas 'a comunicação e publicação científicas.  Patricia Cristina 
Nascimento Souto . 4157 [C] 

1321. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.167-174 jan./abr.   2007. Tecnologias da 
informação e da comunicação e a polêmica sobre direito autoral: o caso Google 
Book Search. tecnologias da informação e da comunicação (TICs); direito 
autoral. Anotamos, neste trabalho, reflexões sobre as conseqüências das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) para o direito autoral e 
sobre os atores do processo informativo. Partimos da lei do direito autoral 
vigente no Brasil, perguntando-nos como tais normas protegem as obras 
intelectuais no contexto digital e até que ponto há legalidade e legitimidade na 
digitalização de livros protegidos, disponibilizados on-line, tomando como 
exemplo o caso "Google Book Search". Constatamos que a lei atual pouco 
defende os direitos dos autores e dos leitores, pois se volta para a proteção dos 
interesses privados comerciais, e que a sociedade civil encontra formas de 
ampliar o fluxo comunicativo em decorrência da facilidade de reprodução e 
distribuição de cópias de obras intelectuais proporcionada pelas TICs.  Juçara 
Gorski Brittes; Joanicy Leandra Pereira . 4158 [CO] 



1322. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.20-34 jan./abr. 2007. Comportamento 
informacional de crianças e adolescentes: uma revisão da literatura estrangeira. 
crianças - comportamento informacional; adolescentes - comportamento 
informacional; biblioteca escolar - pesquisa; internet; modelo ISP - Processo de 
Busca de Informação; uso cognitivo da iinformação; competência informacional. 
Apresenta revisão de literatura sobre o comportamento informacional de 
crianças e adolescentes, enfatizando estudos estrangeiros. Introduz com 
descrição do campo do comportamento informacional humano, de forma mais 
geral. Destaca principalmente estudos norte-americanos, além de outros da 
literatura européia, canadense e australiana. As pesquisas analisadas estão 
reunidas nos seguintes tópicos ou linhas de pesquisa: o aprendizado dos 
estudantes através da biblioteca escolar; crianças e adolescentes; a Internet e a 
busca de informação no cotidiano. Os estudos foram selecionados em virtude do 
intercâmbio entre pesquisadores estrangeiros e a Escola de Ciência da 
Informação da UFMG e também do estágio doutoral realizado no Centro para 
Estudos Internacionais em Bibliotecas Escolares, em New Jersey, Estados 
Unidos. Além da descrição dos estudos, apresenta suas principais conclusões 
e/ou recomendações. Janaina Ferreira Fialho; Maria Eugênia Albino Andrade . 
4147 [CB] 

1323. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.35-53 jan./abr. 2007. Modelagem e avaliação 
de um sistema modular para gerenciamento de informação na web. sistemas de 
informação web; websites; gerenciamento de informação na web. O 
gerenciamento de informação pode ser identificado como desafio crucial, 
sobretudo no tocante aos conteúdos de websites e sistemas de informação em 
ambiente web. Assim, o desenvolvimento de meios e métodos para 
gerenciamento de conteúdos é tema deste artigo, o qual objetiva, por meio de um 
relato de aplicação de pesquisa participativa, apresentar a descrição funcional de 
um sistema modular para gerenciamento de conteúdos em ambiente web. São 
discutidos aspectos relacionados com o desenvolvimento do sistema e sua 
aplicação em 28 websites. Adicionalmente, é apresentada uma avaliação 
quantitativa com base na satisfação, facilidade de uso percebida e freqüência de 
uso dos módulos que o compõem. Entre os principais resultados, aponta-se a 
evidência da flexibilidade da proposta modular e a constatação de que os 
gestores se mostraram satisfeitos com o sistema, não apresentando dificuldade 
de uso e obtendo resultados positivos com o uso da ferramenta. Leandro 
Vettorazzi Gabrieli; Marcelo Nogueira Cortimiglia; José Luis Duarte Ribeiro . 
4148 [C] 

1324. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.54-68 jan./abr. 2007. Biblioteca escolar para 
la sociedad del conocimiento en España .  Miguel Ángel Marzal García-
Quismondo; Aurora Cuevas Cerveró . 4149 [B] 

1325. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.69-78 jan./abr. 2007. Normativas sobre 
patentes en las universidades españolas .  Borja Gonzalez-Albo Manglano; 
Maria Angeles Zulueta García . 4150 [C] 



1326. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.7-19 jan./abr. 2007. Estaremos cegos pelo 
ciclo da inteligência tradicional: uma releitura a partir das abordagens de 
monitoramento ambiental . ciclo de inteligência; monitoramento do ambiente 
competitivo; processo decisório; inteligência competitiva; teoria da contingência 
. Procura-se identificar a extensão da utilização de abordagens de 
monitoramento ambiental entre profissionais de inteligência competitiva (IC) e 
como tais abordagens afetam os ciclos de inteligência. Este estudo é de natureza 
quantitativa com dados obtidos por meio de questionários junto aos profissionais 
de IC, a maioria deles, associada à SCIP (Society of Competitive Intelligence 
Professionals). Como resultado, verificou-se que diferentes abordagens de 
monitoramento demandam diferentes ciclos de inteligência, sendo o ciclo 
tradicional adequado apenas a uma das abordagens. Como conseqüência, 
propõem-se novos ciclos de inteligência para atender a todas as abordagens de 
monitoramento utilizadas pelas organizações. José Márcio de Castro; Paulo 
Gustavo Franklin de Abreu . 4146 [O] 

1327. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.79-91 jan./abr. 2007. A diversidade 
lingüística da internet como reação contra-hegemônica das tendências de 
centralização do império . internet; línguas; ciberespaço; império hegemônico; 
contra-hegemonia. A Internet nasceu nos EUA como variação de um projeto 
militar muito específico. No início, quase a totalidade da comunicação em rede 
era em língua inglesa, pois a maioria das pessoas envolvidas nos projetos 
provinha dos EUA, ou de comunidades científicas nas quais o inglês era língua 
franca. Com o aumento da utilização da Internet em diferentes países, a 
hegemonia do inglês passou a ser revista. Em 1998, o inglês já havia sofrido 
queda de 15 porcento do seu total, devido principalmente à proliferação da rede 
e à produção de conteúdos locais nas línguas nacionais. O presente trabalho 
busca perceber quais são as causas do crescente aumento de línguas locais na 
produção da Internet e identificar as formas de reação contra-hegemônica 
empreendida pelo uso desta ferramenta como campo fértil para a produção e 
difusão de idéias, informações, conteúdos, conhecimentos e saberes. Adalto 
Herculano Guesser . 4151 [O] 



1328. ISSN 0100-1965 v.36 n.1 p.92-107 jan./abr. 2007. Gestão do 
conhecimento científico: proposta de um modelo conceitual com base em 
processos de comunicação científica. gestão do conhecimento; comunicação 
científica; gestão do conhecimento científico; modelo de gestão do 
conhecimento científico; conhecimento científico; conhecimento científico 
tácito; gestão do conhecimento em universidades . A gestão do conhecimento 
tem se desenvolvido no ambiente das organizações empresariais e tem suas 
pesquisas e aplicações voltadas para a perspectiva do conhecimento 
organizacional. No entanto, existem outros contextos nos quais a gestão do 
conhecimento pode ser estudada, como, por exemplo, o contexto acadêmico, 
voltado para a perspectiva do conhecimento científico. Independentemente do 
contexto em que se inserem, os processos de comunicação constituem uma 
questão fundamental a ser levada em consideração em estudos sobre gestão do 
conhecimento. Esta pesquisa se propôs a investigar a relação, em nível 
conceitual, entre a gestão do conhecimento e os processos de comunicação 
científica, tendo em vista as peculiaridades do contexto e do conhecimento 
científico. Mais especificamente, referiu-se a uma proposta teórica de construção 
de um modelo conceitual de gestão do conhecimento científico no contexto 
acadêmico, tendo por base os processos de comunicação científica. Fernando 
César Lima Leite; Sely Maria de Souza Costa . 4152 [C] 

1329. ISSN 0100-1965 v.36 n.2 p.118-127 maio/ago. 2007. Necessidades e 
comportamento informacional: conceituação e modelos. necessidades 
informacionais; comportamento informacional. A necessidade i0nformacional 
pode ser entendida como uma experiência subjetiva que ocorre na mente de cada 
indivíduo em determinada circunstância ou como condição objetiva observável 
quando uma informação específica contribui para atender ao motivo que a gerou. 
Comportamento informacional, em contrapartida, está relacionado à busca, ao 
uso e ao manejo de informações e fontes para satisfazer aquelas necessidades. 
Um dos segmentos mais estudados da ciência da informação, os conceitos de 
necessidade e de comportamento informacional, é o objeto deste trabalho de 
revisão da literatura, que se detém na busca informacional como principal 
manifestação do comportamento perante a necessidade. Apresentam-se modelos 
clássicos de comportamento informacional e ilustra-se com a aplicação do 
modelo de Wilson em pesquisa recentemente concluída no âmbito nacional.  
Martha Martínez-Silveira; Nanci Oddone . 4779 [C] 



1330. ISSN 0100-1965 v.36 n.2 p.16-26 maio/ago. 2007. Processo de 
comunicação em empresas de uma incubadora tecnológica. incubadoras 
tecnológicas; canais de comunicação da informação ; transferência de 
informação; ciência da informação. Apresenta os resultados de pesquisa-
dissertação sobre o processo de comunicação da informação em incubadora de 
base tecnológica do Instituto Genesis da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro. Discorre sobre o cenário atual das incubadoras no Brasil e no Rio de 
Janeiro, especificamente, discutindo a aplicação do modelo de gestão para 
incubadoras de empresas criado pela Rede de Incubadoras, Parques 
Tecnológicos e Pólos do Rio de Janeiro (ReINC), no que diz respeito ao módulo 
de informação. Aborda as questões da informação na perspectiva dos canais 
formais e informais de comunicação e da oferta e demanda de informação em 
incubadoras. Relata a participação da ciência da informação no mapeamento dos 
processos de comunicação da informação, destacando a importância da 
transferência de informação e da transformação desta em conhecimento. Marcio 
Gonçalves; Isa Freire . 4771 [C] 

1331. ISSN 0100-1965 v.36 n.2 p.27-34 maio/ago. 2007. Implicações da 
categorização e indexação na recuperação da informação tecnológica contida em 
documentos de patentes. patentes; informação tecnológica; ciência da 
informação; ciência cognitiva. A Classificação Internacional de Patentes, criada 
para uniformizar a sistematização dos documentos de patentes, ainda não atingiu 
seus objetivos. Documentos iguais são indexados de forma distinta em cada país 
signatário do Acordo de Estrasburgo. O objetivo do trabalho é apresentar as 
causas da subjetividade nas etapas envolvidas na construção da identidade das 
patentes de invenção, principalmente no que tange à categorização e indexação, 
etapas importantes para que os que os usuários do sistema de proteção patentária 
possam recuperar a informação tecnológica contida nestes ativos de propriedade 
intelectual. O trabalho baseou-se em revisão bibliográfica e pesquisa 
documental. Anna Haydée Lanzillotti Jannuzzi; Rita de Cássia Rocha Amorim; 
Cristina Gomes de Souza . 4772 [CD] 

1332. ISSN 0100-1965 v.36 n.2 p.35-45 maio/ago. 2007. Autoria coletiva, 
autoria ontológica e intertextualidade: aspectos conceituais e tecnológicos. 
autoria; autoria coletiva; autoria antológica; intertextualidade; multivocalidade. 
O texto levanta questões relacionadas ao fenômeno da autoria principalmente no 
contexto da comunicação extensiva e da perspectiva do pensamento complexo 
que norteia sua interpretação. Traz estudos sobre websemântica e a contribuição 
da ciência da informação para permitir conexões entre os conceitos de 
documentos da Web, com o 

1333. ISSN 0100-1965 v.36 n.2 p.46-53 maio/ago. 2007. Habilidades e 
competências desejáveis aos profissionais de inteligência competitiva. ciclo de 
IC; habilidades e competências; profissionais de IC. Neste artigo, são analisadas 
as principais habilidades e competências desejáveis aos profissionais de IC a 
partir de uma cuidadosa revisão de literatura, tomando como 



1334. ISSN 0100-1965 v.36 n.2 p.54-63 maio/ago. 2007. Paul Otlet: um 
pioneiro da organização das redes mundiais de tratamento e difusão da 
informação registrada . princípio monográfico; Paul Otlet; documentação; 
ciência da informação. Estudo da obra de Paul Otlet, com ênfase no Princípio 
Monográfico, uma de suas principais contribuições para a constituição da 
documentação e da ciência da informação e 

1335. ISSN 0100-1965 v.36 n.2 p.64-73 maio/ago. 2007. Knowledge 
management: uncovering risky gaps underlying the criticisms and moving to 
another perspective. gestão do conhecimento; construção de conhecimento; 
criação de conhecimento; gestão da informação; construção de informação; 
criação de informação; KM; criticismo; moda. Os criticismos relacionados à 
sustentabilidade da gestão do conhecimento (KM) têm evidenciado sinais que 
possivelmente ela seja um discurso determinador de uma moda passageira,mas 
em contrapartida também têm possibilitado a construção de melhor 
entendimento sobre as limitações e fraquezas da gestão do conhecimento. Além 
dos  criticismos, os fundamentos conceituais da gestão do conhecimento têm 
sido minados por uma combinação contraditória de paradigmas; há também 
contradições entre a perspectiva teórica subjacente à gestão do conhecimento e a 
sua operacionalização. Como uma forma de minimizar a possibilidade de a 
gestão do conhecimento se tornar um conceito "guarda-chuva" e entrar em 
colapso, sugere-se que suas abordagens incorporem uma perspectiva mais 
interpretivista, movimentem-se mais na direção de ser um instrumento 
capacitador e facilitador dos processos e práticas de construção de conhecimento 
e de informação, e fortaleçam seu foco no suporte à criação de competências  
humanas para lidar inteligentemente com a atual sobrecarga de recursos 
informacionais e de necessidade de construção de informação nas organizações. 
Patricia Nascimento Souto . 4776 [C] 

1336. ISSN 0100-1965 v.36 n.2 p.7-15 maio/ago. 2007. A comunicação 
eletrônica e a alteração de tempo e espaço na produção do conhecimento 
científico. periódicos eletrônicos; comunicação eletrônica; produção científica; 
cognição; bibliometria; dissertações e teses. Versa sobre a influência da 
comunicação eletrônica na produção do conhecimento científico na área de 
física da Universidade Estadual de Campinas entre o início das décadas de 1980, 
1990 e 2000. Verifica se o acesso mais abrangente e rápido à informação 
científica proporcionado pelos periódicos eletrônicos e seus estoques ou portais 
tem ocasionado modificações no sujeito cognoscente. Por meio da correlação 
entre dados de dissertações/teses e dados retirados de suas referências 
bibliográficas (títulos e periódicos citados e anos de publicação), conclui-se que 
os pesquisadores estão citando mais títulos de periódicos e mais rapidamente, 
talvez por conta do fenômeno da  comunicação eletrônica. Rubenildo Costa . 
4770 [C] 



1337. ISSN 0100-1965 v.36 n.2 p.74-84 maio/ago. 2007. A análise 
documentária no grupo Temma: dos indícios às evidências da formação de 
unidades discursivas. análise documentária; arqueologia do saber; bibliometria. 
O artigo busca entender a formação de unidades discursivas da análise 
documentária, no âmbito do Grupo Temma da ECA (Escola de Comunicação e 
Artes), da USP (Universidade de São Paulo), a partir da confluência 
teóricometodológica entre a bibliometria e a arqueologia do saber de Michel 
Foucault. Tem como objeto de análise empírica a coletânea "Análise 
Documentária: a análise da síntese," publicada em 1987 por este grupo. A 
pesquisa empírica foi realizada a partir de uma fase exploratória e outra 
focalizada. Define como categoria de análise as unidades paratextuais e textuais. 
Apresenta indícios e evidências que facultam várias considerações sobre as 
formações de unidades do discurso da análise documentária no Brasil. Edivanio 
Duarte de Souza; Dalgiza Oliveira . 4777 [C] 

1338. ISSN 0100-1965 v.36 n.2 p.85-91 maio/ago. 2007. British 
Psychophysiology Society Annual Meeting (2005): análise da produção. eventos 
científicos; cientometria; infromação cientifica. O objetivo foi analisar a 
produção científica (N=85) veiculada durante o British Psychophysiology 
Society Annual Meeting, realizado em 2005 em Birmingham, na Inglaterra, 
considerando autoria, tipo de trabalho, característica do título, países 
participantes, instituições de origem dos pesquisadores, temática e estrutura 
geral do resumo. Os resultados mostraram predomínio da autoria múltipla (73 
porcento) de trabalhos relatando dados de pesquisa (98 porcento). Não houve 
diferenças significantes quanto ao número de vocábulos usados no título até 9 
(33 porcento) de 10 a 12 (29 porcento) e mais de 13 (37 porcento). Os países que 
mais apresentaram trabalhos foram Inglaterra (55,4 porcento), Alemanha (10,7 
porcento) e Estados Unidos (10,4 porcento), sendo a Aston University a de 
maior presença (N= 12). Na temática houve grande dispersão,  sendo mais 
freqüentes os estudos sobre funcionamento do cérebro e sobre os órgãos do 
sentido. Apenas seis resumos (7 porcento) usaram parágrafo. Os indicadores 
cientométricos permitem considerar que se trata de área que vem se 
desenvolvendo em consonância com os parâmetros da ciência. Geraldina Witter; 
Jamili Salem Souza . 4778 [C] 

1339. ISSN 0100-1965 v.36 n.3 p.17-28 set./dez. 2007. Desafios e avanços na 
recuperação automática da informação audiovisual. sistema de recuperação da 
informação visual ; indexação de vídeos; recuperação do conteúdo audiovisual. 
Exposição sobre processos e métodos utilizados para a indexação e recuperação 
textual da informação semântica em vídeo, tendo como base a identificação e 
classificação do seu conteúdo visual e sonoro. Juliano Serra Barreto . 4781 [CB] 



1340. ISSN 0100-1965 v.36 n.3 p.29-38 set./dez. 2007. Presença e visibilidade 
da literatura hispanófona em quatro revistas brasileiras de biblioteconomia, 
documentação e ciência da informação: análise de citação. ciência da 
informação; informação no Mercosul; citação em espanhol; periódicos de 
biblioteconomia. Análise de citação de quatro revistas brasileiras de 
biblioteconomia, documentação e ciência de informação no período de 1990 a 
2006, visando a detectar a presença da  literatura da área publicada e citada em 
espanhol. Destaca a revista Ciência da Informação como a mais produtiva de 
artigos e citações e a Espanha responsável pelo maior número de artigos 
publicado. Pelo pouco uso da literatura espanófona como base para a produção 
do conhecimento brasileiro e pelo elevado número de artigos de autoria 
individual, conclui-se que não há equipe de pesquisadores trabalhando em 
cooperação na América do Sul. Maria de Jesus Nascimento; Augiza Karla Boso 
. 4782 [C] 

1341. ISSN 0100-1965 v.36 n.3 p.39-50 set./dez. 2007. Efetividade do processo 
de comunicação com base na abordagem do comportamento informacional: o 
caso de um organismo internacional da área da saúde pública sediado no Brasil. 
comunicação organizacional; gestão da saúde pública; padrões de 
comportamento informacional; processo de comunicação; sistemas de 
informação. Aborda-se a efetividade do processo de comunicação 
organizacional do qual fazem parte o sítio web da Unidade Técnica de Sistemas 
e Serviços de Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde (HSD/OPAS). A 
abordagem adotada fundamenta-se nos padrões de comportamento 
informacional de usuários do sítio da HSD/OPAS como insumo para o seu 
delineamento, a partir da noção de sistemas de informação apoiados em 
tecnologia. Utiliza-se a Metodologia de Sistemas Flexíveis (MSF), de Peter 
Checkland, com enfoque sistêmico e fenomenológico na identificação de ações 
que podem agilizar o processo de comunicação estudado, levando em conta os 
padrões de comportamento informacional de seus atores. Conclui-se que a 
efetividade do processo de comunicação entre gestores do setor de saúde pública 
e o sítio web da OPAS pode resultar da inserção dos padrões de comportamento 
informacional de gestores como subsídio ao delineamento do sistema de 
informação disponível no sítio web da HSD. Luciana de Deus Chagas; Sely de 
Souza Costa . 4783 [C] 

1342. ISSN 0100-1965 v.36 n.3 p.51-58 set./dez. 2007. La inteligencia 
organizacional: necesario enfoque de gestión de información y del 
conocimiento.  Yunier Rodriguez Cruz; Esther Galán Domínguez . 4784 [C] 



1343. ISSN 0100-1965 v.36 n.3 p.59-66 set./dez. 2007. Uso de periódicos 
científicos eletrônicos por docentes e pós-graduandos do Instituto de 
Geociências da USP. periódico científico eletrônico; periódico científico; 
comunicação científica. A pesquisa analisa a aceitação e utilização de periódicos 
científicos eletrônicos por docentes e alunos do curso de pós-graduação do 
Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, com o objetivo de 
identificar a possibilidade de atuação da biblioteca como 
facilitadora/intermediadora desse processo. Foram enviados 178 questionários, 
com taxa de retorno de 79,8 porcento. Os resultados indicam que os docentes e 
pós-graduandos utilizam de forma rotineira periódicos eletrônicos em suas 
atividades de ensino e pesquisa, apesar de a cultura impressa ainda estar 
fortemente presente. A maior dificuldade observada foi na identificação e 
seleção dos recursos informacionais mais adequados, o que abre uma gama de 
possibilidades de atuação para a biblioteca. Questões como preservação e 
arquivamento da informação, garantia de acesso ao longo do tempo, 
desenvolvimento de interfaces confiáveis e disponibilização de coleções 
retrospectivas precisam ser definidas e resolvidas para a aceitação do periódico 
científico eletrônico. Érica Beatriz Oliveira . 4785 [C] 

1344. ISSN 0100-1965 v.36 n.3 p.67-76 set./dez. 2007. Análise e tematização 
da imagem fotográfica. imagem; imagem fotográfica; análise da imagem 
fotográfica; tematização da imagem fotográfica; fotografia. A imagem sempre 
foi um dos principais meios de comunicação na história da humanidade, 
conquistando, nos dias atuais, importância extraordinária, em especial com o 
advento da Internet e a difusão da comunicação global. A invenção da fotografia 
permitiu, desde o seu surgimento, uma expansão gradativa na produção e no uso 
de imagens. A imagem fotográfica é polissêmica por natureza, isso é, pode ser 
passível de inúmeros significados. Para ser utilizada, necessita ser organizada, o 
que implica análise e tematização de seu conteúdo, indexação, armazenamento e 
recuperação. O presente texto aborda alguns aspectos conceituais e históricos da 
imagem e da imagem fotográfica e enfoca algumas questões relativas à análise e 
à tematização da imagem fotográfica. Ricardo Crisafulli Rodrigues . 4786 [CO] 

1345. ISSN 0100-1965 v.36 n.3 p.77-82 set./dez. 2007. A educação também 
passa pela ciência da informação: contribuições possíveis. informações 
escolares; gestão escolar; produção de conhecimento na escola. Considerando os 
inúmeros percalços escolares, pretende-se refletir sobre aqueles que podem ser 
associados ao processo informacional, desde a coleta até a recuperação da 
informação, comprometendo seu uso na produção de conhecimentos. Desse 
modo, busca-se demonstrar que o conhecimento acerca dos processos de 
organização e uso da informação, produzido ou reunido pela ciência da 
informação, pode constituir-se em significativa contribuição para os gestores 
tanto das unidades escolares quanto dos próprios sistemas de ensino. Por fim, 
destacam-se aspectos da ciência da informação diretamente relacionados aos 
problemas levantados, esperando que a temática venha a ser objeto de estudos da 
área no intuito de contribuir para conduzir nossa educação a um patamar mais 
próximo daquele em que depositamos nosso projeto ideal Cláudia R. Coelho 
Bergo . 4788 [C] 



1346. ISSN 0100-1965 v.36 n.3 p.9-16 set./dez. 2007. A ciência da informação: 
novos rumos sociais para um pensar reconstrutivo no mundo contemporâneo. 
sociedade da informação e do conhecimento; processos informacionais; pensar 
reconstrutivo; ciência da informação (CI). O texto procura situar a ciência da 
informação (CI) no atual cenário da sociedade da informação e do 
conhecimento, explicitando os novos processos informacionais que decorrem da 
emergência das tecnologias da informação e comunicação e as pressões 
exercidas para uso de serviços e produtos. Aborda o novo papel da CI diante dos 
novos rumos das ciências sociais, contribuindo com opções teóricas para 
reestruturar discursos e práticas de pesquisa na CI. Aponta estratégias para os 
indivíduos se adequarem ao novo modelo de desenvolvimento. Mirian de 
Albuquerque Aquino . 4780 [C] 

1347. ISSN 0100-1965 v.4 n.1 p.17-25 jan./jun. 1975. A ciência e o quebra-
cabeças. . Tentativa de comparação do universo da ciência com um quebra-
cabeça onde cada peça corresponderia a cada unidade (s) do conhecimento 
científico. Aplicação de testes individuais e de grupos com suas respectivas 
interpretações e sugestões de um método para tentativa de comprovação da 
analogia entre a forma pela qual se faz o desenvolvimento da ciência e o que 
ocorre na montagem de um quebra-cabeça. Heloísa Rios Gusmão; Heloisa 
Tardin Christovão . 0283 [C] 

1348. ISSN 0100-1965 v.4 n.1 p.27-40 jan./dez. 1975. Studies in scientometrics 
I Transience and continuance in scientific authorship. . Estuda o fenômeno de 
transiência/permanência na frente de pesquisa pela análise do fluxo anual de 
autores de uma população amostrada derivada do banco de dados resultante de 
sete anos de publicação de "Sciense Citation Index" e "Who is publishing in 
Science". Derek de Solla Price; Suha Gürsey . 0284 [C] 

1349. ISSN 0100-1965 v.4 n.1 p.41-53 jan./jun. 1975. Como escolher os 
campos para um banco de dados. . Partindo de dados obtidos no arquivo da 
FINEP e com a finalidade de montar um banco de dados sobre documentação 
típica de administração de projetos, duas metodologias de bases estatísticas são 
apresentadas para a definição de campos de informação. Uma, baseada na 
ordenação dos campos segundo sua freqüência nas consultas dos usuários, seria 
cabível quando estes tivessem interesses e atividades comuns. A segunda 
metodologia - teste do x² - seria aplicável quando os usuários tivessem interesses 
e atividades diversificados. Anna da Soledade Vieira . 0285 [A] 

1350. ISSN 0100-1965 v.4 n.1 p.5-16 jan./jul. 1975. Processo de crescimento 
epidemiológico aplicado à literatura brasileira de Doença de Chagas. . Teoria de 
GOFFMAN sobre o crescimento epidemiológico aplicado à produção de 
trabalhos sobre doença de chagas no período compreendido entre 1909 - data da 
descoberta da doença - e 1971. Identificação da analogia entre a transmissão de 
uma doença e a difusão de idéias, através da utilização de um modelo 
matemático, especificamente o modelo determinístico, utilizando um sistema de 
equações diferenciais. Análise do processo epidemiológico a partir de 1933 e a 
projeção de um número máximo de autores em 1979. Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG); Universidade de Brasília (UNB). 0282 [BC] 



1351. ISSN 0100-1965 v.4 n.1 p.53- jan./jun. 1975. Bibliografia brasileira de 
Botânica, 1971-1972. . Análise bibliométrica da literatura brasileira de botânica, 
baseada na Bibliografia brasileira de Botânica abrangendo o período de 1971-
1972, focalizando periódicos e autores. A análise da literatura demonstrou a 
existência de um expressivo núcleo de periódicos na área e a produtividade dos 
autores relativamente baixa, mesmo considerando o tamanho do período 
analisado. Constatou-se, ainda, a existência de um núcleo de periódicos 
notadamente concentrada nos estados da Guanabara e São Paulo, e a inclusão de 
apenas 2 títulos estrangeiros produzindo apenas um artigo cada. Susy de Souza 
Queiroz . 0286 [C] 

1352. ISSN 0100-1965 v.4 n.2 p.103-108 jul./dez. 1975. Studies in 
scientometrics: the relation between source author and cited author populations. 
. Uma seqüência anual de Citation Indexes mantém um padrão de 
comportamento em muito semelhante a uma seqüência de Source Indexes. Cinco 
anos do Source Index (1964-1968) foram considerados como suficientes para 
distinguir, entre os autores, as classes de transientes e permanentes, e três anos 
do Citation Index (1966-1968) para identificar referências a autores iniciando 
publicação no começo do período. Derek de Solla Price; Suha Gürsey . 0290 [C] 

1353. ISSN 0100-1965 v.4 n.2 p.109-117 jul./dez. 1975. Acessibilidade da 
informação na pesquisa científica em processo. . Esta é uma investigação sobre o 
tempo que leva a informação sobre pesquisas em andamento a tornar-se 
acessível à comunidade científica através de vários canais de comunicação. Esse 
tipo de informação tende a espalhar-se muito rapidamente nos colégios 
invisíveis; portanto, é limitado àqueles cientistas que estão bem integrados na 
comunidade científica. A existência de um projeto de pesquisa é conhecida 
através das fontes primárias depois de estar em andamento por três a seis meses. 
Aqueles que utilizam como fontes os relatórios de pesquisa terão conhecimento 
do projeto uns seis meses após seu início. Conclui-se que um serviço de alerta 
realmente corrente deve se basear em informações sobre pesquisas em 
andamento, e não esperar até que essa informação tenha sido envolucrada na 
literatura periódica. F. W. Lancaster . 0291 [C] 

1354. ISSN 0100-1965 v.4 n.2 p.119-141 jul./dez. 1975. Análises 
bibliométricas da literatura de química no Brasil. . Citações constituem 
importante fonte de informações para pesquisadores e servem por isto mesmo 
como instrumento de avaliação do comportamento da literatura científica. 
Análises das citações bibliográficas da literatura de química foram 
desenvolvidas, tendo como objetivo conhecer o seu comportamento; determinar 
a vida média dos trabalhos citados; definir a frente de pesquisas e o grupo de 
elite; estabelecer relações internas entre os assuntos e os autores através do 
acoplamento bibliográfico. Maria Martha de Carvalho . 0292 [C] 

1355. ISSN 0100-1965 v.4 n.2 p.75-79 jul./dez. 1975. Quasi-metric spaces and 
information system. . O relacionamento entre fontes de informação é definido 
em termos de um espaço quase geométrico. Esta propriedade é utilizada para 
quantificar certos padrões funcionais em sistema de informação criados pelo 
homem, tais como a biblioteca. Alem do mais, é sugerido que esta característica 
especial das fontes de informação pode ser útil para explicar certas propriedades 
funcionais do cérebro. William Goffman; Thomas G. Morris Jr. . 0287 [CB] 



1356. ISSN 0100-1965 v.4 n.2 p.81-89 jul./dez. 1975. Sistemas de informação 
para uma empresa de fundações. . O SIEF permite recuperar todas as 
informações técnicas referentes às obras estudadas e/ou executadas por uma 
empresa especializada no ramo. A recuperação é feita a partir de "cartões 
pedidos" e de um arquivo principal de onde as informações são relacionadas, 
reclassificadas e re-organizadas conforme parâmetros de recuperação. Formatos 
únicos são emitidos através de relatórios de múltiplas formas de apresentação, 
segundo os tipos de informações. As vantagens do sistema residem na 
possibilidade de recuperação dos detalhes técnicos de obras, o que não seria 
possível por meios convencionais, e na sistematização e racionalização dos 
trabalhos de documentação da empresa. Maria Ignez Azabuja de emos . 0288 
[C] 

1357. ISSN 0100-1965 v.4 n.2 p.91-102 jul./dez. 1975. A semântica e a 
classificação decimal universal. . A semântica atingiu um estágio de 
desenvolvimento que exige uma classificação bibliográfica adequada para os 
documentos a ela dedicados. Diversos conceitos são apresentados para deles 
extrair-se termos que poderiam constar em tal classificação. Uma análise dos 
termos referentes à semântica na edição desenvolvida da classe 8 da CDU em 
português mostra diversos equívocos. Pode-se afirmar que a CDU não 
acompanhou o desenvolvimento das pesquisas lingüísticas. Abigail de Oliveira 
Carvalho; Maria Beatriz Pontes de Carvalho . 0289 [B] 

1358. ISSN 0100-1965 v.5 n.1/2 p.101-109 jan./dez. 1976. Exemplo de um 
sistema automatizado e aberto ao multilinguísmo Pascal. . O Centro de 
Documentação científica do CNRS foi automatizado a partir de 1968, e em 1971 
entrou em funcionamento o sistema PASCAL. A variedade de seus serviços lhe 
permite cumprir diferentes funções: tratamento da informação e constituição do 
banco de dados, exploração do banco de dados e acesso aos documentos. São 
tratados 500.000 documentos por ano. Os produtos e serviços oferecidos pelo 
arquivo PASCAL compreendem: as fitas magnéticas, o Bulletin Signalétique, 
serviço de SDI e de busca retrospectiva e serviço de traduções. O CDCT está 
aberto a cooperações nacionais e internacionais. Nathalie Dusoulier . 0353 [D] 

1359. ISSN 0100-1965 v.5 n.1/2 p.17-26 jan./dez. 1976. Análise do banco de 
dados do IBBD: atividades de pesquisa em química no Brasil relativas a 1973. . 
Análise descritiva de informações disponíveis no banco de dados do Instituto 
brasileiro de Bibliografia e Documentação, a respeito de 264 pesquisadores 
principais envolvidos em pesquisas químicas no país, em 1973. Características 
de sexo, data de nascimento, cursos e dedicação ao ensino superior. Campos e 
sub-campos da química que demonstram mais interesse. Instituições onde 
desenvolveram as pesquisas e números de projetos em andamento. Análise de 
parte da literatura que produziram, com relação ao tipo, local e data de 
publicação, periódicos em que publicaram, autoria única ou múltipla. Wanda 
Maria Maia da Rocha Paranhos . 0346 [CB] 



1360. ISSN 0100-1965 v.5 n.1/2 p.27-42 jan./dez. 1976. Estudos de citações de 
literatura produzida pelos professores do Instituto de ciências Biológicas da 
UFMG. . Uma amostra da literatura citada pelos professores do ICB/UFMG, em 
artigos de periódicos, publicados no período de 1968 a 1973, foi analisada de 
acordo com o tipo de material, língua, origem geográfica, autoria única ou 
múltipla. A idade mediana das citações foi determinada e a frente de pesquisa foi 
definida de acordo com os padrões estabelecidos por Price. Os periódicos 
citados foram analisados de acordo com o assunto, país de origem, e distribuídos 
de acordo, em ordem de freqüência de citações e comparados com listas 
internacionais no campo das ciências biológicas. A dispersão da literatura 
periódica foi analisada de conformidade com a lei de Bradford para estabelecer o 
núcleo de periódicos mais citados. Maria de Lourdes Borges de Carvalho . 0347 
[C] 

1361. ISSN 0100-1965 v.5 n.1/2 p.43-69 jan./dez. 1976. Participação dos 
pesquisadores de microbiologia, imunologia e parasitologia (MIP) na literatura 
científica internacional. . Foram examinadas 229 revistas brasileiras que 
pudessem conter artigos de interesse à microbiologia, imunologia e parasitologia 
(MIP), num total de 808 fascículos. Os 1977 autores e respectivos artigos 
extraídos da amostra foram estudados sob diversos aspectos, entre eles os de 
origem, idioma, níveis de indexação e produtividade, a qual exibiu uma 
distribuição muito semelhante à enunciada pela lei de Lotka modificada por 
Price. Elisabeth Schneider de Sá . 0348 [C] 

1362. ISSN 0100-1965 v.5 n.1/2 p.7-15 jan./dez. 1976. The information 
services librarian. . As bibliotecas estão atravessando um período de grandes 
mudanças devido à crescentes disponibilidades de bases de dados, legíveis por 
máquina, e sistemas de recuperação da informação. Alguns produtores de bases 
de dados estabeleceram redes a nível nacional e internacional a fim de torná-las 
disponíveis. O fato de que poucas instituições tenham um nível de demanda que 
justifique operações deste tipo levou ao desenvolvimento de centros de 
disseminação de informação científica e ao desenvolvimento de buscas on-line. 
Em relação a estas mudanças, o bibliotecário está assumindo o papel de 
intermediário entre os usuários e a massa de dados bibliográficos existentes em 
forma legível por máquina. F. W. Lancaster . 0345 [B] 

1363. ISSN 0100-1965 v.5 n.1/2 p.71-76 jan./dez. 1976. Orientação dos novos 
serviços de documentação; novas técnicas, problemas futuros. . Os sistemas de 
informação, atualmente, enfrentam vários problemas relacionados com o 
crescimento da literatura, o tratamento da informação, o atendimento às 
necessidades do usuário e a adoção de novas técnicas de armazenagem e 
recuperação da informação. Modificações deverão ser introduzidas nesses 
sistemas, buscando uma maior cooperação e divisão de tarefas entre centros de 
análise e indexação, o que exigirá compatibilidade nos processos de trabalho e 
um maior aproveitamento da tecnologia, a fim de melhorar o atendimento aos 
usuários através de grandes bancos de dados com acesso fácil e rápido, além de 
uma eficiente recuperação de informações. Nathalie Dusoulier . 0349 [CD] 



1364. ISSN 0100-1965 v.5 n.1/2 p.77-81 jan./dez. 1976. Síntese da informação 
científica no mundo. . A transferência da informação científica e técnica a nível 
internacional de resume nos seguintes aspectos: como ter acesso, administrar e 
aproveitar eficientemente a informação. È preciso estudar os problemas da 
informação a nível nacional, para que sejam detectados os problemas gerais que 
influirão na organização de redes de cooperação internacional, as quais poderão 
fornecer as diretrizes que possibilitem deter o crescimento descontrolado da 
informação e assegurar sua boa utilização pelos usuários em potencial, 
originários de todos os países. Diversas organizações mundiais estão 
empenhadas no estabelecimento de bases favoráveis para o desenvolvimento de 
sistemas de informação internacionais especializados, que reflitam 
fundamentalmente as necessidades reais dos usuários. Nathalie Dusoulier . 0350 
[C] 

1365. ISSN 0100-1965 v.5 n.1/2 p.83-93 jan./dez. 1976. A informação 
científica e técnica na França e sua importância na Europa. . A partir da Segunda 
Guerra Mundial, foram criados na França diversos centros de documentação, 
como decorrência das demandas da comunidade, os quais, aliados às bibliotecas 
e arquivos de instituições de todas as categorias, constituem-se nos vetores da 
informação. Devido à diversificação desses serviços, logo se fez sentir a 
necessidade de ação coordenadora que levasse ao estabelecimento de uma 
política em ICT a nível nacional. Tendo em vista as limitações dos órgãos 
coordenadores já existentes, foi criado o Bureau Nacional de informação 
científica e Técnica, que tem como objetivo estabelecer uma estrutura destinada 
a estimular, animar e coordenar as ações relativas à ICT. Nathalie Dusoulier . 
0351 [D] 

1366. ISSN 0100-1965 v.5 n.1/2 p.95-99 jan./dez. 1976. Um exemplo de 
implantação de uma rede regional: a rede européia de informação - EURONET. . 
A EURONET é o resultado de uma decisão da Comunidade Européia a fim de 
promover a cooperação para o intercâmbio de informações científicas e 
tecnológicas. Criada segundo métodos mais modernos visa atingir a todos os que 
necessitam de informação. Baseia-se essencialmente na idéia prática de que os 
sistemas atuais devem ser à base de uma rede em vias de realização. Uma das 
principais atividades, no estudo da concepção da rede, foi um levantamento para 
prever as solicitações prováveis de serviços "on-line" para ICT, concluindo-se 
que se pode esperar para 1990, 960.000 solicitações de serviços "on-line". 
Quando a política de tarifação a EURONET deverá levar em consideração a 
localização geográfica e a categoria dos usuários, e, a prioridade dos bancos de 
dados. Uma de suas características é a de fornecer serviços numa base 
multilíngue o que implica em estudos de problemas lingüísticos. Nathalie 
Dusoulier . 0352 [C] 

1367. ISSN 0100-1965 v.6 n.1 p.13-15 jan./jun. 1977. As máscaras da ciência. . 
A significação aparente da ciência encontra-se nas intenções subjetiva dos 
próprios cientistas, cuja a preocupação fundamental seria a busca do 
conhecimento, e nas intenções dos que elaboram a política científica, tendo em 
vista o aumento da produção de bens como decorrência da produção de 
conhecimento. O cientista no mundo atual saiu da ficção neutralista e com ele a 
ciência. Hilton Japiassu . 0406 [O] 



1368. ISSN 0100-1965 v.6 n.1 p.17-28 jan./jun. 1977. A organização de 
conceitos para a recuperação da informação. . Os princípios requeridos para uma 
classificação geral e os métodos aplicados em uma indexação pré-coordenados 
foram examinados e baseados na evidência psicológica da natureza do 
conhecimento. Um esquema compatível a ambos foi delineado. Para tanto 
sentiu-se a necessidade de uma divisão primária em tipos de conhecimentos 
básicos, a subdivisão destes em várias colunas paralelas, o arranjo de termos, o 
conhecimento em cada coluna, em diferentes níveis de complexidade, a 
representação da classe genérica em qualquer nível e uma apresentação em 
separado de tipos mais complexos de conceitos ou termos que são heterogêneos 
em relação aos tipos de conceitos básicos. Suman Datta . 0407 [C] 

1369. ISSN 0100-1965 v.6 n.1 p.29-34 jan./jun. 1977. Gestion de sistemas de 
información. . No mundo atual, a informação científica e técnica é estudada com 
base em três aspectos que a caracterizam - ritmo de crescimento, técnica de 
tratamento e técnicas de telecomunicações - e em função dos vários tipos de 
usuários e suas necessidades. Frente a este quadro, faz-se necessário um esforço 
de racionalização, que pode ser feito a dois níveis de organização: 
estabelecimento de redes e de uma política nacional de informação a níveis 
nacional, regional e internacional, devendo ser considerada em seus aspectos 
lógico e físico. Marie-France Morin . 0408 [C] 

1370. ISSN 0100-1965 v.6 n.1 p.35-43 jan./jun. 1977. Sistemas e redes de 
informação. . Sistemas e redes como cristalização dos propósitos de cooperação. 
Integração vertical e horizontal para transferência da informação. Medidas de 
ordem prática para interconexão: estabelecimento de uma política da 
informação, exigência de compatibilidade, facilidades de telecomunicações, 
disponibilidade de recursos humanos adequados, obtenção da redução de custos. 
Leila G. C. da Cunha . 0409 [C] 

1371. ISSN 0100-1965 v.6 n.1 p.3-8 jan./jun. 1977. A Unesco e a informação.  
Paulo Carneiro . 0404 [C] 

1372. ISSN 0100-1965 v.6 n.1 p.45-48 jan./jun. 1977. Georges Anderla e a 
informação em 1985. . O trabalho a seguir deve ser considerado extremamente 
dentro das características que originaram o relatório tema do mesmo. Este 
relatório refere-se a 1970 a 1971, com dados obtidos na época. Expressões tais 
como: hoje, atualmente e outras se referem portanto a este período e não o atual. 
Por outro lado, o período prospectivo analisado vai de 1970 a 1985, sendo 
provável que atualmente, 1977, haja desvios sensíveis nas previsões 
quantitativas. Ivano H. Marchesi . 0410 [C] 

1373. ISSN 0100-1965 v.6 n.1 p.9-12 jan./jun. 1977. Epistemologia social, 
semântica e Biblioteconomia. . A história registrada do pensamento sugere que o 
conhecimento humano aumente em volume e complexidade, tendo a 
independência e a fragmentação. Faz-se necessário uma força coesiva que pode 
ser identificada como uma nova disciplina: a epistemologia social que tem como 
objetivo de estudo os meios pelos quais o conhecimento é coordenado e 
integrado dentro de uma organização social complexa. Jesse Shera . 0405 [BO] 



1374. ISSN 0100-1965 v.6 n.2 p.55-58 jul./dez. 1977. A utilização da 
informação sobre patentes em países em desenvolvimento: estudo de caso em 
andamento. . O Denver Reserch Institute - DRI - iniciou-se em 1975 com o 
Paskistan Council for Scientific and Industrial Research - PCSIR - uma 
experiência no uso da informação sobre patentes existentes nos arquivos dos 
EUA. Foi selecionado um item específico de equipamento bastante difundido no 
Paquistão, e para o qual havia inúmeras patentes nos arquivos americanos. O 
objetivo seria possibilitar ao PCSIR um plano geral de informações que lhe 
permitiria planejar ou adaptar seus próprios equipamentos. Theodore W. Schlie . 
0411 [C] 

1375. ISSN 0100-1965 v.6 n.2 p.59-68 jul./dez. 1977. Aspectos algébricos da 
segurança da informação. . O uso da criptografia na segurança e na privacidade 
da informação vem gradativamente assumindo um papel de relevância a medida 
que se firma a tendência ao processamento distribuído com as bases de dados 
compartilhadas através de redes de comunicação. Identificado este fato, sugere a 
preocupação de se abordar algebricamente a criptografia, desenvolvendo-a como 
ferramenta aplicável a sistemas automatizados e em particular para o 
processamento em equipamentos orientados para caracteres de 8 bites. Antônio 
Euclídes da Rocha Vieira . 0412 [C] 

1376. ISSN 0100-1965 v.6 n.2 p.69-73 jul./dez. 1977. Semantic theories of 
information. . Ao final dos anos 40, todas as teorias matemáticas da informação 
sugerem conceitos antagônicos de informação, além de parecerem e deixarem de 
lado a noção de significados. A análise de Shanon sobre a quantidade de 
informação contida em um sinal declina explicitamente de qualquer interesse 
pelo significado, sendo qualificada pelos semanticistas de inadequada. Gilda 
Maria Braga . 0413 [C] 

1377. ISSN 0100-1965 v.6 n.2 p.75-78 jul./dez. 1977. O conceito de relevância 
e suas implicações. . Como o conceito de significado, relevância é uma noção 
intuitiva e uma medida determinada não somente pela relação entre documento e 
pergunta, mas também em termos de relações entre os documentos - é uma ação 
comparativa. A Ciência da Informação tem tentado entender e explicar o 
fenômeno através de diversas abordagens (matemática, estatística, filosófica) 
não podendo ser estudada como um fenômeno isolado, mas dependente de 
muitos fatores do processo de comunicação. Laura Maia de Figueiredo . 0414 
[C] 

1378. ISSN 0100-1965 v.6 n.2 p.79-85 jul./dez. 1977. Los usuários de la 
información agrícola. . O estudo de usuários da informação científica na área de 
ciências agrícolas leva a inferências sobre as características fundamentais que 
um moderno sistema de informação deve ter afim de contribuir para que a 
pesquisa agrícola se torne um instrumento eficaz na tarefa básica de aumentar a 
produção de alimentos. A análise da situação mundial no que se refere a 
produção agropecuária e de alimentos e crescimento populacional, os tipos de 
pesquisas e fluxo de informação técnico-científico, constituem um sistema no 
qual são identificados três tipos de usuários: os técnicos que realizam as 
pesquisas, os que se dedicam a transformação da informação gerada e os 
trabalhadores rurais. Fernando Monge . 0415 [C] 



1379. ISSN 0100-1965 v.6 n.2 p.87-98 jul./dez. 1977. Metodologia conceitual 
para a prevenção de erros no serviço de referência. . Desenvolvimento de uma 
tipologia de erros que podem ocorrer em qualquer das fases do processo de 
referência com uma metodologia paralela para a prevenção destes erros. A 
tipologia, bem como a metodologia foram baseadas numa ampla revisão 
analítica da literatura nos campos do processo de referência, avaliação e testes 
de sistemas de recuperação e armazenamento de informação, estudo do uso de 
catálogos e levantamentos da literatura. Nice Figueiredo . 0416 [B] 

1380. ISSN 0100-1965 v.6 n.2 p.99-109 jul./dez. 1977. Um estudo sobre a 
produção científica brasileira segundo os dados do Institute for Scientific 
Information (ISI). . Neste trabalho a produção científica brasileira é analisada 
quantitativamente em termos de autores e de trabalhos científicos publicadas em 
revistas indexadas pelo ISI. Estuda-se a evolução desta produção e a relação 
produção x população comparativamente em diversos países, para o ano de 
1974, analisa-se a distribuição dos autores por região geográfica, por estado e 
por instituição e por produtividade/professor das diversas instituições de ensino 
superior. Regina Lúcia de Moraes Morel; Carlos Médicis Morel . 0417 [C] 

1381. ISSN 0100-1965 v.7 n.1 p.13-24 jan./jun. 1978. Caracterização de 
usuários e adequação aos serviços de biblioteca: uma abordagem preliminar das 
bibliotecas da PUC/RJ. . As respostas a um questionário sobre o uso de 
bibliotecas da PUC foram analisadas através de testes (qui-quadrado), 
objetivando-se verificar-se existindo diferenças significativas entre os diversos 
grupos de usuários quanto aos padrões de uso das bibliotecas e hábitos de 
utilização da biblioteca. Procurou-se avaliar também a adequação aos serviços 
de biblioteca às necessidades dos usuários. Cecília Malízia Alves; Paulo Afonso 
Lopes da Silva . 0510 [B] 

1382. ISSN 0100-1965 v.7 n.1 p.25-35 jan./jun. 1978. Análise da literatura 
brasileira de siderurgia. . Foram aplicadas as leis de Bradford referente à 
dispersão de literatura analisando-se 42 periódicos contendo 862 artigos, e a lei 
de Lotka relacionada a produtividade científica utilizando-se 726 autores 
perfazendo-se uma média de 1.2 artigos/autor. Heloísa Rios Gusmão . 0511 [C] 

1383. ISSN 0100-1965 v.7 n.1 p.3-12 jan./jun. 1978. Educação em Ciência da 
Informação na década de 1980. . Considerações sobre educação em Ciência da 
Informação são importantes para a qualidade e a própria existência da Ciência da 
Informação. Um plano histórico é apresentado dando ênfase as realizações, aos 
problemas e tendências. Várias perguntas sobre educação em Ciência da 
Informação necessitam profundo estudo e atenção. Estas perguntas são revistas 
como fatores externos da educação: o ambiente acadêmico, a estrutura dos 
diplomas, requisitos para admissão, jurisdição e financiamento, aspectos 
internos, objetivos e conteúdos. Tefko Saracevic . 0509 [C] 

1384. ISSN 0100-1965 v.7 n.1 p.37-42 jan./jun. 1978. Estudo bibliométrico 
aplicado ao arquivo privado de Getúlio Vargas. . Aplicação da lei de Lotka na 
análise da correspondência particular de Getúlio Vargas no período de 1930-
1939. Dos 365 autores produzindo 213 cartas, 19 produziram 1.230 cartas 
constituindo-se no núcleo produtor através da aplicação da lei do elitismo. 
Regina Helena Diniz . 0512 [C] 



1385. ISSN 0100-1965 v.7 n.1 p.43-50 jan./jun. 1978. Funções das linguagens 
de indexação e recuperação da informação nos sistemas nacionais e 
internacionais de informação científica e técnica. . Discute-se a possibilidade de 
estabelecer inter-relações entre linguagens de recuperação em sistemas nacionais 
e internacionais de informação científica e técnica (ICT). Mútua convertibilidade 
é possível e somente útil quando há uma interseção dos assuntos processados 
por diferentes linguagens de recuperação. Diversos tipos de linguagens de 
recuperação os quais estão em uso ou podem ser usados em sistemas nacionais e 
internacionais de informação. L. Kofnovec . 0513 [C] 

1386. ISSN 0100-1965 v.7 n.1 p.51-60 jan./jun. 1978. Da Biblioteconomia à 
informática. . As transformações científicas e tecnológicas favorecem o 
crescimento da literatura especializada contribuindo para as técnicas empregadas 
pelas bibliotecas e centros de documentação passassem a ser estudadas e 
analisadas pela Ciência da Informação. Lydia de Queiroz . 0514 [CBD] 

1387. ISSN 0100-1965 v.7 n.2 p.101-107 jul./dez. 1978. Teoria do conceito. . 
Com a ajuda das linguagens naturais é possível formular enunciados a respeito 
de conceitos individuais e gerais. Todo enunciado sobre objetos contém um 
elemento do respectivo conceito, que se identifica como característica do 
conceito. Características idênticas evidencias relações entre conceitos. A 
intenção de um conceito é a soma total de características e a extensão do 
conceito é a soma total dos conceitos mais específicos. Ingetraut Dahlberg . 
0519 [O] 

1388. ISSN 0100-1965 v.7 n.2 p.69-78 jul./dez. 1978. Estudo comparativo de 
julgamentos de relevância do usuário e não-usuário de serviços de DSI. . Os 
julgamentos de relevância, atribuídos a um grupo de documentos da área de 
energia nuclear por usuários de um serviço de Disseminação Seletiva da 
Informação foram comparados àqueles atribuídos por um não-usuário. A 
avaliação de relevância foi feita pelos títulos dos documentos sendo observada a 
utilidade dos mesmos com determinantes da relevância ou não dos documentos. 
Regina Célia Figueredo . 0515 [C] 

1389. ISSN 0100-1965 v.7 n.2 p.79-83 jul./dez. 1978. Estudo sobre a produção 
científica brasileira segundo os dados do ISI. . O serviço automatizado de 
recuperação e Disseminação Seletiva da Informação ASCA foi instruído por um 
perfil de busca proposto pelos autores e que recupera qualquer artigo originário 
de instituições brasileiras e publicado nas revistas indexadas pelo ISI. Isso 
permitiu iniciar a organização de um banco de dados único, acessível, 
multidisciplinar e sempre atualizado sobre a nossa produção científica. Carlos 
Medicis Morel; Regina Lúcia de Moraes Morel . 0516 [C] 

1390. ISSN 0100-1965 v.7 n.2 p.85-92 jul./dez. 1978. Serviços de Informação 
em institutos de pesquisa industrial. . Serviços de Informação, tais como 
resumos, perguntas e técnicas e extensão, podem ser utilizadas pelos institutos 
de pesquisas para identificar seus clientes potenciais e promover sua capacidade 
técnica junto a estes clientes. São descritos os Serviços de Informação mais 
comuns e a contribuição deles para os institutos de pesquisa. Ângela Pompeu 
Davig . 0517 [B] 



1391. ISSN 0100-1965 v.7 n.2 p.93-99 jul./dez. 1978. Prognóstico para a 
implantação de um núcleo regional de informação no nordeste. . A fim de 
fornecer uma amostragem da problemática que envolve a criação de um núcleo 
regional de informação, foram coletados dados pertinentes a todas as regiões. 
brasileiras e a região nordeste em particular, relativos ao potencial de 
publicações periódicas disponíveis utilizando-se para tanto os dados do anuário 
estatístico do Brasil e o sistema catálogo coletivo nacional de periódicos. Léa de 
Aquino; Ilza Leite Lopes . 0518 [B] 

1392. ISSN 0100-1965 v.8 n.1 p.3-36 jan./jun. 1979. Da comunicação informal 
à comunicação formal: identificação da frente de pesquisa através de filtros de 
qualidade. . A literatura informal, especialmente os conjuntos das comunicações 
apresentadas em reuniões científicas representam uma parte significativa da 
estrutura da comunicação científica, devendo ruma parcela deste conjunto, 
filtrar-se até a literatura super-formal (revisão de literatura). Numa parcela do 
conjunto filtrado devem residir à frente de pesquisa tais premissas são 
constatadas medindo-se a inclusão das comunicações na literatura de revisão, 
utilizando-se a variável autor. Heloísa Tardin . 0581 [C] 

1393. ISSN 0100-1965 v.8 n.1 p.37-46 jan./jun. 1979. Informação e 
documentação agrícola na comunicação rural. . O desenvolvimento da 
agricultura, como de qualquer outro setor é a função de quantidade e qualidade 
da informação acessível a todos aqueles que tem a missão de gerar e difundir a 
tecnologia. Hoje em dia, numa era de explosão bibliográfica, não se concebe o 
desenvolvimento sem a organização de sistemas de informação e documentação. 
Plácido Flaviano Curvo Filho . 0582 [BD] 

1394. ISSN 0100-1965 v.8 n.1 p.47-50 jan./dez. 1979. Revocação (recall) e 
precisão (precison) no SDI/CIN/CNEN. . Valores para a revogação e precisão no 
SDI/CIN/CNEN são calculadas empregando-se uma nova metodologia para se 
determinar a relevância das referências não-recuperadas do arquivo consultado. 
Estabelece-se a idéia de distância entre respostas para se determinar a 
aproximação do valor calculado para a revogação daquele que seria o valor real. 
Eratóstenes E. R. de Araújo . 0583 [B] 

1395. ISSN 0100-1965 v.8 n.1 p.51-57 jan./jun. 1979. O impacto da automação 
nas bibliotecas: uma revisão. . Após rever os problemas surgidos quando os 
computadores foram pela primeira vez usados nos serviço técnicos de biblioteca, 
discute-se diversos aspectos relacionados com os efeitos sobre o pessoal. 
Especialmente relevante é o aparecimento do bibliotecário de sistemas, novas 
estruturas de pessoal, reciclagem, possibilidades de verificação e monitoração e 
problemas de saúde advindos do uso de determinados equipamentos. John J. 
Eyre . 0584 [B] 



1396. ISSN 0100-1965 v.8 n.1 p.59-66 jan./jun. 1979. Integrating education in 
Librarianship and Information Science. . Relações entre Biblioteconomia, a 
Ciência da Informação e o enquadramento da Ciência da Informação no ensino 
de Biblioteconomia. Os progressos da Ciência da Informação contribuem para 
um quadro teóricos e novos serviços profissionais. A emergência e a 
abrangência da Ciência da Informação são abordados sucintamente. O conteúdo 
das três áreas de trabalho em Ciência da Informação é discutido profissional 
(aplicado e prático) tecnológica e científica básica. Os esforços e problemas do 
ensino em Ciência da Informação são revistos especialmente no tratamento dado 
a este ensino, pelas escolas de Biblioteconomia. Tefko Saracevic . 0585 [BC] 

1397. ISSN 0100-1965 v.8 n.2 p.101-112 jul./dez. 1979. Informations uses in 
social services departments. . Dentro do contexto da avaliação do usuário de um 
boletim de alerta corrente o conceito de "uso da informação" é discutido. É 
demonstrado que tanto o boletim como o artigo possuem muitos usos para os 
leitores e que a informação está relacionada não somente às necessidades 
cognitivas mas também afetivas. T. D. Wilson . 0587 [C] 

1398. ISSN 0100-1965 v.8 n.2 p.113-118 jul./dez. 1979. Information needs, 
task analysis and information inputs to tasks. . Em um novo nível, o estudo das 
necessidades de informação, a análise das tarefas da pesquisa básica e o 
processo de desenvolvimento de produtos são apresentados com uma indicação 
dos fluxos de entrada de informação para diferentes tarefas. O estudo é baseado 
em entrevistas realizadas com pesquisadores e técnicos em desenvolvimento de 
produto, procurando definir a forma com que estes utilizam a informação em seu 
trabalho. A análise de fluxo de entrada de informação possui significado 
empresário para o sistema de informação. O fluxo de entrada de informação 
mostra as fontes de informação requeridas na pesquisa e pode também, ser 
utilizado para mostrar os benefícios em relação à despesa com material e pessoal 
envolvidos em um sistema de informação. Thomas Whitehall . 0588 [C] 

1399. ISSN 0100-1965 v.8 n.2 p.119-138 jul./dez. 1979. O processo de 
transferência da informação. . Principais aspectos, problemas e barreiras 
existentes no processo de transferência da informação. Métodos utilizados para 
equacionar a problemática, com vistas à solução adequada. O valor da 
informação como fator de desenvolvimento econômico, social, científico e 
tecnológico. O papel das bibliotecas no processo de transferência da informação. 
Nice Menezes de Figueiredo . 0589 [BC] 

1400. ISSN 0100-1965 v.8 n.2 p.79-100 jul./dez. 1979. Estudo dos canais 
informais de comunicação técnica: seu papel na transferência de tecnologia e na 
inovação tecnológica. . Estudos dos canais informais de comunicação técnico-
científica, com ênfase nos canais de comunicação técnica em laboratórios de 
pesquisa e desenvolvimento, e em sua atuação sobre os processos de inovação e 
de transferência de tecnologia. Visando fornecer ferramentas que possibilitassem 
aos administradores de pesquisa e desenvolvimento uma melhor utilização dos 
recursos humanos envolvidos em P 

D, foram estudados, à luz de uma abordagem de processamento da informação, 
os vários papeis técnicos informacionais existentes, e que constituem os 
verdadeiros agentes da comunicação técnica, intra ou inter-organizacional. 
Vânia Maria Rodrigues Hermes de Araújo . 0586 [C] 



1401. ISSN 0100-1965 v.9 n.1/2 p.41-81 jan./dez. 1980. A informação 
científica e tecnológica no Brasil. . Comunicação, transferência e contexto 
internacional da comunicação científica e tecnológica; acesso às bases de dados 
e à documentação. Análise da infra-estrutura da informação científica e 
tecnológica no Brasil: II PBDCT, IBICT, disposições legais e normativas, 
automação e teleprocessamento, meios de comunicação disponíveis, formação 
de recursos humanos, pesquisa. Situação dos principais sistemas, centros, 
serviços, programa de informação e documentação científica e tecnológica no 
Brasil; quadros informativos. Caracterização abrangente e crítica da situação da 
informação científica e tecnológica no Brasil, com base em fontes documentais 
disponíveis, entrevistas pessoais e telefônicas, discussão com especialistas; 
concluída em julho de 1979, com algumas atualizações posteriores. Maria Lúcia 
Andrade Garcia . 0651 [C] 

1402. ISSN 0100-1965 v.9 n.1/2 p.5-39 jan./dez. 1980. Políticas e programas 
nacionais de informação científica e tecnológica. . O que se faz na área de 
informação científica e tecnológica em alguns países desenvolvidos mais 
representativos, em países desenvolvidos que possuem particularidades de 
interesse, em países de desenvolvimento da América Latina que representam 
iniciativas nacionais significativas. A revisão foi limitada no que se diz respeito 
à atualidade dos dados e ao nível de pormenorização, a bibliografia disponível, 
citada ao final do texto. Maria Lúcia Andrade Garcia . 0650 [C] 

1403. ISSN 0100-1965 v.9 n.1/2 p.83-88 jan./dez. 1980. Coordenação de uma 
rede nacional de informação em ciência e tecnologia: um plano prioritário do 
IBICT. . Vantagens de operacionalização da rede nacional de informação 
científica e tecnológica (ICT) do ponto de vista técnico, econômico e político. 
Princípios fundamentais em que deverá ser balizado o planejamento da rede. 
Série de ações que o IBICT desencadeará objetivando o planejamento, 
implantação e coordenação da rede nacional de ICT. Os objetivos primordiais de 
uma rede de informação em ciência e tecnologia são os de ampliar as 
possibilidades de satisfação das necessidades dos usuários, através da promoção 
de intercâmbio entre os sistemas de informação, centros de 
informação/documentação e bibliotecas especializadas, propiciando mútuo 
benefício das entidades participantes. Afrânio Carvalho Aguiar . 0652 [CBD] 
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1404. ISSN 0100-2244 v.1 n.0 p.11 15a20deout. 1972. Archivum.  Regina 
Alves Vieira . 0135 [A] 

1405. ISSN 0100-2244 v.1 n.0 p.12-21 15 a 20 de out. 1972. No Brasil anos 
depois: congresso sobre arquivo.  José Pedro Esposel . 0136 [A] 

1406. ISSN 0100-2244 v.1 n.0 p.4-5 1972. Arquivo médico.  Lêda de Ticiano; 
Walker Naylor . 0138 [A] 



1407. ISSN 0100-2244 v.1 n.1 p.15-32 jan./jun. 1998. Arquivos e informação:: 
uma parceria promissora. informação; informação arquivística; arquivos; 
arquivística; transferência de informação; patrimônio documental; memória 
coletiva. Os autores introduzem o conceito de Informação Arquivística para a 
abordagem de questões relativas à transferência de informação em arquivos. 
Enfatizam a impor-tância desse conceito como elemento articulador de valores e 
referências culturais de uma comunidade, assim como seu papel relevante na 
preservação do patrimônio docu-mental e da memória coletiva. Utilizam o 
referido conceito para a construção de significados entre a tríade técnicos-
documentos-usuários, sob um enfoque intercontextual. Inaldo Barbosa Marinho 
Júnior; Junia Guimarães e Silva . 2553 [A] 

1408. ISSN 0100-2244 v.1 n.1 p.22 1972. O ensino da arquivística. . 
Arquivística é o conjunto de princípios e técnicas a serem observadas na 
consituição, organização, desenvolvimento e utilização dos arquivos. Maria 
Luiza Stallard Dannemann . 0139 [A] 

1409. ISSN 0100-2244 v.1 n.1 p.23 1972. Para que tanto papel?.  Trata da 
importância do papel na vida de cada um indivíduo e do valor que se tem em 
organizá-los. Da importância da arquivologia. Yvete Guarana . 0140 [A] 

1410. ISSN 0100-2244 v.1 n.1 p.3 1972. União e valorização profissional do 
arquivista. . Um dos fatos significativos que ocorreram, nos últimos tempos, em 
matéria de arquivos foi a iniciativa de arquivístas de se associarem, contribuindo 
assim para a valorização da profissão que tem, nos quadros do serviço público, 
um tratamento nada lisonjeiro. Raul do Rêgo Lima . 0137 [A] 

1411. ISSN 0100-2244 v.1 n.1 p.33-44 jan./jun. 1998. Informação, arquivos e 
instituições arquivísticas. informação arquivística; instituição arquivística; 
arquivística; arquivologia. As características da informação arquivística e do 
documento arquivístico. A evolução do conceito de arquivo. As instituições 
arquivísticas e sua evolução hitórico-administrativa. Maria Odila Fonseca . 2554 
[A] 

1412. ISSN 0100-2244 v.1 n.1 p.45-57 jan./jun. 1998. A importância da gestão 
de documentos para os serviços públicos federais. gestão de documentos; 
arquivos correntes; arquivo intermediário; arquivo permanente. Conceitua gestão 
de documentos, destacando as três fases mais significativas de um Programa de 
Gestão de Documentos: a produção documental, a utilização dos documentos, 
incluindo as atividades de protocolo, classificação e atendimento aos usuários, 
bem como a destinação de documentos. Marilena Leite Paes . 2555 [A] 



1413. ISSN 0100-2244 v.1 n.1 p.59-70 jan./jun. 1998. A advocacia nos 
currículos de graduação em Arquivologia: uma perspectiva norte-americana. 
arquivologia; advocacia; ensino; pesquisa; teoria arquivística. Este artigo nos 
coloca diante do problema da atualização da profissão de arquivista frente às 
grandes e profundas transformações do mundo atual. Debates em seminários e 
congressos vêm abordando o tema da preparação dos arquivistas do futuro e da 
necessidade de reformulação do ensino de graduação. Os professores 
universitários e os administradores de arquivos defendem, cada vez mais, o 
incentivo às pesquisas e ao questionamento como elemento básico do 
entendimento e do autoconvencimento, com o propósito de transformar os 
arquivistas em advogados de sua própria profissão. Richard Cox denuncia 
também o desequilíbrio existente em relação ao excesso de tempo gasto no 
ensino da prática arquivística em detrimento de análises e propostas de 
reformulação das teorias existentes. Segundo ele, os arquivistas se condenaram à 
repetição mecânica das práticas, sem questionamentos e sem perceber que no 
mundo moderno, com os avanços das outras ciências e da tecnologia, a 
Arquivologia necessita se mostrar essencial, determinada e eficiente na 
consecução do planejamento organizacional, sob pena de se tornar ultrapassada 
e dispensável. Richard J. Cox . 2556 [A] 

1414. ISSN 0100-2244 v.1 n.1 p.7-13 jan./jun. 1998. Carta missiva. arquivo 
privado; carta; direito autoral. Em face das pesquisas realizadas em acervos 
particulares, faz-se uma breve conceituação das cartas e mostram-se as 
implicações jurídicas que envolvem a pesqui-sa com este tipo de documento, 
isto é, as cartas quando ainda inéditas. Apresenta-se um resumo das leis que 
regem os direitos autorais e o direito da intimidade. Eliane Vasconcellos . 2552 
[A] 

1415. ISSN 0100-2244 v.1 n.1 p.71-79 jan./jun. 1998. Em busca da consciência 
do que somos:: a identidade nacional através da cultura. cultura; identidade 
nacional; políticas de preservação.. Dimensões sociológicas e psicológicas do 
brasileiro em Sérgio Buarque de Holanda. Estado brasileiro, as políticas públicas 
de preservação e a identidade nacional. Memória social brasileira e o 
reconhecimento da nação através da preservação da cultura. Sérgio Conde de 
Albite Silva . 2557 [O] 

1416. ISSN 0100-2244 v.1 n.2 p.17-32 jul./dez. 1998. Informação arquivística: 
estrutura e representação computacional. informação arquivística; representação; 
norma ISAD(G); modelagem; automação; bancos de dados. São discutidos 
estruturação e representação de documentos e agrupamentos de documentos de 
arquivo no espaço computacional. Para isso, são examinados os fundamentos 
teóricos e práticos da representação. Com base no princípio da proveniência, 
identificam-se os componentes de representação de informações arquivísticas, 
como se estruturam e como se relacionam. Usa-se como paradigmas a norma 
lntemational General Standard Archive Description - ISAD(G), de descrição 
arquivística e o Modelo Entidades-Relacionamentos para a criação de um 
modelo conceitual de informações de um ambiente de arquivos. São ressaltadas 
as características estruturais e genéricas do modelo. Bancos de dados 
Relacionais são sugeridos como ferramentas para representação do modelo de 
informações arquivísticas no espaço computacional. Carlos Henrique Marcondes 
. 2559 [A] 



1417. ISSN 0100-2244 v.1 n.2 p.33-45 1998. Segurança em arquivos. 
segurança; arquivo; acervo; instituição arquivística. O artigo apresenta uma 
análise dos resultados do projeto coordenado pelo Museu de Astronomia e 
Ciências Afins e pelo Museu Villa-Lobos sobre segurança em arquivos, 
bibliotecas e museus, onde os dados sobre as instituições arquivísticas são 
analisados sob o ponto de vista da segurança do prédio, do acervo e da vida das 
pessoas. Maria Celina Soares de Mello e Silva . 2560 [A] 

1418. ISSN 0100-2244 v.1 n.2 p.47-55 1998. A imagem na arquivologia e na 
história. fotografia; arquivologia; história; preservação. A fotografia para a 
Arquivologia e a História. A manipulação do real. A preservação fotográfica. 
Maria Leanilda R. da Silva . 2561 [AO] 

1419. ISSN 0100-2244 v.1 n.2 p.5-16 jul./dez. 1998. Organizar acervos 
particulares, tarefa nada fácil...: Arquivo Jacques Danon, um estudo de caso. 
arquivo privado; direito autoral; interdisciplinaridade. O presente ensaio trata 
dos procedimentos relacionados com a organização do arquivo particular do 
cientista brasileiro Jacques Danon; enfoca a catalogação de documentos a partir 
de trabalho interdisciplinar de historiadores e arquivistas, como parte do 
programa recém-iniciado pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), 
e expõe a tênue linha divisória entre documentos públicos e documentos 
privados. Adriana Xavier Gouveia de Oliveira . 2558 [A] 

1420. ISSN 0100-2244 v.1 n.2 p.57-79 1998. Arquivos universitários: 
repertório bibliográfico preliminar. repertório bibliográfico; arquivos; arquivos 
universitários. Levantamento bibliográfico sobre o tema arquivos universitários 
acompanhado de resumo das fontes. Mariza Bottino . 2562 [A] 

1421. ISSN 0100-2244 v.1 n.2 p.8-11 set. 1973. Aspectos semânticos: pesquisa 
documental.  Antonio Garcia de Miranda Netto . 0175 [A] 

1422. ISSN 0100-2244 v.1 n.2 p.81-95 1998. Gerir documentos em Portugal: 
como e para quê?. gestão de documentos; Portugal; formação. Os autores 
procuraram, a partir de um enquadramento histórico das políticos desenvolvidas 
na área de gestão de documentos em Portugal, e da sua experiência profissional, 
enunciar alguns problemas de fundo que se colocam atualmente aos arquivistas 
que trabalham neste setor. Avançaram ainda com possíveis soluções, insistindo, 
entre outros pontos, na necessidade de uma melhor formação técnica integrada 
destes profissionais. Helena Medeiro; Maria João Pires de Lima; Maria José 
Fidalgo Pedra Penteado; Zélia Gomes . 2563 [A] 

1423. ISSN 0100-2244 v.1 n.3 p.14-15 dez. 1973. Turismo: documentação e 
arquivo.  Nadir Regina Titton . 0176 [AO] 

1424. ISSN 0100-2244 v.10-14 n.1 p.14-33 abr./ago. 1982/1986. O respeito aos 
fundos em Arquivística: princípios teóricos e problemas práticos.  Michel 
Duchein . 1174 [A] 

1425. ISSN 0100-2244 v.10-14 n.1 p.3-13 abr./ago. 1982/1986. Breve notícia 
sobre a mudança do Arquivo Nacional.  Jaime Antunes da Silva; Silvia Ninita 
Moura Estevão . 1173 [A] 



1426. ISSN 0100-2244 v.10-14 n.1 p.34-40 abr./ago. 1982/1986. Avaliação e 
seleção de fotografias. . Estudo preliminar visando à fixação de um corpo 
mínimo de critérios para avaliação e seleção de acervos fotográficos 
pertencentes a museus, arquivos públicos, bibliotecas, centros de informação e 
outras instituições de caráter científico-cultural. Quatro critérios básicos 
relacionados à avaliação e seleção de fotografias: análise de conteúdo (temático 
e estético), estado de conservação, qualidade técnica e existência de duplicatas. 
Lucia Lahmeyer Lobo . 1175 [ABDM] 

1427. ISSN 0100-2244 v.10-14 n.1 p.41-47 abr./ago. 1982/1986. Automação de 
arquivos. . A utilização de computadores em arquivos visando a rápida e precisa 
recuperação da informação. O preparo de índices alfabéticos, o tratamento de 
grandes massas documentais similares e a elaboração de guias referentes a 
fundos arquivísticos, como atividades que, comprovadamente, podem e vêm 
sendo desenvolvidas com o emprego da automação. Arquivos e bibliotecas de 
todo o mundo vêm aplicando o processamento de dados a seus acervos e 
explicações dos métodos adotados. Janice de Mello Monte-Mor . 1176 [AO] 

1428. ISSN 0100-2244 v.10-14 n.2 p.14-23 jul./dez. 1986. Metodologia para 
diagnóstico de arquivos correntes em organismos da administração federal. . O 
trabalho refere-se à metodologia empregado no levantamento da situação dos 
arquivos correntes do Ministério da Agricultura com vistas à gestão de 
documentos. A título de introdução é feito um relato dos objetivos do 
levantamento como parte do Projeto Gestão de Documentos desenvolvido pelo 
Arquivo Nacional, Ministério da Agricultura, Secretaria de Modernização e 
Reforma Administrativa e Ministério da Administração. Em seguida, descreve a 
metodologia e os instrumentos adotados, efetuando análise dos resultados 
obtidos. Finaliza apresentando algumas conclusões, evidenciando a importância 
dos levantamentos para a estruturação e implantação de uma organização 
sistêmica de arquivos nos organismos da administração pública. Ana Maria 
Varela Cascardo Campos; Eliane Braga de Oliveira; Maria Esperança de 
Resende; Selma Braga Duboc; Verone Gonçalves Cauville . 1178 [A] 

1429. ISSN 0100-2244 v.10-14 n.2 p.24-46 jul./dez. 1986. Avaliação da 
produção documental do município de Rio Claro: proposta para discussão.  Ana 
Maria Penha Mena Pagnocca; Celia Baldissera de Barros . 1179 [A] 

1430. ISSN 0100-2244 v.10-14 n.2 p.3-13 jul./dez. 1986. Aplicação de um 
modelo de organização em arquivos intermediários.  Eliana Rezende Furtado de 
Mendonça . 1177 [A] 



1431. ISSN 0100-2244 v.10-14 n.2 p.47-61 jul./dez. 1986. Arquivo de filmes: 
preparado para a automação e criação de uma base de dados nacional. . O 
trabalho apresenta a experiência da Cinemateca brasileira-Fundação Nacional 
Pró-Memória na etapa preliminar à implantação de seu sistema automatizado de 
recuperação de informações. Propõe um método de trabalho para sistematizar os 
procedimentos nessa etapa, visando permitir que a implantação do sistema possa 
se dar de forma a atender suas necessidades reais e com consistência. Dá ênfase 
especial ao esforço prévio de organização e definição de objetivos para o 
sistema. A criação de uma base de dados nacional com dados sobre filmes 
brasileiros ainda existentes é um dos usos do sistema especificado. Indicam-se 
os moldes em que se pretende operar essa base de dados e seus objetivos. 
Roberto Souto Pereira . 1180 [A] 

1432. ISSN 0100-2244 v.10-14 n.2 p.62-76 jul./dez. 1986. A vontade de 
guardar: lógica da acumulação em arquivos privados. . O arquivo considerado 
como efeito de acumulação de documentos. Reflexões sobre o sentido original e 
o "arquivador" enquanto sujeito do processo de acumulação. Tipologias dos 
modos de articulação dos documentos em arquivos privados de homens 
públicos. Aurélio Vianna; Maurício Lissovsky; Paulo Sérgio Moraes de Sá . 
1181 [A] 

1433. ISSN 0100-2244 v.10-14 n.2 p.77-95 jul./dez. 1986. Reorganização de 
arquivos empresariais: um estudo de caso. . A integração dos arquivos aos 
sistemas de informação das empresas poderá ser alcançada, mas rapidamente, na 
medida em que os arquivos estejam preparados para utilizar os modernos 
recursos que a tecnologia da informação vem colocando à sua disposição, com 
destaque para o vínculo computação-micorgrafia. A Gestão de Documentos é 
apresentada como um caminho técnico para a organização dos serviços dos 
subsistemas de transferência/avaliação, arquivos correntes, arquivo 
intermediário, arquivo permanente e microfilmagem que integram a estrutura do 
Sistema de comunicação e Arquivo - SICAR -, do Bando Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No controle do crescimento da 
produção documental são utilizadas práticas de administração de documentos e 
os recursos de microfilmagem e do computador, o que se constitui no alicerce 
para a construção do Sistema de Arquivo do BNDES. Léa de Aquino . 1182 [A] 

1434. ISSN 0100-2244 v.15-23 p.12-18 jan./dez. 1994. Panorama dos cursos de 
Arquivologia no Brasil: graduação e pós-graduação. . Panorama da formação 
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produção dos registros eletrônicos e a necessidade de preparação dos arquivos 
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internacionais para o Intercâmbio de Dados Eletrônicos (IDE), alertando para a 
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inclusão do Arquivo Nacional nos eventos comemorativos dos 500 anos dos 
descobrimentos portugueses que estão sendo realizados em diversos países de 
língua portuguesa. Relata-se a experiência acumulada pelo setor de Pesquisa do 
Arquivo Nacional em levantamento de fontes, exposições e publicações 
relacionadas ao assunto. Apresenta-se um projeto de levantamento de fontes 
para a história dos descobrimentos e, finalmente expõe-se e analisa-se a primeira 
iniciativa do Arquivo Nacional relacionada al tema, ou seja, a exposição 
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relevantes, úteis para o desenvolvimento de sociedades passadas e recentes, 
particularmente as fontes usadas pelos governos. Em seguida, ele tenta 
estabelecer algumas definições funcionais da categoria das informações, isto é, 
quanto a serem elas publicadas ou não publicadas, adotando a palavra "record" 
para designar todas as informações registradas, a despeito da forma física do 
registro. Ele também inclui sob a palavra "Record" toda a documentação 
audiovisual, cartográfica e eletrônica, envolvida ou relacionada com as 
atividades de uma instituição ou organização. Então, o autor sugere que a 
palavra documento seja usada como sinônimo de "record", desde que se 
reconheça que os "records" são documentos que possuem um status tanto 
profissional como legal, com base em seu contexto institucional ou 
organizacional. O autor considera também as dificuldades envolvidas na 
armazenagem do imenso montante de informações gerado hoje em dia. Ele 
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evolução da estrutura administrativa brasileira de 1808 aos dias atuais. A base 
MAPA possibilita identificar a dinâmica da evolução dessa estrutura, 
constituindo-se num centro de informações eficiente e moderno, acessível a 
instituições e pesquisadores, através de seus terminais. Diante dos sérios 
problemas técnicos de manutenção e das dificuldades de divulgação, a base 
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séculos XV e XVI desenvolveu variações especiais e decadentes, até sua 
substituição pela letra humanística. Para entender a escrita gótica é necessário 
retornar ao período Romano, ao início da Idade Média, ao período Carolíngeo 
até ao aparecimento da escrita gótica no norte da França. O uso da escrita gótica 
tornou-se usual em quase toda a Europa mas com variações próprias em diversas 
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da pesquisa intitulada "Estudo sobre as condições de preservação dos acervos 
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monográfica no curso de especialização Conservação de Obras sobre Papel na 
Universidade Federal do Paraná. Buscando identificar as instituições brasileiras 
responsáveis pela guarda de acervos documentais, em 1997 o projeto 
Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos enviou 5109 questionários 
para arquivos, bibliotecas e museus com questões sobre as condições das 
instituições e de seus arquivos. O objeto de análise do estudo foi o universo de 
1531 respostas obtidas. Neste artigo os conceitos de conservação, preservação e 
restauração são discutidos com o objetivo de contextualizar a abordagem e a 
análise realizada sobre os dados obtidos. Na seqüência são apresentados alguns 
pontos considerados representativos das condições existentes nas instituições 
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conservação de acervos documentais e bibliográficos. Além da parceira técnica 
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professores, colaboradores e instituições de ensino, no Brasil. Nesta mesma 
época foram realizados seminários nas cinco regiões do país para preparar 
profissionais capazes de estimulara a leitura dos textos e aplicar o conhecimento 
em programas institucionais. Pelos desdobramentos ocorridos, o projeto recebeu 
um novo apoio de seus patrocinadores para consolidar uma rede cooperativa de 
informação em preservação. Obteve também o mais importante prêmio do 
Ministério da Cultura na area de preservação do patrimônio cultural, o Prêmio 
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Eletrônico são desenvolvidas em vários países nos anos 90 do século passado. O 
E-gov é uma noção que ainda carece de maior aprofundamento teórico, 
freqüentemente identificado como a estratégia pela qual os governantes fazem 
uso das novas tecnologias para oferecerem à sociedade melhores condições de 
acesso à informação e aos serviços governamentais. O estabelecimento do 
Governo Eletrônico no Brasil a partir de 2000 produziu novas estruturas 
informacionais. Apesar de vários avanços, exclusão digital e exclusão 
informacional ainda constituem desafios para as políticas de informação como o 
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arquivos familiares e pessoais como sistemas de informação. . Neste artigo 
partimos de alguns pressupostos essenciais, de entre os quais se destacam a 
integração da Arquivística como ramo de aplicação teórico-prática da Ciência da 
Informação, pondo em evidência uma perspectiva que vimos desenvolvendo de 
há alguns anos a esta parte. Houve, por isso, a necessidade de repetir algumas 
definições e as linhas essenciais do método quadripolar da C.I., na qual a 
Arquivística se insere e dilui. Expostos os fundamentos teóricos do paradigma 
científico que defendemos e que se demarca do paradigma historicista, custodial 
e tecnicista que continua modelando a prática arquivística exercitada sobretudo 
nas instituições culturais, criadas após a Revolução Francesa, baptizadas de 
Arquivos (com diferentes atributos nacionais, Departamentais, Históricos, 
Políticos, etc.), debruçando-nos sobre o caso da informação produzida e 
recolhida por Famílias e Pessoas porque ele é desafiante e instigante, 
coinstituindo um excelente campo de demonstração de uma proposta de estudo e 
de tratamento para o acesso alternativo aos planos de classificação proposto por 
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objetivo de conscientizar e ampliar a discussão sobre a instabilidade do legado 
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estudos da gestão da qualidade. A partir de consulta à literatura sobre sistemas 
de gestão da qualidade, procura-se demonstrar a importância de estudo e 
pesquisas voltadas para o campo da informação e dos arquivos, aplicados em 
organizações que atuam buscando padrões de qualidade. São comentadas 
algumas normas referentes à gestão da qualidade e informação. Apresenta parte 
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Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/FIOCRUZ. Procura-se abordar as 
idéias que estão sendo desenvolvidas na elaboração da dissertação que trata 
sobre os 'Serviços de Informação Arquivística na Web Centrados no Usuário'. 
Neste estudo, observa-se que com o avanço das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) surgem novas formas de disponibilização e acesso às 
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serviços seja na sua concepção, avaliação e/ou atualização. Ivone Pereira de Sá; 
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mais possível, em muitos casos, organizar somente fisicamente as massas 
documentais acarretando um único acesso intelectual ao documento ou a seu 
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dois processos situando o "lócus" onde estes dois conceitos são formados, ou 
seja, as bibliotecas e os arquivos. Maria Luiza de Almeida Campos . 3960 [A] 

1476. ISSN 0100-2244 v.5 n.1 p.26-27 1977. O computador e a realidade 
brasileira.  Jerusa Gonçalves de Araujo . 0420 [O] 

1477. ISSN 0100-2244 v.5 n.1 p.33-40 jan./jun.   2006. Gestão arquivística e 
preservação de documentos digitais no Brasil: estado da arte .  Rosely Curi 
Rondinelli; Claudia Lacombe Rocha . 3961 [A] 

1478. ISSN 0100-2244 v.5 n.1 p.41-56 jan./jun.   2006. A preservação da 
informação na Arquivística contemporânea. preservação - arquivística - 
preservação da informação. Este artigo apresenta como algumas correntes do 
pensamento arquivístico contemporâneo entendem e tratam a questão da 
preservação nos tempos atuais. Para isso foram escolhidos 13 textos de 11 
autores de diferentes escolas e nacionalidades, tidos como de produção relevante 
na área. Realizou-se uma análise crítica sobre a forma e o conteúdo com que os 
autores tratam da preservação de acervos, de documentos e de informação nos 
textos escolhidos. Foram observadas as posições técnicas, científicas e políticas 
expostas pelos autores, e comparados os enfoques, conceitos e os entendimentos 
sobre a questão da preservação. Sérgio Conde de Albite Silva . 3962 [A] 

1479. ISSN 0100-2244 v.5 n.1 p.5-12 1977. A gestão de documentos.  T. L. 
Croteau . 0418 [A] 

1480. ISSN 0100-2244 v.5 n.1 p.5-16 jan./jun.   2006. Uma primeira introdução 
à Arquivologia. ciência arquivística; arquivologia; ensino de arquivologia. Este 
artigo, escrito para fins acadêmicos, deve ser entendido como um texto básico, 
conciso, no qual, no entanto, os conceitos fundamentais da Arquivologia estão 
definidos e explicados de fonna coerente. Theo Thomassem . 3959 [A] 

1481. ISSN 0100-2244 v.5 n.2 p.17- 1977. Arquivos fotográficos.  Marilena 
Leite Paes; Heloisa Helena Riani Marques . 0422 [A] 



1482. ISSN 0100-2244 v.5 n.2 p.17-41 jul./dez. 2006. A formação do arquivista 
contemporâneo numa perspectiva histórica: impasses e desafios atuais. 
arquivologia - aspectos históricos; arquivologia - Brasil; arquivista; formação 
profissional; pesquisa. Com base na literatura e em pesquisas empíricas, traça-se 
o percurso histórico internacional da formação do arquivista, desde o surgimento 
dos primeiros cursos voltados para essa formação específica, a busca de uma 
harmonização dos currículos de arquivologia, ciência da informação e 
biblioteconornia apoiada pela Unesco. Faz uma descrição das disciplinas de 
formação do arquivista, segundo a literatura especializada em língua inglesa e 
francesa, e, especificamente, essa formação nos países de língua francesa da 
Europa e no Canadá, na atualidade. Aborda a formação em arquivística nos 
Programa de Pós-graduação no Brasil, o seu percurso da graduação à pesquisa e 
discute as perspectivas da profissão e da disciplina contemporaneamente no 
Brasil e no mundo. Georgete Medleg Rodrigues . 3964 [A] 

1483. ISSN 0100-2244 v.5 n.2 p.43-52 jul./dez. 2006. Dois aspectos da 
formação em reservação documental. preservação documental; formação 
profissional; suporte de informação; nova mídia. Apresenta os resultados de uma 
pesquisa sobre o ensino da disciplina de Preservação Documental no campo da 
Ciência da Informação. Identifica a necessidade da atuação interdisciplinar dos 
profissionais de informação. Propõe um novo modelo de disciplina de 
Preservação Documental pautado na conservação preventiva dos diferentes 
suportes documentais e enfatiza a necessidade de formação de professores para o 
ensino desta disciplina dentro de linhas de pesquisa da Ciência da Informação. 
Ingrid Beck . 3965 [C] 

1484. ISSN 0100-2244 v.5 n.2 p.5-16 jul./dez. 2006. Políticas públicas 
arquivísticas: princípios, atores e processos. política pública; arquivística; 
informação. O tema políticas públicas arquivísticas vem encontrando um espaço 
cada vez maior como objeto de pesquisa na Arquivologia. Nesse sentido, o 
artigo aborda quais seriam as possíveis razões para o crescente interesse pelas 
políticas públicas de informação e pelas políticas públicas arquivísticas, o 
território das políticas públicas; as políticas públicas de informação; as políticas 
públicas arquivísticas; as dimensões técnica e política; e os limites e 
possibilidades de uma política pública arquivística. José Maria Jardim . 3963 [A] 

1485. ISSN 0100-2244 v.5 n.2 p.53-74 jul./dez. 2006. Os usuários da 
informação arquivística. informação arquivística; usuário; uso da informação; 
acesso à informação. As inovações em tecnologia da informação e comunicação 
propiciam novos meios de intermediação entre as unidades arquivísticas e seus 
usuários. Para que os serviços arquivísticos possam atender às demandas de seus 
usuários em consonância com a contemporaneidade, é necessário que estes 
sejam reconhecidos como agentes no processo e a pluralidade de suas 
necessidades de informação analisadas com uma abordagem flexível, capaz de 
atender às demandas mais tradicionais e às novas necessidades de informação. 
Lucia Maria Velloso de Oliveira . 3966 [A] 
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1487. ISSN 0100-2244 v.5 n.2 p.7-20 ago. 1976. Roteiro para elaboração de 
instrumentos de pesquisa em arquivos de custódia.  Maria Amelia Porto Migueis 
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1488. ISSN 0100-2244 v.5 n.3 p.5-20 1977. Arquivos: viga mestre da 
informação.  Maria Aparecida dos Santos . 0423 [A] 

1489. ISSN 0100-2244 v.6 n.1 p.10-12 jan./abr. 1978. Sistema de 
Disseminação Seletiva da Informação (SDI). . O sistema SDI, estabelecido com 
ajuda da tecnologia de computadores, constitui atualmente um dos processos 
mais rápidos de difusão da informação, baseando-se nos perfis dos documentos 
e nos perfis dos usuários. Maria Luiza Reis Lima . 0521 [DBC] 

1490. ISSN 0100-2244 v.6 n.1 p.27-41 jan./jun.   2007. Análise documentária 
da crônicas jornalísticas: uma busca de diretrizes teóricas e metodológicas. 
análise documentária; crônica; metodologia. O impacto das novas tecnologias 
nos processos de comunicação científica tem gerado novas necessidades de 
investigação sobre o processamento documental. No campo da pesquisa em 
Literatura e História, os sistemas de informação não dão conta da demanda 
crescente e cada vez mais específica. A crônica tem grande importância para a 
pesquisa sob vários aspectos, inclusive por sua temática. Contudo, sua análise 
pode ser uma questão complexa, pois não é possível se propor para a crônica 
uma simples análise textual, o que exige uma leitura documentária integral. A 
partir de revisão da literatura, de uma investigação da natureza da crônica e da 
análise documentária em suas fases constituintes foi analisada a representação da 
informação, no processamento documental da coleção de crônicas de Carlos 
Drummond de Andrade, publicadas no Jornal do Brasil, efetuada em uma 
unidade de informação especializada, Desse modo, foi buscada fundamentação 
teórica e metodológica para o tratamento de crônicas jornalísticas, a fim de 
aprimorar sua análise documentária e o atendimento aos usuários. Dilza Ramos 
Bastos; Maria Luiza de Almeida Campos . 4160 [CBAD] 

1491. ISSN 0100-2244 v.6 n.1 p.43-56 jan./jun.   2007. Preservação de 
correspondência : o e-mail em laboratórios científicos e tecnológicos. 
correspondência eletrônica; preservação de e-mail; arquivo de ciência e 
tecnologia. O artigo analisa a questão da preservação da correspondência 
eletrônica tendo como objeto de estudo os laboratórios científicos e tecnológicos 
das instituições de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia na cidade do 
Rio de Janeiro. São levantadas as definições, vantagens e desvantagens da 
utilização dos e-mails, bem como os desafios para os arquivistas. Foi realizada 
uma entrevista com aplicação de questionário e as respostas foram agrupadas em 
categorias para melhor análise. Verificou-se que a maioria dos entrevistados 
preserva o e-mail no formato eletrônico e que estes são considerados de caráter 
pessoal do cientista. Verificou-se também que os problemas apresentados na 
literatura correspondem aos enfrentados nos laboratórios científicos. Maria 
Celina Soares de Mello e Silva; Vera Lúcia da Ascenção Rego . 4161 [A] 



1492. ISSN 0100-2244 v.6 n.1 p.5-26 jan./jun.   2007. Os princípios da teoria 
da classificação e o processo da organização da documentos de arquivo. 
arquivística; classificação de documentos arquivísticos; metodologia de 
pesquisa; teoria da classificação. Procura-se, no diálogo com outras áreas do 
conhecimento humano, verificar a possibilidade de construção de um novo 
marco referencial para o tratamento da classificação de documentos 
arquivísticos. O pressuposto é que o arcabouço teórico-metodológico da área 
não consegue resolver as questões impostas pela grande massa de documentos 
acumulada diariamente pelas organizações contemporâneas, pela disseminação 
das novas tecnologias e pelo desenvolvimento social. A classificação é uma 
operação matricial de todo o trabalho arquivístico e é, também, um elemento 
importante para a transparência e compartilhamento de informações, que são 
caminhos seguros para a tomada de decisão, para preservação da memória 
técnica e administrativa das instituições contemporâneas e para o pleno exercício 
da cidadania. Renato Tarciso Barbosa de Sousa . 4159 [A] 

1493. ISSN 0100-2244 v.6 n.1 p.5-9 jan./abr. 1978. Problemática atual dos 
arquivos particulares.  Heloísa Liberalli Belloto . 0520 [A] 

1494. ISSN 0100-2244 v.6 n.2 p.25-50 jul./dez. 2007. En torno al tipo 
documental.  Antonia Horedia Herrera . 4162 [A] 

1495. ISSN 0100-2244 v.6 n.2 p.51-63 jul./dez. 2007. Un aspecto de la 
privatización de los servicios publicos: la externalización de la custodia de los 
documentos: un tema controvertido. . Este trabajo presentado recientemente, en 
unas Jornadas sobre Archivos y Nuevos Modelos de Gestión, analiza la 
"externalización'' de la custodia de los documentos como consecuencia tanto del 
desarrollo de la Sociedad de la Información como de las influencias del mundo 
de la empresa privada en la llamada " Nueva Gestión Pública" (NPG), como 
contraposición a la Burocracia Weberiana. Pretende, además, identificary  
definir los conceptos esenciales que rodean la figura de la externalización, 
algunos, como el de custodia, ligados al origen mismo de la función de archivo, 
y, otros, procedentes de la gran transformación sufrida por el nundo empresarial 
en el contexto anglosajón, a uno y otro lado del Atlántico, en el último tercio del 
siglo XX. Finaliza com unas conclusiones que pretendem fundamentalmente 
centrar la cuestión en sus auténticos términos y sobretodo despojarla de la 
inexorable vinculación que se le viene asignando con la figura jurídica de la 
privatización. Maria Luisa Conde Villaverde . 4163 [A] 
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1498. ISSN 0100-2244 v.6 n.3 p.12-18 set./dez. 1978. Arquivos em sistemas 
nacionais de informação. . Enfatizar o valor dos arquivos como um importante 
fator do planejamento e desenvolvimento dos países. Enumerar as funções dos 
serviços de arquivos que, além de memória nacional, tem importante papel a 
desempenhar no sistema nacional de informação. Identificar as atividades de 
documentação como exercidas sobre dois grandes acervos - o de biblioteca e o 
de arquivo. Caracterizar o arquivo como acervo oficial, - documentos 
produzidos e recebidos no desempenho de atividades regimentais - e reserva a 
área de biblioteca o acervo de documentos adquiridos por compra, doação e 
permuta. Examinar a nova função do arquivista, - a de administrar documentos e 
enumerar suas aplicações na qualidade dos arquivos de custódia permanente. 
Mencionar a não integração dos arquivos nos serviços de documentação como 
uma anomalia. Ao falar dos serviços de documentação de órgãos ministeriais, 
criados nas décadas de 40 e 50, invoca a estrutura básica que se atribuía, bem 
como a dos atuais, e examina os exemplos do Centro de Documentação da 
Câmara dos Deputados e do Ministério das Comunicações. Analisa o primeiro 
projeto de sistema  nacional de arquivos do Brasil, bem como, o atual, em fase 
de estudo, elaborado pela Secretaria de Planejamento do Ministério da Justiça. 
Enfatiza a necessidade do arquivista participar dos programas de processamento 
de dados e outros com vista de integração, informação e documento. Niza 
Teixeira Soares . 0524 [A] 

1499. ISSN 0100-2244 v.6 n.3 p.5-11 set./dez. 1978. A liberdade de 
informação e pesquisa. . O acesso aos documentos privados sempre foi e 
continua sendo muito difícil. Em muitos países, o uso de documentos 
importantes por pesquisadores está sujeito a inúmeras restrições, quer esses 
papéis se refiram a acontecimentos recentes, quer a antigos. Os problemas 
relacionados com o direito à informação são apontados neste ensaio. José 
Honorio Rodrigues . 0525 [A] 

1500. ISSN 0100-2244 v.7 n.1 p.11-13 jan./abr. 1979. Inutilização racional de 
documentos. . O reaproveitamento de papéis usados tem sido uma constante nos 
países desenvolvidos. Os problemas relacionados com a inutilização racional de 
documentos são aqui abordados, com ênfase para a preservação dos recursos 
naturais e conseqüente equilíbrio ecológico. Eloísa Helena Riani Marques . 0592 
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1501. ISSN 0100-2244 v.7 n.1 p.23-27 jan./abr. 1979. Arquivos na velha 
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Brasília (UNB). 0594 [A] 



1503. ISSN 0100-2244 v.7 n.1 p.5-7 jan./abr. 1979. Arquivos, memórias da 
humanidade. . A importância dos arquivos, quer para a administração, quer para 
a história econômica, política, social, psicológica e religiosa da humanidade é 
colocada em destaque. Paralelamente são focalizados os principais problemas 
decorrentes da evolução dos arquivos, desde o seu surgimento na mais remota 
Antiguidade até os tempos modernos, tais como a organização dos acervos 
documentais, as falhas decorrentes da ação do fogo e da negligência do homem, 
as vantagens e desvantagens da microfilmagem, o perigo da fragilidade de novos 
suportes (fotografias, fotocópias, xerografia, cópias carbono, fitas magnéticas 
etc.), o uso crescente de computadores nas administrações do mundo 
contemporâneo e, finalmente, o interesse cada vez maior dos pesquisadores e 
historiadores em basear seus relatos nas fontes arquivadas. Jean Favier . 0590 
[A] 

1504. ISSN 0100-2244 v.7 n.1 p.8-10 jan./abr. 1979. Meu arquivo particular. . 
O autor deste artigo é homem de vida intensa. Dirige várias companhias, 
participa de diversos empreendimentos. Precisa, pois, ter sua documentação 
organizada. Nesse intuito, e para manter em ordem seus documentos 
particulares, elaborou um método racional. Arnold Bennett . 0591 [A] 
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1506. ISSN 0100-2244 v.7 n.2 p.27-28 maio/ago. 1979. Papers de Brasília: 
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1507. ISSN 0100-2244 v.7 n.2 p.5-8 maio/ago. 1979. Desburocratização: a 
distensão que falta.  Hélio Beltrão . 0595 [O] 

1508. ISSN 0100-2244 v.7 n.2 p.9-11 maio/ago. 1979. Projeto de montagem de 
um laboratório de arquivo.  Maria Amélia Gomes Leite; Maira Lúcia Malheiros . 
0596 [A] 

1509. ISSN 0100-2244 v.7 n.3 p.27-39 set./dez. 1979. Navegação da memória. 
. O governo brasileiro herdou de Portugal a política de segredo da Escola de 
Sagres. Entretanto não estamos planejando grandes navegações. Depois que os 
Estados Unidos passaram a quebrar o sigilo dos documentos oficiais, inclusive 
os diplomáticos, poucos anos após terem sido arquivados, os nossos segredos 
unilaterais ficam obsoletos. PÓr exemplo, o episódio de 1964 no Brasil, ao ser 
abordado em matérias nascidas da pesquisa dos papéis norte americanos pelo 
Jornal do Brasil, tornou conhecido aquilo que entre nós conserva a chancela de 
segredo de Estado. O embaixador mandava dizer que "o Presidente Goulart 
manifestou.." Ora, Jango morreu, não mais. pode ser entrevistado; os nossos 
papéis continuam secretos. Forma-se a opinião pública e a memória brasileira a 
partir, apenas, da versão de outro país, por mais respeitável que seja. O nosso 
deverá fazer uso de sua própria memória para encontrar o caminho de seu 
desenvolvimento e fica preso aos fantasmas da Escola de Sagres. Roberto Braga 
. 0600 [A] 

1510. ISSN 0100-2244 v.7 n.3 p.7-15 set./dez. 1979. O Sistema Nacional de 
Arquivo. . Estudo crítico sobre o Sistema Nacional de Arquivo, baseado na 
análise dos fatores e circunstâncias que contribuíram para sua criação. Maria do 
Carmo Seabra Melo Fernandes . 0599 [A] 



1511. ISSN 0100-2244 v.8 n.1 p.3-18 jan./abr. 1980. A ordem jurídica e os 
documentos de pesquisa no Brasil. . O autor estuda os problemas relativos à 
legislação brasileira cobre a proteção legal de documentos históricos no Brasil, 
identificando-os em três níveis: ao nível das lacunas da lei; ao nível dos fatos 
novos e ao nível dos conflitos normativos. São também apresentados três 
quadros contendo resumo da legislação brasileira acrescida de comentários 
Aurélio Wander Bastos . 0653 [AO] 

1512. ISSN 0100-2244 v.8 n.2 p.29-31 maio/ago. 1980. A desordem 
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1515. ISSN 0100-2244 v.8 n.2 p.3-7 maio/ago. 1980. Por uma sistemática 
arquivística: marginália à obra de Vicenta Cortés. . Na reunião de seus trabalhos, 
publicados de forma esparsa na Espanha e América, no campo da arquivística, 
Vicente Cortés Alonso, Inspetor-Geral dos Arquivos de Espanha e professor da 
Universidade de Madrid e da Escola de Documentalistas, concretiza um 
verdadeiro tratado no qual figuram conceitos, tipologia, organização, atividades 
e descrição de arquivos, assim como o problema da formação profissional e o da 
pesquisa histórica em arquivos. Heloísa Liberalli Bellotto . 0655 [A] 
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microfilme.  Waldemar Durval Falcão Lima Filho . 0659 [A] 

1517. ISSN 0100-2244 v.8 n.3 p.3-6 set./dez. 1980. Roteiro para um guia de 
arquivos históricos privados: padronização dos arrolamentos de informação. . 
Contornar as dificuldades decorrentes das múltiplas abordagens na descrição dos 
arquivos, da apresentação de inventários, biografias e análises de conteúdo, bem 
como da dispersão das informações, objetivando, sobretudo, facilitar a consulta 
dos acervos documentais. Adelina Maria Alves N. de Cruz; Paulo Sérgio Moraes 
de Sá; Silvia Ninita de Moura Estevão . 0658 [A] 
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1519. ISSN 0100-2244 v.9 n.1 p.3-4 jan./abr. 1981. Proposta de classificação 
de arquivos curiais. . O Centro de Pesquisas e Estudos para História da Igreja no 
Brasil - CEPEHIB - interessando-se por ter um cadastro de referenciação dos 
arquivos da Igreja, inicialmente do Estado de São Paulo, propõe a ordenação dos 
arquivos das cúrias diocesanas, por meio da organização rápida e simples do 
material existente, conforme critérios de origem, natureza e cronologia dos 
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instrumentos de informação existentes naquele momento. A partir do instante 
em que se considera um registro documental como a retenção deliberada de uma 
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1526. ISSN 0100-2244 v.9 n.2 p.5-9 maio/ago. 1981. A memória atuante: 
instrumento de ação social. . Análise e tratamento da problemática arquivística 
como meio de comunicação, com ênfase para o papel dos arquivos municipais 
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1527. ISSN 0100-2244 v.9 n.2 p.9-11 maio/ago. 1981. Pequeno ensaio sobre as 
possibilidades de aplicação de planejamento estratégico à administração pública 
brasileira. . Pequeno ensaio sobre as possibilidades de aplicação de 
planejamento estratégico à administração pública brasileira. Conceituação. 
Limitações. Vantagens e desvantagens. Maria do Carmo Seabra Melo Fernandes 
. 0742 [O] 

1528. ISSN 0100-2244 v.9 n.3 p.10-13 set./dez. 1981. Critérios de avaliação de 
documentos de arquivo. . Objetivos, definições de interesse para compreensão 
do tema, recomendações abrangendo competências, bem como providências no 
desenvolvimento da atividade de avaliação de documentos, e ainda, citação de 
exemplos para identificação dos documentos de valor permanente, temporário e 
eventual. Helena Corrêa Machado . 0747 [A] 



1529. ISSN 0100-2244 v.9 n.3 p.13-15 set./dez. 1981. Avaliação de 
documentos de arquivo. . Críticas e comentários aos trabalhos apresentados por 
Helena Corrêa Machado e Clairê de Souza Pires na sessão dedicada à avaliação 
de documentos, realizada a 21 de outubro de 1981 dentro do Seminário A 
Arquivologia Contemporânea em Debate, promovido pela Associação dos 
Arquivistas brasileiros nas comemorações dos 10 anos de sua fundação. A 
presença do historiador como membro permanente das Comissões de avaliação é 
sugerida bem como uma maior atenção aos arquivos privados e aos cortes 
cronológicos estabelecidos como marco para a realização da avaliação. José 
Luiz Werneck da Silva . 0748 [A] 

1530. ISSN 0100-2244 v.9 n.3 p.16-20 set./dez. 1981. Os arquivos e a 
avaliação de documentos.  Nilza Teixeira Soares . 0749 [A] 

1531. ISSN 0100-2244 v.9 n.3 p.20-28 set./dez. 1981. Avaliação de arquivos 
contemporâneos. . A avaliação de documentos contemporâneos em arquivos de 
todo o mundo. Trabalho baseado nas respostas obtidas pelo questionário Enquiry 
Regarding Destruction Conditions and Problems, elaborado e enviado pelos 
Arquivos Nacionais da Suécia, em 1975, a cerca de 60 países, numa prévia para 
o VIII Congresso Internacional de Arquivos, realizado em Washington, DC, de 
27 de setembro a 1° de outubro de 1976. Ake Kromnov . 0750 [A] 

1532. ISSN 0100-2244 v.9 n.3 p.28-30 set./dez. 1981. Formação arquivística.  
Astréa de Moraes e Castro . 0751 [A] 

1533. ISSN 0100-2244 v.9 n.3 p.30-31 set./dez. 1981. Os arquivos e a vida de 
hoje.  D. Paulo Evaristo Arns . 0752 [A] 

1534. ISSN 0100-2244 v.9 n.3 p.3-10 set./dez. 1981. Os arquivos e a avaliação 
de documentos. . Estudo, em linhas gerais, dos prazos prescricionais e de 
decadência de documentos, observados na legislação brasileira. Casos 
interessantes recolhidos da lei, que podem merecer alguma consideração no 
estabelecimento de regras gerais de avaliação. Aspectos das causas preclusivas 
da prescrição que não devem ser afastados do conjunto de considerações 
relativas às regras de avaliação documental. Clairê de Sousa Pires . 0746 [A] 
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1535. ISSN 0100-7157 v.1 n.1 p.15-19 jan./jun. 1973. O nascer de uma utopia: 
ainda é sempre o problema da classificação bibliográfica. . O aparecimento do 
computador no campo da informação científica criou no espírito de muitos 
bibliotecários a ilusão de que, em futuro não muito longínquo, poderão libertar-
se das antiqualhas chamadas sistemas de classificação bibliográfica. Acham que 
o computador dispensará toda e qualquer classificação. É denunciado este modo 
de pensar como verdadeira utopia, já que a tecnologia, que é criação da mente 
humana, não caminha para a subversão das normas e princípios do pensamento 
lógico, essencial à ciência e tecnologia. Astério Campos . 0177 [B] 



1536. ISSN 0100-7157 v.1 n.1 p.21-33 jan./jun. 1973. Mecanização da 
Classificação Decimal Universal: o projeto LEMME. . A indexação da 
legislação referente ao Ministério de Minas e Energia (projeto LEMME), com a 
utilização de equipamento eletrônico de processamento de dados, foi organizada 
de modo a permitir a recuperação de informações por meio da CDU, por meio 
de termos permutados de um breve resumo da norma legal, que contém dados 
retirados da ementa e do próprio texto, ou pela ordem cronológica de 
identificação dos textos legislativos, os quais serão arquivados em microfichas. 
Descreve a mecanização da CDU para uso na indexação referente ao Ministério 
de Minas e Energia (Projeto LEMME). Foi organizada de modo que permita a 
recuperação de informações por meio da CDU. As estratégias de busca são 
formuladas a partir de termos permutados de um breve resumo da norma legal, 
que contém dados retirados da ementa e do próprio texto, ou pela ordem 
cronológica de identificação dos textos legislativos, os quais serão arquivados 
em microfichas. Abner Lellis Côrrea Vicentini; João Laurentino de Sousa; 
Murilo Bastos da Cunha . 0178 [B] 

1537. ISSN 0100-7157 v.1 n.1 p.3-14 jan./jun. 1973. Alguns aspectos 
sociológicos dos sistemas formais de comunicação do conhecimento. 
conhecimento científico; organização da informação; comunicação científica; 
registro documental; Teoria de Sistemas Aborda a importância do registro 
informacional para a construção do pensamento humano ao longo dos séculos. 
Fosket expõe como a publicação foi determinante deste a civilização greco-
romana até a invenção da escrita que leva a um impulso na difusão do 
conhecimento. Levanta questões sociológicas e econômicas ligadas à indústria 
editorial. Contextualiza o surgimento do periódico científico e em seguida, a 
Revolução da Cibernética. Explica a idéia de interconexão de assuntos a partir 
da Teoria dos Sistemas Gerais. Conclui o artigo abordando o surgimento de 
padrões para organização do conhecimento registrado. D. J. Foskett . 0184 [C] 

1538. ISSN 0100-7157 v.1 n.1 p.35-42 jan./jun. 1973. Biblioteca Central da 
Universidade de Brasília: história com um pouco de doutrina e outro tanto de 
memórias. . As atividades da biblioteca tiveram início em 1962, com uma 
coleção de emergência que não satisfazia aos membros do corpo docente. 
Implantou-se então uma política de aquisição que contou com a colaboração de 
especialistas que elaboraram bibliografias mínimas de livros e periódicos em 
cada especialidade. A Fundação Ford concedeu um auxílio financeiro para a 
aquisição de livros e periódicos de Educação, Ciência e Tecnologia, 
equipamento áudio-visual e aperfeiçoamento de bibliotecários. A Universidade 
aplicou seus próprios recursos na aquisição de materiais de outras áreas. Em 
1963 foram adquiridas coleções particulares de estudiosos brasileiros, 
totalizando mais de 40 000 volumes. Edson Nery da Fonseca . 0179 [B] 



1539. ISSN 0100-7157 v.1 n.1 p.43-50 jan./jun. 1973. A Biblioteca Central da 
Universidade de Brasília e o planejamento de seu novo edifício. . O grande 
desenvolvimento e as inúmeras atividades da Biblioteca Central da Universidade 
de Brasília em seus dez anos de existência foram razões para o planejamento de 
seu novo prédio. Nos trabalhos de assessoria aos arquitetos, para a elaboração do 
projeto do novo edifício, a equipe de bibliotecários teve de atuar ativamente em 
quase todas as suas fases, inclusive durante a construção. Após sucinta 
apresentação do estado atual da biblioteca são descritas várias fases do 
planejamento e o valor do programa de construção, ou seja, a exposição escrita e 
detalhada dos requisitos físicos, utilizado para o projeto da nova biblioteca. 
Elton Eugenio Volpini . 0180 [B] 

1540. ISSN 0100-7157 v.1 n.1 p.51-58 jan./jun. 1973. Estado atual do ensino 
da Biblioteconomia no Brasil e a questão da Ciência da Informação. . Apresenta 
a situação do Ensino de Biblioteconomia no contexto da década de 70. A partir 
de 1915, data em que começou a funcionar o primeiro curso, o ensino da 
Biblioteconomia evoluiu bastante, existindo atualmente 19 cursos de graduação, 
1 de pós-graduação em nível de mestrado e 1 de especialização, em 14 unidades 
da federação. Os cursos de graduação apresentam conteúdo relativamente 
homogêneo, havendo diferenças quanto à duração das disciplinas que os 
compõem e, mais recentemente, na abordagem dos tópicos relativos à 
mecanização e automação. A causa principal dessa homogeneidade é o currículo 
mínimo que todos os cursos são obrigados a seguir. A evolução dos estudos 
teóricos no campo da organização de sistemas de recuperação de informações 
tem apresentado resultados importantes e revelado princípios fundamentais que 
deveriam ser incorporados organicamente ao ensino da Biblioteconomia. 
Antonio Agenor Briquet de Lemos . 0181 [BC] 

1541. ISSN 0100-7157 v.1 n.1 p.59-65 jan./jun. 1973. Métodos de prevenção e 
eliminação de fungos em materiais bibliográficos. . Entre os elementos que 
contribuem para a diminuição da vida útil dos materiais bibliográficos estão os 
fungos, cujo crescimento e reprodução são favorecidos por determinadas 
condições de temperatura, umidade, luz, etc. A presença dos fungos se 
caracteriza por manchas no papel e formações lanuginosas nas encadernações. 
Limpeza periódica, controle sistemático da temperatura e da umidade relativa do 
ar, uso de material de boa qualidade na fabricação e restauração do papel, e o 
emprego de substâncias fungicidas são meios de prevenir e combater o mofo. 
Lindaura Alban Corujeira . 0182 [B] 

1542. ISSN 0100-7157 v.1 n.1 p.67-75 jan./jun. 1973. Discografia da literatura 
brasileira. . Relaciona 66 discos literários, em ordem alfabética de autores, fruto 
de pesquisa realizada em bibliotecas, museus, estações de rádios, arquivos e 
discotecas públicas e particulares do Rio, São Paulo e Brasília. Contém 
introdução sobre a fonografia e a história dos discos literários no Brasil. 
Sebastião de Souza . 0183 [BAMO] 



1543. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.109-120 jul./dez. 1973. Interdependência ou 
morte da Biblioteconomia brasileira. . Discurso da Diretoria do Instituto 
Nacional do Livro, do Ministério da Educação e Cultura, saudando os 
presidentes de Conselhos, Associações e diretores de Escolas de 
Biblioteconomia, participantes do I Encontro de Responsáveis pela Execução do 
Programa de Bibliotecas no Brasil, realizado de 19 a 21 de abril de 1973, em 
Brasília. Justifica os motivos que levaram o Instituto Nacional do Livro a 
patrocinar esse Encontro, em convênio com o Conselho Federal de 
Biblioteconomia, os objetivos e metas a serem alcançados, e apresenta dados 
estatísticos sobre a situação dos recursos humanos destinados aos serviços 
bibliotecários no país. Encarece a responsabilidade da participação dos 
bibliotecários no processo de desenvolvimento e a importância das bibliotecas 
públicas do interior. São apresentadas as recomendações do Encontro. Maria 
Alice Barroso . 0185 [B] 

1544. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.121-132 jul./dez. 1973. A biblioteca moderna 
na era da tecnologia. . A atual tecnologia tende a ocultar o fato de que as 
bibliotecas sempre proporcionam serviços de armazenagem e recuperação de 
informações. A moderna terminologia do tratamento de informações refere-se 
muitas vezes a conceitos que os bibliotecários já dominavam e designavam de 
forma diferente. A evolução das bibliotecas na América Latina não poderá ser 
mais rápida do que o próprio desenvolvimento nacional e regional, em qualquer 
um de seus aspectos. A América Latina jamais contou com o mínimo de 
bibliotecas necessárias ao seu desenvolvimento e os livros nunca foram 
totalmente considerados como instrumento de ensino, em face principalmente de 
um sistema educacional baseado na transmissão oral dos conhecimentos. Muitos 
administradores se apegam à falsa esperança de que os computadores serão uma 
forma de não gastar dinheiro com a manutenção de bibliotecas, revelando assim 
o desconhecimento do papel social dessa instituição. Marietta Daniels Shepard . 
0186 [B] 

1545. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.133-140 jul./dez. 1973. Uma introdução à 
Biblioteconomia comparada: sumário de pontos importantes. . Diferentes 
pessoas, a partir de diferentes pontos de vista, têm procurado estabelecer uma 
definição e os limites em que a Biblioteconomia Comparada parece conter-se. 
Extensas definições podem ser reduzidas a três elementos principais: a 
importância cultural de compartilhar dados e soluções; a perspectiva de 
colaboração e entendimento em nível internacional; e o emprego do método 
comparativo como um meio de organizar e avaliar as teorias e as realizações da 
Biblioteconomia. André de Figueiredo . 0187 [B] 

1546. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.141-144 jul./dez. 1973. Sobre 
Biblioteconomia. . Atualmente, a posição do bibliotecário em relação ao 
processo de desenvolvimento sócio-econômico assume importância 
fundamental, considerando-se a relevância da difusão da informação para o 
progresso. O bibliotecário desenvolve e aperfeiçoa técnicas, mas se mantém à 
parte do contexto sócio-cultural onde deve atuar; é vital para um efetivo 
desenvolvimento da área das ciências ligadas à informação que o bibliotecário se 
conscientize do papel que desempenha perante a comunidade e se aprofunde 
mais nos aspectos teóricos de sua profissão. Vera Helena Pimentel Farinas . 
0188 [B] 



1547. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.145-149 jul./dez. 1973. A biblioteca escolar e 
atual pedagogia brasileira. . Estando superado o conceito tradicional de que a 
biblioteca escolar seria um depósito de livros para suplementar o programa de 
estudos, sua função passa a ser a de um centro de informação e cultura, onde se 
inclui o processamento e a utilização dos mais diversos tipos de documentos e 
recursos audiovisuais. Essa nova função, no entanto, ainda é ignorada no Brasil, 
estando muitas bibliotecas escolares, das poucas que existem, funcionando de 
maneira precária. Para que a biblioteca escolar se integre no ensino preconizado 
pela nova pedagogia, o bibliotecário deverá transformar-se num verdadeiro 
especialista da pesquisa e da leitura e capaz de se entrosar e colaborar com os 
diferentes especialistas da Educação. Inácia Rodrigues dos Santos . 0189 [BO] 

1548. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.151-158 jul./dez. 1973. O eterno conflito: 
biblioteca versus escola de Biblioteconomia. . Visando a eliminar mal-
entendidos entre os bibliotecários que trabalham na biblioteca universitária e os 
professores e alunos da escola de Biblioteconomia, apresenta-se uma série de 
defeitos destes últimos, na área profissional. Espera-se que haja uma resposta do 
pessoal da escola, negando, justificando ou reconhecendo seus defeitos, e 
apontando as imperfeições da equipe da biblioteca. É através do diálogo que 
essas duas unidades irmãs, justamente as que digladiam dentro da universidade, 
poderão chegar ao entendimento, à convivência pacífica e à colaboração 
desinteressada e espontânea. Norman D. Stevens . 0190 [B] 

1549. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.159-168 jul./dez. 1973. A ISBD e sua 
utilização nas bibliotecas. . O emprego imoderado de alguns sinais inoperantes e 
a repetição do dado de autoria individual, por serem supérfluos, não 
correspondem ao que se esperava da Descrição bibliográfica Internacional 
Normalização (ISBD). A simplificação da descrição bibliográfica, 
essencialmente nos registros catalográficos, parece ser o único meio eficaz, 
inteligente e lógico de, prontamente, se fazer frente à escassez de pessoal 
especializado, de verbas, e também enfrentar a explosão bibliográfica que impõe 
às bibliotecas uma sobrecarga de trabalho. Dentro da realidade brasileira, não há 
condições para adotar integralmente a ISBD, pelo menos quanto à forma. Nilcéa 
Amabília Rossi Gonçalves . 0191 [B] 

1550. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.169-179 jul./dez. 1973. Um sistema de 
disseminação seletiva de informações para o Congresso Nacional. disseminação 
seletiva da informação - DSI - Congresso Nacional - 1973; indexação - Senado 
Federal; armazenamento da informação; recuperação da informação. A 
instalação do Centro de Processamento de Dados do Senado Federal, 
possibilitando a implantação de um sistema de indexação, armazenagem e 
recuperação de informações, ensejará uma utilização melhor e mais intensa dos 
diferentes tipos de informação necessários ao processo decisório. No âmbito 
desse sistema, haverá um subsistema de disseminação seletiva de informações, 
cujo projeto é aqui descrito. Para o estabelecimento dos requisitos do sistema 
leva-se em consideração o perfil do usuário, os hábitos de leitura, os arquivos de 
livros, os arquivos de leis, os arquivos de periódicos, a disseminação da 
informação. Perola Cardoso Raulino . 0192 [B] 



1551. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.181-191 jul./dez. 1973. Disseminação Seletiva 
de Informações: revisão bibliográfica e projeto para a Companhia Vale do Rio 
Doce. . Examinam-se as características fundamentais dos sistemas de 
disseminação seletiva de informações, através da revisão de sete artigos 
publicados no período 1958/1971. Descreve-se o sistema de DSI proposto para a 
Companhia Vale do Rio Doce. Os parâmetros adotados referem-se as seguintes 
características: objetivo, nível do usuário, base de dados, retroalimentação e 
produtos finais. Examinam-se as características fundamentais dos sistemas de 
disseminação seletiva de informações, através da revisão de sete artigos 
publicados no período 1958/1971. Descreve-se o sistema de DSI proposto para a 
Companhia Vale do Rio Doce. Os parâmetros adotados referem-se as seguintes 
características: objetivo, nível do usuário, base de dados, retroalimentação e 
produtos finais. João Carlos da Silva Borba . 0193 [B] 

1552. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.193-201 jul./dez. 1973. Sistema de 
informações para o Ministério do Interior: projeto SIPLAN. . O subsistema de 
referência documentária do SIPLAN coletará e analisará documentos, utilizando 
equipamento eletrônico de processamento de dados para armazenagem, 
recuperação e disseminação de informações. São produtores e usuários de 
informações o núcleo central e as entidades vinculadas ao Ministério do Interior 
e redes de bibliotecas regionais. Será aplicada uma metodologia compatível com 
os sistemas de informação existentes. A Classificação Decimal Universal será 
utilizada como linguagem para recuperação mecânica da informação. O sistema 
prevê a elaboração de catálogos individuais das bibliotecas participantes do 
projeto e o correspondente catálogo coletivo. Angela Maria Crespo Queiroz 
Neves; Maria Alice Guimarães Borges; Nelma Cavalcanti Bonifácio . 0194 [B] 

1553. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.203-206 jul./dez. 1973. Documentação na 
região amazônica. . Indicam-se as bibliotecas especializadas mais atuantes em 
Belém, Pará. Há necessidade de maior cooperação entre as instituições e a 
definição de uma política de pesquisa, com a conseqüente delimitação das áreas 
de assuntos a serem cobertos pelas diferentes bibliotecas, além de planejamento 
comum, facilitando-se o acesso recíproco aos acervos e evitando-se a duplicação 
de esforços e recursos bibliográficos. Clara Maria Galvão . 0200 [B] 

1554. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.207-210 jul./dez. 1973. O papel da 
classificação na recuperação da informação: classificação facetada. . Entre as 
funções próprias das classificações a mais importante é a de possibilitar a 
construção de linguagens de recuperação, visando a obter informações 
armazenadas. Torna-se evidente a ineficiência das classificações tradicionais no 
que diz respeito à qualidade e estruturação das linguagens a que dão origem. As 
classificações facetadas, baseadas na análise de facetas, apresentam terminologia 
atual e mostram a realidade do pensamento dos especialistas sobre seus 
assuntos. Pela observância coerente de uma ordem de citação, proporcionam um 
controle valioso, além de determinar uma ordem de arquivamento útil ao leitor. 
Malvina Vianna Rosa . 0195 [B] 



1555. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.211-219 jul./dez. 1973. Considerações gerais 
sobre a 18° edição da Classificação Decimal de Dewey. . Examinam-se as 
principais características da nova edição da Classificação Decimal de Dewey, 
ressaltando o glossário, a tabela para pessoas, o novo uso de .04, restaurado 
nesta edição com outro significado, as expansões de 340, 510 e 981, as tabelas 
de concordâncias e a segmentação dos números. O exame dessas características 
é seguido de um breve comentário crítico. Noemia Lentino . 0196 [B] 

1556. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.221-231 jul./dez. 1973. A imprensa e o 
desenvolvimento cultural do povo brasileiro. . As dificuldades da receptividade 
dos programas educativos se deve à linguagem de elite empregada e à falta de 
motivação para as aulas ministradas. Por outro lado, dentre os meios de 
comunicação, a televisão é que preenche mais facilmente a função de divertir, 
embora no meio rural ela seja superada pelo rádio. A comunicação de massa 
atua sobre os adolescentes e as crianças, sendo maior a responsabilidade dos 
profissionais que atuam em função desses grupos etários. As campanhas de 
educação popular devem estar vinculadas a atitudes condizentes das autoridades, 
a fim de não se tornarem inócuas. A imprensa política raramente consegue 
alcançar as massas, a não ser as colunas especializadas que têm um caráter de 
confidenciais. Vera de São Paulo . 0197 [O] 

1557. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.233-240 jul./dez. 1973. Histórico da biblioteca 
do Senado Federal. Biblioteca do Senado Federal - história; Biblioteca do 
Senado Federal - evolução. Desde sua fundação, em 1826, a biblioteca 
atravessou quatro fases em sua evolução. A partir de sua mudança para Brasília, 
o seu desenvolvimento se tornou mais marcante, estando atualmente integrada 
num amplo programa de automação das atividades de informação do Senado 
Federal. Apresenta o histórico da Biblioteca do Senado Federal. Esta atravessou 
quatro fases. São elas: de 1826 a 1889 que marcada pela criação de uma Livraria 
para o Senado da Câmara, como era denominado naquele tempo, ainda no Rio 
de Janeiro; de 1891 a 1960 esta unidade recebe um novo impulso e marca 
algumas mudanças como a criação de um catálogo, a adoção do método decimal 
de Dewey; de 1961 a 1972 com a mudança da capital para Brasília, a biblioteca 
melhora suas instalações físicas, criou-se um serviço de reprografia é realizada 
aquisição de vários materiais bibliográficos; de 1973 em diante tem-se a fase de 
automação da biblioteca, bem como a implementação de serviços importantes 
como a indexação de periódicos mesmo contando com um número reduzido de 
bibliotecários. Adélia Leite Coelho . 0198 [B] 

1558. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.241-250 jul./dez. 1973. Exames nos arquivos 
dos mosteiros e das repartições públicas para a coleção de documentos históricos 
relativos ao Maranhão. documento histórico - Maranhão - século XIX; educação 
jesuítica - Brasil - século XIX; biblioteconomia - história; biblioteca - Maranhão 
- século XIX Aborda a história das bibliotecas e da Biblioteconomia no contexto 
do século XX. A partir de duas comissões estabelecidas em algumas províncias 
brasileiras, o autor se propõe a examinar e descrever documentos que existentes 
em bibliotecas, mosteiros e repartições públicas. Tais registros referem-se à 
história do Brasil, bem como a instituições destinadas ao ensino e à educação. 
Descreve a situação das bibliotecas de São Luís do Maranhão em meados do 
século XIX. Antônio Gonçalves Dias . 0201 [O] 



1559. ISSN 0100-7157 v.1 n.2 p.95-107 jul./dez. 1973. O Sistema Nacional de 
Informação Científica Tecnológica (SNICT). . A criação de um sistema nacional 
de captação, tratamento e difusão da informação científica e tecnológica, como 
elemento indispensável à aceleração do desenvolvimento econômico e social do 
país, tem sido objeto de diretrizes governamentais específicas. O Sistema 
Nacional de informação científica e tecnológica (SNICT), criado pelo Primeiro 
Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (1971), estabelece que 
o sistema terá como componentes principais os subsistemas de informação 
científica, de informação tecnológica industrial livre, de informação tecnológica 
patenteada, de informação sobre infra-estrutura e serviços, de informação 
agrícola e de coleta e disseminação de informações do exterior. Analisa-se a 
evolução do processo de criação do SNICT até a redação final das diretrizes 
básicas para a implantação do sistema, terminada em maio de 1973. João Frank 
da Costa . 0199 [C] 

1560. ISSN 0100-7157 v.10 n.1 p.19-31 jan./jun. 1982. Sistemas nacionais de 
acesso ao documento: um modelo para o Brasil. . A necessidade de um acesso 
adequado ao documento é cada vez mais acentuada e o volume total de 
publicações produzidas mundialmente continua a apresentar um crescimento 
exponencial. O aperfeiçoamento do controle bibliográfico, nos últimos dez anos, 
tem permitido uma maior cobertura de documentos e assegurado um acesso mais 
rápido e eficaz às referências bibliográficas. As bibliotecas, tendo em vista o 
aumento dos custos e a proliferação das publicações, tem recorrido ao 
empréstimo interbibliotecário a fim de prover os seus usuários de toda 
informação de que necessitam. Um estudo comparativo de sistemas nacionais de 
empréstimo interbibliotecário preparado pela UNESCO identifica uma série de 
alternativas, variando de acordo com a centralização ou descentralização das 
coleções e constitui um ponto de partida para a análise de soluções para o Brasil. 
Na prática, os modelos mais adequados são sempre mistos e o sucesso do 
planejamento de um sistema de acesso ao documento depende da capacidade de 
encontrar o ponto de equilíbrio entre a centralização e descentralização, 
apropriado a cada país. No Brasil, uma análise de alternativas sugere que a 
melhor solução seria, certamente, a criação de uma coleção núcleo de periódicos 
técnicos e científicos (excluindo medicina e agricultura), um sistema 
descentralizado para monografias, exceto monografias brasileiras, e um núcleo 
para suprimento de relatórios. Nenhuma provisão especial seria feita para anais 
de conferências ou publicações oficiais estrangeiras ou dissertações. As 
publicações oficiais brasileiras seriam coletadas e supridas pela Biblioteca 
Nacional ou por outro órgão governamental do Poder Executivo, Legislativo ou 
Judiciário. Literatura comercial não seria suprida por empréstimo 
interbibliotecário e sim coletada dos principais centros industriais para fins de 
consulta. Márcia Figueiredo Evaristo . 0815 [BD] 

1561. ISSN 0100-7157 v.10 n.1 p.33-41 jan./jun. 1982. Informação ontem. . 
Retrospecto histórico sobre a origem, influências sofridas e atividades da 
organização bibliográfica no Brasil. Evolução do conceito de informação e seu 
impacto nas atividades de informação dos bibliotecários e cientistas da 
informação. Hagar Espanha Gomes . 0820 [DCB] 



1562. ISSN 0100-7157 v.10 n.1 p.5-17 jan./jun. 1982. Utilização do sistema de 
custo-padrão para controle e avaliação do desempenho da biblioteca. . Os 
sistemas de custo-padrão baseiam-se no princípio de que os custos debitados aos 
produtores individuais são os custos que devem ser incorridos. Em tais sistemas 
cada unidade de produto tem um custo-padrão de material, um custo-padrão de 
mão-de-obra direta e um custo-padrão de despesas gerais. As diferenças entre o 
custo-padrão e o custo real constituem as variações. Algumas das vantagens 
mais importantes de um sistema de custo-padrão aplicada às bibliotecas são: a) 
constituir um mecanismo de controle do trabalho realizado; b) informar quanto 
tempo será necessário para preparação técnica de uma coleção; c) preparar 
orçamentos; d) avaliar o desempenho geral. As técnicas analíticas são descritas 
servindo para mostrar como são feitos os cálculos de custos e como estes podem 
fornecer uma medida de controle e avaliação do desempenho da biblioteca, 
facilitando comparações e estreitando os limites, dentro dos quais devem ser 
aplicados cada julgamento. Cléa Dubeux Pinto Pimentel . 0814 [B] 

1563. ISSN 0100-7157 v.10 n.1 p.65-68 jul./dez. 1976. A interface da pesquisa 
científica com sistemas gerais de informação. . O acesso à informação está 
evoluindo para o uso crescente dos canais de comunicação. A visão ampla e 
panorâmica dos caminhos da informação é básica para pesquisa. A informação 
requer maior especificidade para se chegar ao conhecimento do estado atual da 
questão: o acesso a este conhecimento, em campos específicos ou 
interdisciplinares, será o elo entre a ciência do processamento da informação, 
seus elementos, sistemas e técnicas e uma ciência da ciência. Cordelia 
Robalinho Cavalcanti . 0358 [C] 

1564. ISSN 0100-7157 v.10 n.1 p.69-71 jan./jun. 1982. Dois novos sistemas 
com computador para o processamento completo da informação documentária. . 
Descrição sucinta do sistema BIB/BATCH para processamento em lotes de 
dados bibliográficos, com vistas à obtenção de diversas saídas (catálogos, 
índices, listagens de referências selecionadas, etc.), e do sistema 
BIB/DIÁLOGO, que permite a busca e recuperação da informação em linha, a 
partir de bases de dados incorporadas ao sistema. Jaime Robredo . 0821 [DB] 

1565. ISSN 0100-7157 v.10 n.1 p.73-81 jan./jun. 1982. A estrutura da 
comunicação científica: a comunidade de química. . O presente trabalho procura 
desenvolver pesquisa concentrando-se no desenvolvimento de modelos que 
permitam identificar canais brasileiros de comunicação científica existentes; e 
estabelecer esquema de classificação dos canais de comunicação, de acordo com 
metodologia já desenvolvida e aplicada no DEP/IBICT, para a área de Química 
e Química tecnológica - questionários enviados à comunidade. Pretende-se 
desenvolver uma escala de preferência dos canais de comunicação em ciência, 
específicos em cada área, procurando determinar-se a existência de um modelo 
genérico, que fornecerá subsídios para uma política de financiamento destes 
canais de comunicação. Aldo de Albuquerque Barreto . 0816 [C] 



1566. ISSN 0100-7157 v.10 n.1 p.83-90 jan./jun. 1982. Estudo das consultorias 
internacionais e estrangeiras realizadas em instituições brasileiras na área de 
informação em ciência e Tecnologia - (IBICT). . Estudo das consultorias 
internacionais e estrangeiras prestadas a instituições brasileiras, incluindo 
ensino, no setor de informação em ciência e Tecnologia, com o objetivo de 
conhecer o efeito dessas consultorias. Este estudo teve como base as opiniões de 
autores renomados sobre o assunto e as recomendações contidas nos relatórios 
dos consultores e professores. Foram feitas: entrevistas com profissionais que 
acompanharam esses peritos; e análises dos relatórios. As informações obtidas 
foram complementadas por questionários, cujas respostas foram também 
analisadas, quanto à discriminação e tendências, através de testes de 
significância direcionando os resultados com o intuito de orientar futuras 
consultorias. Meireluce Ferreira . 0817 [CBD] 

1567. ISSN 0100-7157 v.10 n.1 p.91-94 jan./jun. 1982. Seleção de títulos de 
periódicos pela técnica de convergência de opiniões. . A tomada de decisão para 
aquisição de um novo título de periódico requer cuidado, porque representa um 
compromisso continuo, e qualquer erro implicará em efeitos negativos a longo 
prazo. A Técnica de Convergência de Opiniões é usada aqui para selecionar 
novos títulos de periódicos, mas poderá ser utilizada para outros processos de 
biblioteca. Maria das Graças Rolim . 0818 [B] 

1568. ISSN 0100-7157 v.10 n.1 p.95-103 jan./jun. 1982. Diagrama de fluxo de 
dados: um novo instrumento para representação gráfica de sistemas. . O 
surgimento de uma nova técnica para representação lógica de sistemas pode 
beneficiar a comunicação entre bibliotecários e analistas de sistemas. São 
apresentadas suas vantagens, símbolos e etapas para elaboração do diagrama e 
exemplos. Elizabeth Salviati . 0819 [BO] 

1569. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.109-122 jul./dez. 1982. Perfil do usuário de 
uma biblioteca agrícola. . Mediante a aplicação de formulário, pesquisadores do 
Centro de Pesquisa Agropecuária do Tropico Úmido (CPATU) são estudados 
quanto aos seus hábitos de freqüência à biblioteca e uso do acervo. As respostas 
são interpretadas e analisadas no global e de acordo com o grau acadêmico dos 
usuários. Problemas são identificados, para os quais se apresentam algumas 
recomendações. Nazira Leite Nassar; Sílvio Leopoldo Lima Costa . 0829 [B] 

1570. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.123-128 jul./dez. 1982. Treinamento de 
usuários da biblioteca universitária: o curso na Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). . Descreve o curso de treinamento de usuários ministrado pela 
Escola de Biblioteconomia da UFMG, enfatizando seu histórico, programa e 
material didático utilizado. Carlita Maria Campos; Maria Helena Andrade 
Magalhães . 0830 [B] 

1571. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.129-146 jul./dez. 1982. Uso da biblioteca e 
elaboração do trabalho de pesquisa. . Focaliza o problema do desempenho 
insatisfatório de estudantes de curso superior na realização de trabalhos que 
envolvem pesquisa bibliográfica e conseqüentemente necessitam utilizar a 
biblioteca. Divulga os resultados de estudo exploratório com estudantes de pós-
graduação da Universidade de São Paulo (USP). Neusa Dias Macedo . 0831 [B] 



1572. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.147-157 jul./dez. 1982. Estudo da 
transferência da informação científica em grupo de pesquisa agrícola. . Estudo 
da transferência da informação científica em um grupo de pesquisa agrícola, 
através do levantamento e análise da rede de comunicação da Unidade de 
Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Cascata - UEPAE de Cascata - 
Unidade da EMBRAPA em Pelotas, RS, a fim de elaborar um quadro 
comparativo entre o fluxo da rede de comunicação atual com o fluxo da rede 
anterior, elaborada em 1978. Foram aplicados questionários com o objetivo de 
identificar os pólos de comunicação, os nodos atuantes e não-atuantes. Com base 
nestes questionários, tornou-se possível proceder às invetigações dos critérios 
empregados na obtenção da informação necessária ao desempenho de suas 
atividades. O universo constou de 32 pesquisadores, sendo a população atingida 
de 96,8, perfazendo um total de 31 pesquisadores que respondem ao 
questionário. Heloísa Rios Gusmão; Adolpho Roberto Brum . 0832 [C] 

1573. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.159-162 jul./dez. 1982. Estudo de usuários 
da informação contida em patentes. . Estudo exploratório objetivando conhecer o 
grau de utilização da literatura de patentes no Brasil, bem como promover o seu 
uso entre aqueles que ainda não a utilizam. Vânia M. R. Hermes de Araújo; 
Regina M. Marteleto; Márcia T. C. B. de Oliveira . 0833 [DB] 

1574. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.163-175 jul./dez. 1982. Opinião do usuário 
brasileiro sobre os serviços bibliográficos oferecidos pelo Centro de 
Informações Nucleares (CIN). . Utilizando um questionário confeccionado pelo 
International Nuclear Information System (INIS), o CIN pôde coletar dados 
sobre os seus usuários. Dentre os problemas apontados destacamos: demora no 
fornecimento de textos completos e o não envio de alguns documentos 
solicitados. A partir deste estudo, o CIN estabeleceu uma série de medidas 
corretivas visando minorar os problemas levantados. Selma Chi Barreiro; Odete 
C. A. Coutinho . 0834 [B] 

1575. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.177-186 jul./dez. 1982. Necessidades de 
informação dos usuários do Serviço Social do Comércio (SESC): um estudo 
adequado de adequação para as coleções. . A ampliação do campo de atividades 
da Divisão de Orientação Social do Serviço Social do Comércio (SESC) tornou 
indispensável a avaliação dos recursos bibliográficos de sua biblioteca. 
Realizou-se uma pesquisa com o objetivo de elaborar o perfil dos usuários, a fim 
de identificar áreas de interesse e, com base nos resultados, desenvolver um 
programa de aquisições. Rúben Urbizagástegui Alvarado; Nancy André Lima . 
0835 [B] 

1576. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.21-42 jul./dez. 1982. A demanda de 
informação técnica do extensionista rural. . Estudo da demanda de informação 
técnica do extensionista rural, que trabalha na Empresa brasileira de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado do Espírito Santo (EMATER-ES), e das 
condições pessoais, sociais e funcionais do extensionista que afetam esta 
demanda. Análise da área de documentação da EMATER-ES e estabelecimento 
de diretrizes operacionais para uma estrutura de transferência de informação 
técnica aplicável a esse Estado. Maria Alice Guimarães Borges . 0825 [B] 



1577. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.43-53 jan./jun. 1982. Avaliação do ciclo de 
nivelamento do curso de Pós-Graduação em Ciência da Informação: experiência 
do DEP/IBICT. . Apresenta uma metodologia de avaliação de curso pelos alunos 
com o respectivo questionário e as conclusões do estudo efetuado no 
DEP/IBICT, com os alunos do Ciclo de Nivelamento do Curso de Mestrado em 
Ciência da Informação e com o Curso de Documentação científica (CDC). A 
análise compreendeu sondagem de opinião sobre o conteúdo, metodologia, 
apresentação, carga horária, utilidade imediata e futura, critérios de avaliação e a 
programação conjunta das aulas dos referidos cursos. Na avaliação das 
disciplinas oferecidas houve um consenso geral que o curso era bom, variando 
na apreciação dos tópicos de regular a excelente. Antônio Miranda; Aldo de 
Albuquerque Barreto . 0822 [C] 

1578. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.43-63 jul./dez. 1982. Caracterização de uma 
comunidade científica através da literatura publicada: um estudo de caso. . É 
enfatizada a importância de estudos condizentes com o conhecimento sobre o 
desenvolvimento da comunidade científica como um elemento de decisão para 
planejamento nacional nas áreas de ciência e tecnologia, em particular para os 
países do Terceiro Mundo. Um estudo de caso enfoca o grupo de física do 
estado sólido da UFRGS, analisando-o no período 1960-1980, 
fundamentalmente a partir da produção científica publicada. A comunidade 
estudada é caracterizada através de análise dos Recursos Humanos envolvidos 
no processo, da literatura produzida, das linhas de pesquisa desenvolvidas e das 
revistas científicas em que publicam. Os resultados obtidos são examinados 
frente aos fatores determinantes do desenvolvimento observado. São também 
discutidas as dificuldades encontradas, conseqüentes da falta de documentação 
apropriada (uma constante nos países em desenvolvimento) e apontadas 
possibilidades e necessidades de estudos mais aprofundados, levando ao 
conhecimento da própria sociologia do desenvolvimento da comunidade 
estudada. Délia Valério Ferreira; Rosali Pacheco Fernandez . 0826 [C] 

1579. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.5-19 jul./dez. 1982. Metodologias para 
estudos dos usuários de informação científica e tecnológica. . São analisadas as 
metodologias para o estudo dos usuários de informação científica e tecnológica. 
As vantagens e desvantagens de cada método são abordadas. Os métodos 
estudados são: questionário, entrevista, técnica de Delfos, observação, diário, 
análise de conteúdo, análise de citações e documentos de bibliotecas. Murilo 
Bastos da Cunha . 0824 [B] 



1580. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.55-64 jan./jun. 1982. Sistema de bibliotecas 
da universidade de São Paulo: roteiro para um diagnóstico. . As bibliotecas da 
Universidade de São Paulo (USP), ligadas a Faculdades e Institutos, 
Departamentos e Cadeiras, surgiram e funcionaram, por quase cinco décadas, 
sem obedecer a uma coordenação efetiva. Visando a criação de um sistema para 
as Bibliotecas da USP, foi planejado um diagnóstico que refletisse a atual 
situação desses organismos, sob o ponto de vista de organização e 
funcionamento, de recursos e serviços. No desenvolvimento metodológico do 
diagnóstico surgiram dificuldades quanto à possível caracterização dos 
diferentes tipos de bibliotecas. O universo da pesquisa foi constituído pelo 
conjunto de 77 Bibliotecas, instaladas em 40 Unidades da USP, e assim 
distribuídas segundo as 3 áreas de conhecimento: 28 Bibliotecas da área de 
ciências Humanas, 26 da área de ciências Biológicas e 22 da área de ciências 
Exatas, além da Divisão de Biblioteca e Documentação (DBD) da CODAC. A 
coleta de dados foi realizada através de 2 tipos de formulários aplicados de 
acordo com as categorias de Bibliotecas. Seus resultados, além de tabulados por 
áreas de conhecimento, foram mapeados individualmente biblioteca por 
biblioteca, fornecendo o espelho da situação individual. Dinah Aguiar 
Población; Diva Carraro de Andrade; Fernanda Imparato Piochi . 0823 [B] 

1581. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.65-78 jul./dez. 1982. Avaliação de fontes de 
informação usadas por engenheiros. . Avalia a importância das fontes de 
informação utilizadas por engenheiros numa companhia de projetos. Analisa 
suas opiniões a respeito dessas fontes, em comparação com o uso real que fazem 
delas durante suas buscas de informação. Finaliza verificando através de quais 
fontes eles adquirem por acaso informações importantes para o seu desempenho 
profissional, sem ter de procurar por elas. Jeannette M. Kremer . 0827 [B] 

1582. ISSN 0100-7157 v.10 n.2 p.79-108 jul./dez. 1982. Projeto para estudo da 
adequação das facilidades de informação disponíveis na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRS) para usuários da área da física. . O projeto para 
estudo da adequação das facilidades de informação na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRS), no campo da Física, consiste de uma introdução, 
revisão de literatura, justificativa, objetivos, material a ser usado e metodologia a 
ser empregada no estudo. Esta última consiste de três etapas: coleta, tratamento e 
análise dos dados. Após isto ser feito, haverá condições suficientes para 
conduzir o estudo aos resultados da pesquisa e, então, será possível chegar às 
conclusões e sugestões. O universo a ser estudado consiste de 200 usuários de 
informação científica e tecnológica, no campo da Física, na UFRS. Será feito um 
estudo exploratório para testar o instrumental, com uma amostra de 10 por cento 
do universo. Antônio Felipe Corrêa da Costa . 0828 [B] 



1583. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.105-113 jan./jun. 1983. Análise automática 
de textos em sistemas de informação. . Uma análise lingüística completa é uma 
instrumento poderoso para melhorar a capacidade de um sistema automatizado 
de armazenamento e recuperação de informações. O presente artigo descreve um 
programa experimental que está sendo desenvolvido na Universidade de 
Brasília. Os passos da análise lingüística são, no presente modelo: segmentação 
(de uma texto em frases e palavras); procura no dicionário e análise morfológica 
de palavras portuguesas; clareza de homografias sintáticas; construção de uma 
árvore de dependência; análise de pronomes. Com estes algoritmos, várias 
contribuições podem ser produzidas para ajudar o indexador humano ou para 
integrar, junto com processos estatísticos adicionais, um sistema de indexação 
automática: descritores simples em forma base, descritores compostos (grupos 
nominais): descritores com peso baseado nas funções sintáticas dentro da frase; 
correção estatística com referência dos pronomes. O programa experimental está 
sendo testado com várias bases de dados. O desenvolvimento futuro vai se 
dirigir para a construção de redes semânticas a partir de textos em linguagem 
natural. Johann Haller . 0906 [B] 

1584. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.115-124 jan./jun. 1983. Automação e 
formação de uma rede de informações Jurídico-Legislativas: experiência no 
Senado Federal. . Esta comunicação historia brevemente a criação da 
Subsecretaria de Análise do Senado Federal, caracteriza seu acervo documental 
e competências organizacionais, e acentua vantagens na computarização do 
sistema de informação legislativa. São mencionados os condicionantes do 
método de indexação desenvolvido, especialmente as variáveis relacionadas aos 
usuários. É descrita e qualificada a rede que está sendo criada. Conclui-se que a 
experiência já permitiu a criação de um formato e de linguagem de acesso 
controlados, a padronização do comportamento de análise e a participação 
construtiva dos elementos da rede. Yamil e Sousa Dutra . 0907 [B] 

1585. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.1-18 jan./jun. 1983. Problemática da 
realização de pesquisa pelos professores de Biblioteconomia. . Pesquisa 
exploratória dos elementos individuais e institucionais existentes no contexto 
das Escolas de Biblioteconomia, que podem estar afetando a produção científica 
docente, tais como: incipiente intercomunicação intra e extra-Escola, falta de 
estímulo institucional à pesquisa, barreira lingüística e a autonomia cultural 
relativa do professorado. Clara Maria Weber Barretto . 0898 [B] 

1586. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.125-130 jan./jun. 1983. Aplicação da lei de 
produtividade de autores de Lotka à literatura de jaca. . Estudo do 
comportamento da literatura de jaca utilizando "Abstracts" da área agrícola 
desde 1950 para o levantamento bibliográfico. Aplica-se a lei de Lotka para 
verificar a produtividade dos pesquisadores desta área. Testa-se a validade de lei 
de produtividade de autores de Lotka bem como o ajuste proposto por Solla 
Price concernente à literatura em estudo. A fórmula que melhor se ajusta é 
1/n2,9, mais próxima ao ajuste de Solla Price que a formulação original de 
Lotka. Uma pequena percentagem de autores publicaram mais de uma trabalho 
sobre este assunto. A lei não foi confirmada, pois ela se aplica melhor às 
literaturas nas quais os autores publicam um número reduzido de trabalhos. Silas 
Marque de Oliveira . 0908 [C] 



1587. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.131-135 jan./jun. 1983. Telemática: nova 
etapa da informação. . O acesso à informação e seu uso adequado constitui-se 
em um dos problemas com que se defronta o usuário. Os microcomputadores de 
baixo custo começam a ingressar nas residências particulares, introduzindo 
assim, a telemática, cuja aplicação direta é o videotexto, que pode ser difuso e 
interativo. No difuso, o usuário é apenas receptor da informação de seu 
interesse; no segundo, o usuário atua como parte ativa do sistema, estabelecendo 
um diálogo com a fonte fornecedora de informação. Maria Consuelo Pinheiro 
Santos . 0909 [C] 

1588. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.137-148 jan./jun. 1983. Nova proposta de 
currículo mínimo.  Fixação do currículo mínimo obrigatório para o curso de 
Biblioteconomia estabelecido pelo Conselho Federal de Educação, através da 
Resolução com data de 16.11.62. O Parecer nº 326/62, sobre que se fundou a 
Resolução, foi da autoria do Cons. Josué Montello. Universidade de Brasília 
(UNB); Conselho Federal de Educação - DF. 0910 [B] 

1589. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.19-33 jan./jun. 1983. Acessibilidade de 
documentos e satisfação da demanda: um modelo de avaliação. . O objetivo 
deste trabalho foi analisar um dos problemas fundamentais ligados à satisfação 
da demanda: a acessibilidade de documentos. Foi testado o modelo "tempo de 
satisfação" numa amostra de 305 reservas de empréstimos em três bibliotecas da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). O modelo 
incorpora cinco medidas para analisar não só o volume de demandas insatisfeitas 
devido a atraso na entrega do documento, como também os efeitos desse atraso 
na satisfação do usuário depende de dois fatores: tempo tolerável de espera e 
extensão no tempo de entrega. Devido a limitações estatísticas decorrentes do 
tamanho da amostra não foi possível validar o modelo. Entretanto, foi indicado 
seu valor potencial para a análise de problemas de acessibilidade. Cecília Alves 
Oberhofer . 0899 [B] 

1590. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.35-44 jan./jun. 1983. Recomendações 
práticas para o aperfeiçoamento do serviço de referência/informação nas 
bibliotecas brasileiras. . Listagem comentada de um conjunto de recomendações 
aos bibliotecários, aos administradores de bibliotecas, às escolas de 
Biblioteconomia e aos pesquisadores da área, as quais visam, em última análise, 
um melhor desempenho do bibliotecário de referência como intermediário entre 
o usuário e a informação. Nice M. de Figueiredo . 0900 [B] 

1591. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.45-53 jan./jun. 1983. História e arquivística. . 
As diversas correntes metodológicas da historiografia contemporânea têm 
profundas implicações na doutrina arquivística, entendida quer como tecnologia, 
quer como pesquisa histórica. No trabalho de reconstituição das séries e fundos, 
a arquivística foi em fator incisivo no desenvolvimento da histereografia 
mundial. A histereografia e a arquivística, com os seus métodos e objetivos 
próprios, desenvolvem-se como disciplinas interdependentes e autônomas. 
Salvatore Carbone . 0901 [A] 



1592. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.55-64 jan./jun. 1983. Aplicação de sistemas 
de informação na área acadêmica. . Inicialmente é feito um pequeno histórico do 
desenvolvimento do sistema de administração acadêmica da Universidade de 
Brasília. O desempenho do sistema, nos últimos oito (8) anos, é analisado com o 
intuito de quantificar variáveis que facilitem o dimensionamento de sistemas 
equivalentes. A seguir, é analisado o tipo de equipamento necessário à 
implementação deste sistema, assim como são avaliadas as dimensões dos seus 
arquivos. Finalmente são discutidas as modalidades de implementação de 
sistemas acadêmicos e suas dificuldades. Luiz Mário Marques Couto; Marco 
Antônio P. Werneck Rodrigues . 0902 [AO] 

1593. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.65-75 jan./jun. 1983. Uma política de 
dinamização do carro-biblioteca como instrumento de ação cultura no Estado do 
Paraíba. . Situação brasileira concerne ao funcionamento dos carros-biblioteca, e 
mais especificamente no Estado da Paraíba. Diagnóstico do sistema de 
Bibliotecas Públicas da Paraíba. A necessidade de dinamização do único carro-
biblioteca locado na Paraíba. Sugestões para sua reformulação e os recursos 
humanos necessários à referida reestruturação. Maria das Graças Targino . 0903 
[B] 

1594. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.77-84 jan./jun. 1983. O papel de uma 
Biblioteca Nacional no fornecimento de informações aos usuários de uma 
biblioteca pública: o caso BINAGRI. . Abordagem e conceituação sistêmica da 
importância da participação da Biblioteca Nacional de Agricultura (BINAGRI), 
no fornecimento de informações aos usuários de biblioteca pública, concorrendo 
desta forma para o desenvolvimento dos programas de educação das 
comunidades atendidas. Paulo Py Cordeiro . 0904 [B] 

1595. ISSN 0100-7157 v.11 n.1 p.85-104 jan./jun. 1983. O BRACARIS: a 
experiência brasileira de um sistema de informação sobre pesquisa corrente em 
agricultura. . Os sistemas de informação de pesquisa corrente em agricultura são 
mecanismos importantes para avaliar os resultados obtidos pela pesquisa, evitar 
duplicidade de projetos de pesquisa, assegurar a racional utilização dos recursos, 
fomentar a comunicação entre os próprios pesquisadores e contribuir para a 
coordenação e planejamento de futuras pesquisas, como parte de um esforço 
conjunto no desenvolvimento agrícola nacional. Este documento apresenta o 
Sistema brasileiro de informação sobre Pesquisa Agrícola em Andamento - 
BRACARIS, gerenciado pelo Centro Nacional de informação Documental 
Agrícola - CENAGRI (ex- Biblioteca Nacional de Agricultura - BINAGRI), 
descreve suas características e metodologia, relaciona-o com sistemas similares 
existentes no Brasil e analisa as suas perspectivas e tendências, como 
mecanismo de informação e suporte ao desenvolvimento da pesquisa agrícola 
nos dias atuais. Nicolau Frederico de Souza . 0905 [CBD] 



1596. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.155-176 jul./dez. 1983. Proposta de um novo 
currículo pleno para o Curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília. . 
Apresenta a proposta de novo currículo pleno para o curso de Biblioteconomia 
da Universidade de Brasília, baseada no currículo mínimo estabelecido pelo 
CFE em 1982 e em diretrizes que ressaltam a compreensão da função e natureza 
da Biblioteconomia, a aquisição de habilidades profissionais e a adoção de 
atitudes profissionais. Descreve a estrutura do currículo proposto, suas 
disciplinas obrigatórias e optativas. O esforço para avaliação e adaptação do 
currículo é apresentado como uma necessidade constante, refletindo mudanças 
na Biblioteconomia e no mercado de trabalho. Suzana Pinheiro Machado 
Mueller; Vera Amália Amarante Macedo . 0911 [B] 

1597. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.177-192 jul./dez. 1983. Mercado de 
informação: do tradicional ao inexplorado. . Comentários sobre metodologia e 
resultados do Seminário Novos Rumos para a Biblioteconomia, realizado, como 
parte da disciplina Estudo de Problemas brasileiros, na Escola de 
Biblioteconomia da UFMG, 6 a 10.6.83. Estimulados pelos profissionais da 
informação que participaram do evento, os alunos repensaram a profissão 
bibliotecária, principalmente no que concerne a campos de trabalho, tarefas 
profissionais e características essenciais a um bibliotecário. Anna Da Soledade 
Vieira . 0912 [B] 

1598. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.193-199 jul./dez. 1983. Utilidade e aplicação 
de métodos quantitativos no processo de pesquisa científica. . O papel dos 
métodos quantitativos na pesquisa científica. Comentário sobre o método 
estatístico como parte dos métodos quantitativos. Discussão de sua utilização em 
trabalhos científicos. As perspectivas modernas dos métodos quantitativos e do 
uso do computador. Maurício Pinho Gama . 0913 [C] 

1599. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.201-208 jul./dez. 1983. Aplicação de 
metodologia científica em projeto e implantação de sistemas de informação. . 
Uma metodologia adequada à implantação, correção ou aperfeiçoamento de um 
sistema de informação é examinada através de uma análise de suas diversas 
etapas, que são reunidas em grandes grupos, denominados embasamento, 
definição e aplicação. O embasamento permite ao analista identificar soluções 
aceitáveis pelos sistemas formal e informal. O grupo definição reúne as etapas 
diretamente ligadas ao projeto do novo sistema, e o grupo aplicação reúne as 
etapas que implementam a solução eleita pela gerência. Luiz Mário Marques 
Couto . 0914 [A] 

1600. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.209-212 jul./dez. 1983. Informação, ciência e 
sociedade. . No Instituto brasileiro de informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT), através de uma matéria, procura-se relacionar mais estreitamente a 
informação e as ciências humanas. Algumas das questões postas em discussão 
nessa matéria tratam das relações entre informação, desenvolvimento e 
progresso, a função social da informação e a importância da informação local. 
Victor Vincent Valla . 0915 [C] 



1601. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.213-220 jul./dez. 1983. Considerações sobre 
o ensino de métodos de pesquisa. . Discussão das bases históricas da criação e 
do desenvolvimento do ensino de métodos de pesquisa. Análise de estudos 
complementares necessários à formação do pesquisador. Descrição das 
principais metas e objetos da disciplina. Visão da disciplina Métodos e 
Pesquisas no curso de Pós-Graduação em Biblioteconomia da UFMG. Jeannette 
Marguerite Kremer . 0916 [B] 

1602. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.221-229 jul./dez. 1983. A produção de 
conhecimentos em Biblioteconomia. . Analisa a produção/pesquisa em 
Biblioteconomia, com referência à teoria do conhecimento dentro da relação 
sujeito/objeto. Solange Puntel Mostafa . 0917 [B] 

1603. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.231-238 jul./dez. 1983. Algumas reflexões 
sobre metodologia da pesquisa no curso de mestrado em Biblioteconomia da 
Universidade Federal da Paraíba. . O lugar e a importância que a disciplina 
Metodologia da Pesquisa assume dentro de cada curso dependerá da concepção 
básica que se tem do curso. No caso da Universidade Federal da Paraíba, a 
essência do curso é constituída pela busca de novos conhecimentos, 
centralizando todas as suas atividades teóricas e práticas na investigação 
científica. Neste contexto a disciplina em questão assume o papel fundamental 
de apoio logístico em relação a todas as atividades do curso. Ela está 
encarregada de toda a orientação e base metodológico do processo de pesquisa 
em andamento no curso, funcionando em íntima relação com as outras 
disciplinas orientadas para a sustentação da parte de conteúdo. A problemática 
que se apresenta especificamente à Universidade Federal da Paraíba tem como 
conteúdo a reflexão e análise dos problemas sócio-econômico-culturais dos 
usuários reais e potenciais da biblioteca pública, notadamente na região 
nordestina. Cornelis Joannes Van Der Poel . 0918 [B] 

1604. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.239-245 jul./dez. 1983. Experiência e 
perspectiva da pesquisa em Biblioteconomia como disciplina acadêmica. . 
Pesquisa em Biblioteconomia é uma disciplina obrigatória do curso de Mestrado 
em Biblioteconomia e Documentação da Universidade de Brasília. Desde 1978 
já oferecida para cinco turmas. Segundo avaliação dos alunos, têm sido 
considerado proveitosos os ciclos de palestras organizados complementarmente 
às aulas regulares, e o exercício de elaboração, em pequena escala, de uma 
pesquisa. A maioria dos alunos não se adaptou ao método tutorial. O curso de 
pós-graduação pode influenciar positivamente o curso de graduação, através de 
abertura de espaços de questionamento, mas não necessariamente através da 
criação de uma disciplina de Métodos e técnicas de Pesquisa em 
Biblioteconomia na graduação. Tarcísio Zandonade . 0919 [B] 

1605. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.247-256 jul./dez. 1983. Análise de conteúdo, 
uma técnica de pesquisa. . Apresenta as vantagens e desvantagens da análise de 
conteúdo como uma das técnicas disponíveis para utilização na pesquisa em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. A metodologia e exemplos de 
utilização são incluídos no trabalho. Murilo Bastos da Cunha . 0920 [BDC] 



1606. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.257-271 jul./dez. 1983. Cooperação 
bibliográfica nos Estados Unidos e seus reflexos no Brasil. . Apesar do eficiente 
desempenho das bibliotecas e serviços de informação americanos, foi criada por 
lei, em 1970, a National Commission on Libraries and Information Science 
(NCLIS), nos Estados Unidos, com o objetivo de desenvolver permanente 
atividade em busca de uma ação coordenada entre aquelas entidades. A 
Biblioteca do Congresso exerce uma liderança inconteste, principalmente depois 
da aplicação do computador a suas atividades de processamento técnico de 
informação, com o desenvolvimento do Sistema MARC II (Machine Readable 
Cataloguing). Destaca-se, também, como da maior importância, a atuação das 
grandes rede bibliográficas (bibliographic utilities), tais como: OLC (Online 
Computer Libraries Group/Research Libraries Information Network). A 
interconexão da tecnologia aplicada à informação, naquele país. Sugere-se uma 
análise cuidadosa dos estudos realizados pela NCLIS, bem como das diretrizes 
recomendadas pela comissão americana, para a implantação de sua rede 
bibliográfica, visando a uma contribuição decisiva à estruturação, no Brasil, do 
almejado Sistema Nacional de bibliotecas e serviços de informação. Jannice 
Monte-Mór . 0921 [B] 

1607. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.273-283 jul./dez. 1983. Sobre los modelos de 
conformacion de sistemas de bibliotecas publicas en América Latina.  No artigo 
em questão coloca-se a hipótese de que, na América Latina, os sistemas de 
bibliotecas públicas se desenvolvem segundo dois modelos: um segundo o qual 
se centraliza a estrutura em nível provincial; outro em que aquela estrutura se 
articula a nível municipal. No artigo se propõem, ainda, a necessidade de que os 
organismos encarregados de desenvolver os sistemas ocupem um lugar 
adequado nas estruturas político-administrativas do país. Álvaro Agudo . 0922 
[B] 

1608. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.285-297 jul./dez. 1983. O impacto do novo 
currículo mínimo de Biblioteconomia sobre a pós-graduação: o mestrado em 
Biblioteconomia e Documentação da Universidade de Brasília. . Considerações 
de caráter contextual quanto ao papel da pós-graduação em Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação no Brasil. Análise de alguns aspectos 
enfatizados pelo novo currículo da graduação e seu possível impacto sobre o 
currículo da pós-graduação: o caso específico do Curso de Mestrado em 
Biblioteconomia e Documentação da Universidade de Brasília. Kira Tarapanoff . 
0923 [BDC] 

1609. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.299-310 jul./dez. 1983. Repercussão da 
reforma do currículo de graduação em Biblioteconomia sobre a pós-graduação. . 
Os reflexos da reforma do currículo de graduação em Biblioteconomia na pós-
graduação, dadas as condições atuais; os efeitos da interdisciplinaridade da área 
na situação que começa a configurar-se, de fato, em alguns cursos de mestrado; 
outras formas de aperfeiçoamento de recursos humanos além do mestrado. 
Abigail de Oliveira Carvalho . 0924 [B] 



1610. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.311-315 jul./dez. 1983. O efeito do novo 
currículo mínimo/pleno da graduação sobre o currículo da pós-graduação. . 
Considerações sobre o momento de transição por que passam as escolas de 
Biblioteconomia com a mudança de seus currículos de graduação; influência 
recíproca dos programas de graduação e pós-graduação na última década e 
implicações imediatas dessa mudança para a pós-graduação. Vera Silvia M. 
Beraquet . 0925 [B] 

1611. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.317-322 jul./dez. 1983. O currículo mínimo 
na Escola da Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais: um 
espaço para reflexão. . A elaboração do novo currículo de graduação e a 
proposta de avaliação do Curso de Pós-graduação em Biblioteconomia 
(Administração de Bibliotecas) da Escola de Biblioteconomia da Universidade 
Federal de Minas Gerais como subsídio à formação do profissional bibliotecário. 
Carlita Maria Campos . 0926 [B] 

1612. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.323-326 jul./dez. 1983. O efeito do novo 
currículo do curso de graduação no currículo do mestrado em Biblioteconomia 
da Universidade Federal da Paraíba. . O currículo mínimo/pleno de 
Biblioteconomia e suas implicações na pós-graduação. O delineamento do perfil 
profissiográfico como dado fundamental para configurar o profissional que o 
curso pretende formar. Sugere que os responsáveis pelo ensino da 
Biblioteconomia devem assumir uma nova mentalidade, sendo esta a primeira 
mudança que se impõe. Jeruza Lyra Lucena . 0927 [B] 

1613. ISSN 0100-7157 v.11 n.2 p.327-328 jul./dez. 1983. Síntese das 
conclusões: implicações do novo currículo da graduação sobre o currículo da 
pós-graduação, na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação. . VII 
Encontro de Coordenadores de Curso de Pós-Graduação em Biblioteconomia 
Documentação e ciência de informação, 7º. Universidade de Brasília, 
Departamento de Biblioteconomia, dias 13 e 14 de junho de 1983. Universidade 
de Brasília (UNB). 0928 [BC] 

1614. ISSN 0100-7157 v.12 n.1 p.105-117 jan./jun. 1984. Comparação entre 
dois períodos de indexação da área agrícola: Bibliography of agriculture e 
abstracts on tropical agriculture. . Este estudo demonstra os resultados da 
comparação entre o Bibliography of Agriculture e o Abstracts on Tropical 
Agriculture, que indica que, embora este seja um índice de período especializado 
em agricultura tropical, indexa menos referências sobre algumas frutas e nozes 
típicas das regiões tropicais tais como jaca, babaçu, ucuuba, macadamia e 
carnaúba que o Bibliography of Agriculture, um índice de periódico agrícola 
geral. Das 831 referências compiladas, apenas 42 foram coincidentes. Se o ATA 
for ignorado no levantamento sobre estes assuntos, 19 das referências indexadas 
em ambos os casos não serão recuperadas e, ignorando-se o BA como fonte de 
informação, essa percentagem se elevará para 88. O BA contribui com 81 da 
pesquisa e o ATA com 22. O estudo demonstra que o BA é mais abarcante que o 
ATA, mas este não pode ser menosprezado ao se desejar compilar uma 
bibliografia exaustiva na área agrícola. Silas Marques de Oliveira . 1019 [B] 



1615. ISSN 0100-7157 v.12 n.1 p.11-24 jan./jun. 1984. Uma experiência de 
aplicação do computador no ensino da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. . O uso de pacotes de programas de computador no ensino da 
Biblioteconomia e Ciência da Informação vem conhecendo um desenvolvimento 
crescente em diversas universidades, no exterior, durante os últimos anos. 
Apresenta-se uma experiência de aplicação do computador no ensino, no 
departamento de Biblioteconomia da Universidade de Brasília. Um conjunto de 
mais de quarenta programas constitui o sistema BIB/DIALOGO, especialmente 
delineado e desenvolvido para dar ao ensino da Biblioteconomia e da Ciência da 
Informação um enfoque mais de acordo com as tendências modernas, que 
incluem o use dos computadores e a utilização dos produtos gerados em 
processos automatizados em quase todas as fases do ciclo documentário ou 
informacional. O sistema inclui programas formatadores/atualizadores (captação 
de dados em modo interativo, geração de arquivos e de base de dados), 
programas editores/impressores(fichas catalográficas, cadastros) programas 
processadores(índice de autores pessoais, assuntos e entidades, índices KWIC e 
KWAC), programas de controle estatístico(contagem das freqüências de 
ocorrência dos descritores), programas de recuperação da 
informação(interrogação, busca e recuperação em modo interativo). Os 
exemplos apresentados ilustram a potencialidade e flexibilidade do sistema, que 
já encontra, na Universidade de Brasília, diversas aplicações no ensino de 
algumas disciplinas, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, assim 
como em atividades de pesquisa, aplicações administrativas e de 
desenvolvimento e apoio a atividade diversas. Jaime Robredo . 1011 [BC] 

1616. ISSN 0100-7157 v.12 n.1 p.25-34 jan./jun. 1984. Uso de bases de dados 
por países em desenvolvimento, problemas e perspectivas. . Os países em 
desenvolvimento começaram a utilizar bases de dados bibliográficas focalizadas 
em países industrializados. A utilização dessas bases de dados por países em 
desenvolvimento está solucionando alguns antigos problemas bibliotecários e 
gerando outros novos. Como uma potente tecnologia de informação, as bases de 
dados devem ser utilizadas com critério pelos países em desenvolvimento, e sua 
implementação não deve ficar isolada da infra-estrutura nacional de informação 
e da política nacional de informação. Murilo Bastos da Cunha . 1012 [B] 

1617. ISSN 0100-7157 v.12 n.1 p.35-41 jan./jun. 1984. Algumas questões, 
aparentemente relevantes, sobre informação científica em saúde. . É colocado 
que a informação científica, em saúde e medicina, deve ser coletada, interpretada 
e analisada para uma determinada clientela, com base em sua realidade 
específica, sob o ângulo de determinantes sociais, econômicas e políticas. 
Antônio Agenor Briquet de Lemos . 1013 [C] 



1618. ISSN 0100-7157 v.12 n.1 p.43-64 jan./jun. 1984. Estudo de viabilidade 
para o estabelecimento de um padrão na elaboração de formulários para pedidos 
de pesquisa bibliográfica para bibliotecas especializadas. . Estudo sobre os 
elementos incluídos na elaboração de formulários para pedidos de pesquisa 
bibliográfica, visando a sua padronização. Os elementos para a análise forma 
obtidos através da revisão de literatura e do exame dos formulários utilizados 
nas bibliotecas especializadas de Brasília. O universo escolhido para o estudo é 
limitado a 26 bibliotecas especializadas. Aspectos como freqüência, 
abrangência, objetividade e uniformidade são examinados. A análise dos dados 
revelou que o grau de padronização desses formulários é extremamente baixo. 
Sugere-se a realização de estudos mais profundos, com um universo de estudo 
mais significativo. Sugere-se também a utilização dos elementos identificados 
na presente pesquisa como base para a elaboração de novos modelos de 
formulários. Cassandra Lúcia de Maya Viana Souza . 1014 [B] 

1619. ISSN 0100-7157 v.12 n.1 p.5-9 jan./jun. 1984. O uso dos computadores 
em Biblioteconomia no contexto de um humanismo moderno. . O I Curso de 
Informática Documentária da UnB visa analisar o aproveitamento da informática 
- uma tecnologia altamente controvertida - para a racionalização eletrônica da 
organização e disseminação da informação. O computador tem provocado, na 
prática bibliotecária, até mesmo retrocessos técnicos; mas, na medida em que for 
entendido como instrumento de extensão da mente humana, poderá vir a ter 
pleno sucesso na administração e controle dos registros de sua memória social - 
a biblioteca. Tarcísio Zandonade . 1010 [B] 

1620. ISSN 0100-7157 v.12 n.1 p.65-72 jan./jun. 1984. A leitura e sua 
remediação: revisão de Literatura. . Aborda-se a importância da literatura na 
formação intelectual e emocional do indivíduo, bem como no processo de 
ensino-aprendizagem. Avalia-se a preocupação, por parte de autores, em 
compreender as necessidades básicas e interesses das crianças em relação à 
leitura. Walkíria Toledo de Araújo . 1015 [O] 

1621. ISSN 0100-7157 v.12 n.1 p.73-83 jan./jun. 1984. Biblioteca pública e 
indústria editorial em tempo de crise econômica. . Em tempo de crise econômica 
a biblioteca pública enfrenta o problema da contenção de recursos financeiros, e 
um percentual da população, constituído de pessoas que recebem de 1 a 3 
salários mínimos, não têm, em virtude da crise, uma motivação espontânea para 
utilizar a biblioteca pública. O trabalho analisa também o relacionamento da 
biblioteca com a indústria editorial, principalmente no que diz respeito à 
aquisição de livros. Emir José Suaiden . 1016 [B] 

1622. ISSN 0100-7157 v.12 n.1 p.85-97 jan./jun. 1984. Uma análise da 
demanda de material de leitura do carro-biblioteca pública do estado da Paraíba. 
. Este trabalho analisa a demanda de material de leitura do carro-biblioteca da 
Biblioteca Pública do estado da Paraíba, através das características dos seus 
usuários e das obras emprestadas, preferências a respeito de material de leitura e 
alternativas existentes para obtenção de material de leitura por empréstimo. 
Apresenta os títulos de livros, revistas e jornais mais citados pelos leitores. 
Maria das Graças Targino . 1017 [B] 



1623. ISSN 0100-7157 v.12 n.1 p.99-104 jan./jun. 1984. Os pesquisadores 
brasileiros em química e a divulgação de sua produção científica. . Os 
pesquisadores brasileiros de Química costumam utilizar-se, para divulgação de 
suas investigações, de periódicos estrangeiros especializados e nacionais não 
especializados, o que parece indicar a necessidade de se apoiar publicações na 
área, a fim de que possam estimular o intercâmbio de informações entre os 
pesquisadores e de se implementar políticas exeqüíveis de controle da 
informação, para que o uso da mesma seja facilitado aos investigadores. Maria 
Consuelo Pinheiro Santos . 1018 [C] 

1624. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.123-147 jul./dez. 1984. Tendências 
observadas no mercado de trabalho dos bibliotecários e técnicos da informação, 
bibliotecas especializadas do Distrito Federal, e qualificações requeridas. . Os 
estudos sobre o mercado de trabalho e qualificação profissional dos 
bibliotecários e técnicos da informação multiplicaram-se, nos últimos anos, nos 
países avançados. Mais recentemente também foram realizadas no Brasil alguns 
estudos deste tipo. O presente trabalho é resultado de uma pesquisa 
desenvolvida pelo Departamento de Biblioteconomia da Universidade de 
Brasília, no intuito de colher insumos para identificar áreas do conhecimento 
especializado que devem ser reforçadas com caráter prioritário, no atual ensino 
da Biblioteconomia e Ciência da Informação, para suprir a demanda do mercado 
de trabalho nos próximos anos, no Distrito Federal, e garantir aos profissionais 
da informação condições de manter ou melhorar seu nível, em concorrência com 
outros profissionais de áreas afins. O estudo, baseado na aplicação da técnica de 
convergência de opiniões, permitiu detectar, de acordo com a experiência de um 
grupo de especialistas, as áreas do conhecimento que mais parecem precisar de 
uma atenção especial nos programas de formação, atualização ou especialização 
dos bibliotecários e técnicos da informação que devem desempenhar suas 
atividades nas bibliotecas especializadas. Jaime Robredo; Cordelia Robalinho 
Cavalcanti . 1020 [B] 

1625. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.149-156 jul./dez. 1984. O desenvolvimento 
profissional e a educação continuada. . A sociedade atual está mudando a uma 
velocidade cada vez maior. O bibliotecário precisa se manter atualizado com 
essas mudanças e incorporar novos conhecimentos, a fim de exercer bem o seu 
papel social nesse cenário tão dinâmico. Discutem-se, neste trabalho, as formas 
de educação continuada, seus problemas e soluções; as responsabilidades das 
escolas de Biblioteconomia, das associações profissionais, das bibliotecas, das 
empresas de consultoria e do bibliotecário, quanto à educação continuada. 
Murilo Bastos da Cunha . 1021 [B] 



1626. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.157-165 jul./dez. 1984. Em busca de uma 
base comum para a formação profissional em Biblioteconomia, Ciência da 
Informação e Arquivologia: relato de um simpósio promovido pela UNESCO. . 
Relata o Simpósio Internacional Para a Compatibilização da Formação 
Profissional e Treinamento em Ciência da Informação, Biblioteconomia e 
Arquivologia, promovida pela UNESCO, em Paris de 8 a 12 de outubro de 
1984. Os participantes reafirmaram as vantagens do estabelecimento de um 
maior intercâmbio entre várias profissões ligadas à informação. Para as três 
áreas em pauta foi identificado um núcleo comum de interesse, que poderia se 
constituir em conteúdo básico para formação profissional: administração, 
tecnologia e estudo de usuários. A idéia proposta é a compatibilização, sem 
contudo haver absorção de uma profissão pela outra. Susana P. M. Mueller . 
1022 [ABC] 

1627. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.167-181 jul./dez. 1984. Redes como 
entidades interorganizacionais. . Tentou-se atingir dois pontos através deste 
trabalho: a) sistematizar diferentes enfoques relativos ao conceito de rede 
existentes na literatura de Biblioteconomia, e b) trazer ao campo de discussão da 
Ciência da Informação e Biblioteconomia posições que estão se desenvolvendo 
na teoria das relações interorganizacionais. O primeiro aspecto é formalizado 
através da construção de um quadro onde os elementos de definição são 
subcategorizados em trê domínios diferentes (estrutural, técnico e de objetivos) e 
nivelados de acordo com os respectivos graus de especificidade. O segundo 
aspecto é atingido através da adaptação das teorias de Litwark, Schermerhorn e 
Van den Ven, sobre as relações interorganizacionais, à área das interações entre 
bibliotecas. O modelo de Van den Ven, especificamente, é utilizado. Seus 
conceitos são comparados aos fenômenos existentes no campo da 
Biblioteconomia. Como resultado do estudo são criados dois instrumentos para 
medir, de forma descritiva, os relacionamentos entre bibliotecas; um baseado em 
variáveis estruturais, e outro em variáveis de processo. Yamil e Sousa Dutra . 
1023 [BC] 

1628. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.183-195 jul./dez. 1984. Lineamento geral 
para estudo da publicação oficial no Brasil. . Discute a importância da 
publicação oficial e de seu estudo, propondo uma metodologia para o 
aprofundamento de seu conhecimento. Francisco das Chagas de Souza . 1024 
[B] 

1629. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.197-210 jul./dez. 1984. Normalização de 
publicações periódicas: revisão da literatura. . Procura-se recomendar normas 
para apresentação de publicações periódicas. Analisa-se a normalização dos 
elementos essenciais necessários para a publicação periódica. Constata-se que 
existe divergência de opiniões quanto à apresentação de alguns itens 
bibliográficos nas publicações periódicas. Miriam Dalva Lima Martins . 1025 
[B] 



1630. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.211-228 jul./dez. 1984. Avaliação da coleção 
de periódicos da biblioteca da Universidade Federal da Paraíba na área de 
ciências sociais aplicadas. . Analisa o uso da coleção de periódicos da Biblioteca 
Central da Universidade da Paraíba (UFPB), concernente aos Departamentos do 
Centro de ciências Sociais Aplicadas (CCSA), no período de jan./jul. de 1983. 
Verifica o crescimento ou o decréscimo da coleção e estabelece o núcleo de 
periódicos mais utilizados por Departamento. Edna Maria Torreão Brito; 
Sebastião de Souza; Wilza da Costa Ramalho . 1026 [B] 

1631. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.229-259 jul./dez. 1984. Estudo das 
necessidades de informação dos migrantes nordestinos que chegam a São Paulo 
e Brasília. . O estudo baseado na aplicação técnica de convergência de opiniões 
das atividades que devem desempenhar no Distrito Federal. Angela R. F. A. dos 
Santos; Elvira Maria Freza; Lucinda de Jesus T. C. Cautela . 1027 [B] 

1632. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.261-265 jul./dez. 1984. O fator mudança e a 
biblioteca. . A sobrevivência de uma organização depende da utilidade de seus 
serviços à comunidade, ocorrendo, então, a necessidade de se conhecer o desejo 
de seus clientes. Para não cair na obsolescência, ela deve lançar mão de 
mudanças, garantindo, assim, o consumo de seus produtos/serviços. Apoiando-
se nas Diretrizes da Administração moderna, o administrador poderá contar com 
elementos para manter a vitalidade organizacional, onde atua. Nerio Sacchi Jr. . 
1028 [BO] 

1633. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.267-279 jul./dez. 1984. Estabelecimento de 
objetivos e serviços para a biblioteca de Universidade Federal do Acre em 
relação ao seu contexto ambiental. . Aplicação de referencial teórico na análise 
dos fatores do meio ambiente, que podem influenciar os objetivos e Serviços da 
Biblioteca Central da Universidade Federal do Acre. Valci Augustinho; Maria 
das Graças S. Andrande . 1029 [B] 

1634. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.281-290 jul./dez. 1984. Processo epidêmico e 
processo de comunicação. . Estuda a natureza do desenvolvimento científico 
através de fórmulas matemáticas, comparando o processo biológico de uma 
epidemia com o processo de comunicação de idéia/informação. Oferece 
paralelos entre o processo de divulgação de conhecimento e o processo de 
transmissão de doenças. Analisa a interdependência das classes de infectados, 
susceptíveis e removidos de populações abertas e fechadas no contexto de uma 
representação determinística e uma representação estocástica. Silas Marques de 
Oliveira . 1030 [C] 

1635. ISSN 0100-7157 v.12 n.2 p.291-293 jul./dez. 1984. Bases de dados 
nacionais em Ciência da Informação. . As informações referentes aos artigos 
publicados na revista Ciência da Informação no período 1972-1983 foram 
organizadas em forma de base de dados interrogável em linha, utilizando as 
facilidades oferecidas pelo sistema BIB/DIALOGO. Jaime Robredo . 1031 [CD] 



1636. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.103-114 jan./jun. 1985. A geração da base de 
dados do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares: problemas e 
perspectivas. . São descritos os antecedentes que levaram à criação da base de 
dados gerada pela Divisão de informação e Documentação Científicas e pelo 
Departamento de Processamento de Dados do IPPEN, bem como o tipo de 
documentos que compõem essa base de dados. Terezine Arantes Ferraz; Irene 
Josefa de Souza . 1103 [BD] 

1637. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.115-124 1985. Avaliação do uso de um 
sistema de legislação. . Mediante levantamento de dados realizado no Centro de 
Documentação do Ministério do Interior no período de 1983 a 1984, procurou-se 
identificar os usuários de seu Serviço de Legislação, os mecanismos utilizados 
no atendimento às solicitações de informação legislativa, a demanda de seus 
usuários e, principalmente, o uso real do Sistema de Referência de Legislação - 
INTERLEGI. O sistema apresentou um alto índice de respostas positivas, 
embora tenham sido detectados fatores que prejudicaram o seu desempenho e, 
em conseqüência, foram elaboradas diretrizes visando a melhor performance do 
INTERLEGI. Adelaide Soares de Oliveira Veiga; Irene Maria Figueiredo 
Oliveira . 1104 [B] 

1638. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.125-134 1985. Banco de dados estatísticos 
para planejamento e desenvolvimento. . Enumera os tipos de dados estatísticos 
acessíveis em linha através do sistema SIDRA. Esses dados são regionais: 
municipais, microrregionais, mesorregionais, região metropolitana, unidade da 
Federação, região e Brasil. A recuperação é feita através de dois subsistemas. a) 
Sistema de Recuperação de informação por Temas, SRIT, b) Sistema de 
Recuperação de Informações por variáveis, SRIV. O acesso ao SIDRA é feito 
por terminais de vídeo ou por TELEX. Maria Beatriz Pontes de Carvalho; Maria 
de Nazareth Furtado Gomes; Cláudio Alex Fagundes da Silva . 1105 [CD] 

1639. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.135-147 1985. Ensino de informática na 
formação de bibliotecários. . Enfoca a informática como fenômeno de massa, 
exercendo importante papel em vários setores, que correspondem a três 
respostas principais: a pesquisa, o desenvolvimento e a formação, enumerando 
os objetivos e os níveis desta última. Conclui mostrando a importância da 
informática na formação dos bibliotecários e como o Departamento de 
Biblioteconomia da Universidade de Brasília tem atuado neste sentido. Cordélia 
Cavalcanti . 1106 [B] 

1640. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.149-152 1985. Holografia. . Discorre sobre o 
que é e como é produzida a holografia. Focaliza a produção holográfica, suas 
aplicações mais pragmáticas a utilidade para bibliotecas e a relação holografia-
informação como caminho para a real utilização dessa nova tecnologia de 
informação. Wagner Garcia . 1107 [CBO] 



1641. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.15-19 jan./jun. 1985. Tendências em 
informática para processamento de informações no centro de pesquisa e 
desenvolvimento da Telebrás. sistema de informação - automação - processo 
técnico. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da TELEBRÁS tem dedicado 
considerável esforço à organização de uma infra-estrutura em informática, que 
viabiliza, entre outras metas, a automatização, em considerável grau, de tarefas 
de tratamento de informações. Este trabalho descreve sucintamente as diretrizes 
traçadas, as atividades já desenvolvidas e as perspectivas da área no CPq. 
Eduardo Tadao Takahashi . 1091 [B] 

1642. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.1-7 jan./jun. 1985. A informática e a 
Biblioteconomia: união de muito futuro. . Apresenta os benefícios do 
relacionamento entre a Biblioteconomia e a importância da utilização do 
computador como nova ferramenta de trabalho para o bibliotecário. O 
computador, executando as tarefas rotineiras e repetitivas, irá liberar o 
profissional para as atividades nobres que caracterizam a dinamicidade de um 
centro de informações. Apresenta a telemática como instrumento valioso para a 
cooperação bibliotecária. Aborda, ainda, os aspectos econômicos da informação, 
os custos com a utilização de serviços on-line e base de dados. Discorre, 
finalmente, sobre a preocupação dos países em desenvolvimento com os 
impactos das novas tecnologias de informação e o papel do governo no 
incentivo à indústria de informação. Murilo Bastos da Cunha . 1089 [B] 

1643. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.21-26 jan./jun. 1985. Mudança para o 
formato calco: uma experiência. . Descreve-se a evolução do sistema 
automatizado para bibliotecas desenvolvida na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, desde 1968, na COPE. Diversos motivos levaram o grupo de analistas 
de sistemas e bibliotecários a estudar formas de converter o formato antigo, em 
campos fixos, para formato compatível com o CALCO. São relatadas a 
metodologia aplicada na conversão, as dificuldades encontradas e conclusões 
sobre o formato. A experiência durou dois anos, na Biblioteca Central do centro 
de Tecnologia da UFRJ, sem interrupção dos serviços oferecidos aos usuários 
daquela biblioteca universitária. Maria de Fátima Pereira Raposo; Vera Lúcia 
Soares de Oliveira; Florinda Harue Shinotsuka . 1092 [B] 

1644. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.27-32 jan./jun. 1985. Indexação automática 
de textos. . Descreve um programa experimental de análise automática de textos 
desenvolvido na Universidade de Brasília. Os passos da análise lingüística 
seguidos no presente modelo são: segmentação; procura no dicionário e análise 
morfológica de palavras portuguesa; desembiguação de homografias sintáticas; 
construção de uma árvore de dependência. Johan Haller . 1093 [BD] 

1645. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.33-40 jan./jun. 1985. Problemas de 
desenvolvimento de software para automação de bibliotecas com pequenos 
computadores. . Descreve as características de um software flexível para 
automação de bibliotecas, desenvolvido para mini e microcomputadores. Aborda 
os problemas técnicos, envolvidos na sua definição e implementação e dá uma 
visão geral do atual estágio de desenvolvimento do referido pacote Sílvia de 
Oliveira Barcellos . 1094 [B] 



1646. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.41-45 jan./jun. 1985. Software do sistema 
automatizado da biblioteca do Instituto de Pesquisas Espaciais. . Apresenta a 
experiência do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO na 
implantação do projeto de microcomputadores pessoais nas bibliotecas, sua 
estratégia de implantação, índice de utilização, avaliação e ações futuras pala 
implementação. Arry Carlos Buss Filho . 1095 [B] 

1647. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.49-57 jan./jun. 1985. Sistema de informações 
seletivas especializadas. Política editorial; revisão de literatura - diretriz - 
objetivo. Apresenta a experiência do Serviço Federal de Processamento de 
Dados na implantação do sistema de automação do acervo e serviços de sua rede 
de bibliotecas. Esclarece os subsistemas que compõem o software utilizado - 
Sistema de Informações Bibliográficas - e as bases de dados bibliográficos. 
Maria das Graças Comarú de Oliveira; Rosa Maria Cardoso Soares Araújo . 
1096 [B] 

1648. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.59-65 jan./jun. 1985. Inventário rotativo: 
uma visão pragmática. . O inventário de uma biblioteca exige grande carga de 
trabalho para cumprir etapas diversificadas, relativas à avaliação do acervo. O 
presente estudo faz um confronto entre o inventário rotativo, realizado por 
computador. A análise dos dois tipos de inventário demonstra que o inventário 
rotativo poderá ter um melhor desempenho do que o tradicional, pois permite a 
contínua avaliação do acervo. Maria de Lourdes Carvalho Pierotti; Valéria 
Rocha Neils . 1097 [B] 

1649. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.67-71 jan./jun. 1985. Mistral: sistema de 
recuperação documentária. . O Sistema de recuperação documentária, 
MISTRAL, é um sistema integrado de documentação automatizado, que inclui: 
busca retrospectiva, Disseminação Seletiva da Informação, entrada em linha de 
documentos, indexação automática, gestão de léxico e tesauros, interface para 
videodisco. Jean Habran . 1098 [BD] 

1650. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.73-80 jan./jun. 1985. A informática na 
Biblioteconomia: um estudo de caso - a biblioteca da escola superior de guerra. 
disseminação seletiva da informação - DSI - implementação. Expõe a filosofia 
de ação da nova biblioteca da Escola Superior de Guerra, ESG. É feita uma 
apresentação da Escola e a importância da documentação para um instituto com 
as características da ESG. Descreve as diretrizes, o enfoque tecnológico ditado 
pela informática, a missão e três peculiaridades da biblioteca da ESG. Heitor 
Moreira Herrera . 1099 [B] 

1651. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.81-86 jan./jun. 1985. Experiência do 
SERPRO no uso de microcomputador pessoais, através das bibliotecas 
regionais, para o auto desenvolvimento de seus funcionários. . Apresenta 
experiência do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO na 
implantação do projeto de microcomputadores pessoais nas bibliotecas, sua 
estratégia de implantação, índice de utilização, avaliação e ações futuras para 
implementação. Maria das Graças Comarú de Oliveira . 1100 [B] 



1652. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.87-93 jan./jun. 1985. Sistemas biblos: 
controle de palavras-chave. . O sistemas BIBLOS realiza o controle das 
palavras-chave utilizadas no catálogo de assuntos da biblioteca do CPD/PPGCC 
da UFRS. Implementando em MUMPS/M no microcomputador Polymax 
101HS, executa rotinas de cadastramento, alteração e listagem de palavras-
chave, automatizando os índices alfabético e numérico utilizados pela biblioteca. 
Alexandre da Silva Carissimi; Zita Catarina Prates de Oliveira . 1101 [B] 

1653. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.9-13 jan./jun. 1985. O papel da moderna 
Biblioteconomia. . Aborda a Biblioteconomia e a função social do bibliotecário. 
Focaliza a convergência de objetivos entre o político e o bibliotecário e a relação 
bibliotecário-livro para a disseminação da informação. Apresenta a tecnologia da 
informática como instrumento indispensável ao desenvolvimento da 
Biblioteconomia e a necessidade de adaptação e integração da força do trabalho 
às solicitações da sociedade informatizada. Marco Maciel . 1090 [B] 

1654. ISSN 0100-7157 v.13 n.1 p.95-102 jan./jun. 1985. Disseminação seletiva 
de informações: o serviço IPT/DSI e a base de dados compendex. . Examina as 
novas técnicas utilizadas para o tratamento da literatura científica e tecnológica. 
Analisa e descreve as características da base de dados COMPENDEX e o 
serviço IPT/DSI. Enfatiza a importância da criação de base de dados nacionais 
para permitir o desenvolvimento e independência tecnológica, com sugestões 
para aprimorar o grau de satisfação dos usuários. Ida Elza Arnold Kurkudjian . 
1102 [B] 

1655. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.153-167 jul./dez. 1985. Integração de um 
acervo de ciências sociais numa base de dados catalográficos. . Apresenta 
histórico sobre o sistema BIBLIODATA, desenvolvido pela Fundação Getúlio 
Vargas. Indica o início da participação da Biblioteca Central do IBGE, com o 
seu acervo de ciências sociais, no sistema. Aponta as vantagens decorrentes da 
participação em uma rede automatizada e destaca a atuação do IBGE, 
encarregado da normalização dos nomes geográficos usados pelas bibliotecas da 
rede. Maria Beatriz Pontes de Carvalho; Maria Celia dos Santos Bou Maroun . 
1108 [B] 

1656. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.169-178 jul./dez. 1985. As bases de dados da 
biblioteca do senado federal e sua operação por uma rede de bibliotecas. . 
Descreve a criação das bases de dados da Biblioteca do Senado Federal e sua 
operação por uma rede de bibliotecas. Ressalta as necessidades que levaram à 
reformulação dos bancos de dados e à realização da normalização da 
Catalogação e indexação dos documentos. Candida Maria Piragibe Graeff; Yone 
Maria Corrêa de Lima . 1109 [B] 

1657. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.179-188 jul./dez. 1985. Reflexões sobre o 
ensino de informática para bibliotecários. . Sugere a inclusão de disciplinas de 
informática em cursos de formação de bibliotecários, garantindo o seu 
desenvolvimento em cada escola de Biblioteconomia de acordo com as suas 
necessidades locais. Considera que noções de Informática devem ou podem ser 
introduzidas na educação do bibliotecário, levando em conta, porém o tipo de 
profissional que se pretende formar. Wanda Maria M. R. Paranhos . 1110 [B] 



1658. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.189-193 jul./dez. 1985. A face oculta das 
bases de dados estrangeiras e internacionais. informação tecnológica. Resgata 
discussão ocorrida durante as aulas, no 1o. CEIT, sobre a utilização das base de 
dados estrangeiras e internacionais pelos países periféricos. Francisco das 
Chagas de Souza . 1111 [BDC] 

1659. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.195-204 jul./dez. 1985. Processos de 
automação na Biblioteca Nacional. . A Biblioteca Nacional adotou processos 
automatizados em seus serviços para otimizar o controle bibliográfico. Ilustra-se 
o desenvolvimento de seus projetos através da descrição dos vários sistemas, a 
nível de hardware e software. Giselda Brasil Aronovich; Marilia Amaral Mendes 
Alvez . 1112 [B] 

1660. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.205-213 jul./dez. 1985. Teletex, correio 
eletrônico e bulletin Boards. . Conceitua o que é teletex e correio eletrônico, 
salientando as utilidades e benefícios de cada um, e definindo seus espaços 
mercadológicos. Mostra o bulletin-board mais como um serviço de atendimento 
de necessidades de lazer das pessoas do que de necessidades profissionais. 
Mario Augusto A. Vilas Boas . 1113 [O] 

1661. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.215-223 jul./dez. 1985. A indústria de 
informação no Brasil. sistema de informação - informática - avanço tecnológico. 
Apresenta a evolução da informática e de sistemas de informação e seu papel no 
momento atual, onde o enfoque é dado ao conhecimento, serviços e energia. 
Considera o aparecimento e desenvolvimento de um novo setor dentro da 
estrutura econômica, o quartenário, representado: 1) Pela indústria de 
informação e 2) pela indústria de sistemas. Tania Mara Botelho . 1114 [C] 

1662. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.225-240 jul./dez. 1985. Uma experiência em 
automação de bibliotecas na Universidade de Brasília. . Focaliza os problemas e 
descreve a necessidade de automação da Biblioteca Central da UnB. Através de 
metodologia coerente com as teorias de Administração e Biblioteconomia, relata 
a estruturação da biblioteca e o sistema em computador. Lucio Carlos Andrade 
Borges; Manoel Antonio Teles . 1115 [B] 

1663. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.241-249 jul./dez. 1985. Uma base de dados 
bibliográficos em áreas sócio-econômicas. . Descreve o sistema de arquivamento 
e busca de referências bibliográficas do IBGE, desenvolvido para computador de 
grande porte do tipo IBM 3032. Regina de Almeida Sá; Lourival Emílio Dantas 
Filho . 1116 [B] 

1664. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.251-258 jul./dez. 1985. As tecnologias de 
informática e de comunicações no escritório moderno. . Mostra que a revolução 
da informação está chegando aos escritórios. Demonstra que a automação de 
escritórios consiste na utilização de tecnologias de Informática e de 
comunicações para apoiar a execução dos processos e atividades próprias desses 
ambientes, complementarmente às funções do processamento de dados 
tradicional. Kival Chaves Weber . 1117 [O] 



1665. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.259-262 jul./dez. 1985. O CNPq e a 
informação científica e tecnológica. . Apresenta um breve histórico do CNPq e o 
processo de reformulação do IBICT. Descreve a composição do Conselho 
Científico e Tecnológico e a atuação da Comissão de Informação em Ciência e 
Tecnologia. Lynaldo C. Albuquerque . 1118 [C] 

1666. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.263-267 jul./dez. 1985. As bases de dados 
operadas pela EMBRAPA. . O Sistema de informação Técnico-Científico 
(SITCE) da EMBRAPA opera, a nível nacional, as bases de dados de 
publicações, de bibliografias, de projetos de pesquisa e de tecnologia e 
recomendações. Wilson Miashiro . 1119 [B] 

1667. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.269-272 jul./dez. 1985. A indústria de 
informação vista pelo governo. . Aborda a informática e a comunicação pela sua 
dimensão econômica em relação outras atividades. Destaca o papel 
desempenhado pela indústria de computadores como parte da Informática. 
Utiliza a disseminação do computador como forma de medir o grau de 
informatização da economia brasileira. Artur Pereira Nunes . 1120 [CO] 

1668. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.279-283 jul./dez. 1985. Política de base de 
dados brasileiros. . Discorre sobre diversos aspectos dos serviços de consulta a 
base de dados, a saber: implicações da ação governamental, o controle e 
importância das ligações internacionais, padronização de protocolo, fomento à 
pesquisa e política para o setor. Margarida Pion . 1121 [O] 

1669. ISSN 0100-7157 v.13 n.2 p.285-287 jul./dez. 1985. Discurso de 
encerramento do encontro nacional de Biblioteconomia e informática. . 
Considerações sobre a importância do Encontro Nacional de Biblioteconomia e 
Informática, como início de uma conscientização que leve ao estabelecimento de 
uma política de informação na área de Biblioteconomia. Relaciona alguns 
problemas da área, como também os assuntos tratados durante o encontro e as 
entidades participantes. Emir José Suaiden . 1122 [B] 

1670. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.111-116 jan./jun. 1986. Centro de referência: 
projeto para implantação. . Projeto recomendado pela Fundação Jônice Tristão 
para implantação de um Centro de Referência em seu Espaço Capixaba, com o 
objetivo de reunir, manter, processar, disseminar e facilitar a localização, acesso 
e uso da documentação que verse sobre o Estado do Espírito Santos, 
funcionando como aglutinador e divulgador das informações sobre o Estado. 
Todêska Badke . 1192 [B] 



1671. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.117-126 jan./jun. 1986. Avaliação do 
programa de comutação bibliográfica (COMUT) no estado do Piauí. . Pesquisa 
realizada para verificar o funcionamento do Programa de Comutação 
bibliográfica (COMUT) no estado do Piauí. Serviram como informantes os 
quinze usuários do COMUT mantido pela Biblioteca Central da Universidade 
Federal do Piauí, no período de janeiro a agosto de 1984. Aos usuários foi 
aplicado um questionário sucinto que, além de questões de identificação, 
inquiria sobre tópicos como: custo médio do serviço, tempo médio de acesso ao 
documento, razões de maior ou menos uso do COMUT, divulgação e qualidade 
do serviço, funções do produto final. Os resultados evidenciaram, 
fundamentalmente, a subutilização do programa, por motivos diversos. Foram 
apresentadas sugestões visando desenvolver o COMUT no Piauí. Maria das 
Graças Targino . 1193 [B] 

1672. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.127-137 jan./jun. 1986. Interferências 
negativas no ato de ler. . Descrevem-se algumas variáveis da leitura, destacando-
se aquelas desestimuladores do hábito de ler e que geram um leitor relutante, e 
relatam-se pesquisas enfocando os aspectos influenciadores no comportamento 
dos indivíduos em relação à leitura. Walkíria Toledo de Araújo . 1194 [O] 

1673. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.139-146 jan./jun. 1986. O treinamento de 
usuários universitários com base na relação biblioteca/corpo docente. . 
Apresenta o treinamento de usuários como o primeiro ponto de ligação entre a 
biblioteca e seus usuários. Propõe o trabalho conjunto de bibliotecários e 
professores na elaboração do treinamento, como forma de integrar a biblioteca 
no processo de ensino/aprendizagem e utilizar a motivação do aluno como fator 
principal na aprendizagem do uso de recursos e serviços bibliotecários. 
Apresenta a experiência de integração biblioteca/comunidade acadêmica, que 
vem sendo conseguida no treinamento de usuários na UFRGS. Zita Catarina 
Prates de Oliveira; Patrícia Lessa Flores da Cunha; Lourdes Marmet . 1195 [B] 

1674. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.147-156 jan./jun. 1986. Sondagem para a 
criação de uma biblioteca popular. . Estudo de usuários realizado no bairro da 
Encruzilhada, Recife-Pernambuco, com a finalidade de instalar uma biblioteca 
popular (pública). Foram levantados dados sobre: o hábito de leitura da 
população do bairro, seu grau de instrução, as preferências por determinados 
tipos de publicações e espécie de literatura, o interesse despertado pela 
iniciativa, bem como o horário julgado mais conveniente para freqüência à 
biblioteca e o local de escolha para sua localização. René Ribeiro . 1196 [B] 

1675. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.1-7 jan./jun. 1986. Tendências do ensino de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação no Reino Unido. informação - fator de 
democratização; sistema de informação - avanço tecnológico; bibliotecário - 
profissional da informação. Relata a experiência do Reino Unido em relação à 
profissão do bibliotecário. Compara o bibliotecário e o cientista da informação, 
mostrando os pontos de convergência e divergência. Descreve tendências da 
profissão e do ensino da Biblioteconomia e Ciência da Informação. T. D. Wilson 
. 1183 [BC] 



1676. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.27-37 jan./jun. 1986. Problemas culturais, 
políticos e econômicos da informatização no Brasil. . Partindo do pressuposto de 
que a informatização não é uma questão puramente tecnológica, da área 
informática, são ressaltados os aspectos políticos e sociais, sobretudo em 
sociedades autoritárias. Situa a problemática da informatização nos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, suas implicações na indústria e na 
transferência da informação, sua interdependência e transnacionalidade. Antônio 
Miranda . 1185 [C] 

1677. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.39-49 jan./jun. 1986. A comunicação da 
informação científica e tecnológica: perspectivas de pesquisa. . Estudo de 
usuários como instrumento de pesquisa do contexto de comunicação da 
informação científica e tecnológica. A observação, análise, identificação e 
descrição da demanda e uso da informação como recurso para o planejamento, 
administração e avaliação de bibliotecas. Clarice Muhlethaler de Souza Faria . 
1186 [CB] 

1678. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.51-69 jan./jun. 1986. Informação e 
transformação: reflexões sobre o futuro da biblioteca. . Após analisar o papel da 
informação na sociedade moderna, como fator de poder e desenvolvimento, o 
autor estuda o perfil do novo profissional da informação, numa sociedade 
informatizada. Considera-se com especial atenção a evolução que o conceito de 
biblioteca deve sofrer em setores que apresentam diversos níveis de 
desenvolvimento. Jaime Robredo . 1187 [B] 

1679. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.59-96 jan./jun. 1986. Informação, como 
visão, interdisciplinaridade e Biblioteconomia. . A partir de discussões em sala 
de aula, em torno do tema cultura letrada e cultura analfabeta, apresentam-se 
definições de interdisciplinaridade e suas correlações com a informação, com a 
teoria evolutiva de E. Morin e de T. de Chardin e com a Biblioteconomia nesse 
contexto cósmico-evolutivo interdisciplinar. Sebastião de Souza . 1190 [BC] 

1680. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.71-83 jan./jun. 1986. Bibliotecas públicas em 
Portugal, resultados de um levantamento realizado durante 1982 e 1983. . 
Apresenta resultados de um levantamento que objetivou identificar a situação de 
bibliotecas públicas, mantidas por conselhos municipais, no Portugal 
continental. Analisa questões sobre organização e administração, acervos, mão-
de-obra, acomodações e equipamento, finanças, processos técnicos, acesso ao 
conteúdo e seus instrumentos, classificação, Catalogação e serviços das 
bibliotecas. Conclui que a situação atual das bibliotecas em alguns municípios 
está longe do ideal, não permitindo, ainda, a formação de um serviço nacional de 
bibliotecas públicas. As recomendações incluem, entre outras, a identificação de 
bibliotecas públicas com bom potencial de desenvolvimento, que possam vir a 
ser projetos-piloto que, com o suporte do governo central e das autoridades 
locais, poderiam prover a base para o desenvolvimento de uma moderna rede de 
bibliotecas públicas para o país. Stephen Parker . 1188 [B] 



1681. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.85-88 jan./jun. 1986. Linguagens 
documentárias. . No campo das chamadas linguagens documentárias verifica-se 
o fenômeno generalizado da rejeição dos tradicionais sistemas de classificação. 
Tal fenômeno não pode ser atribuído só à inflexibilidade ou insuficiência 
estrutural de tais linguagens. Há que se lembrar que o clima epistemológico em 
que se organizaram as tabelas de classificação, clima de saturação iluminística, 
com tendência a atribuir ao conhecimento científico rigidez e imutabilidade, está 
hoje completamente superado. A tendência a usar os já famosos tesauros mostra 
a necessidade de maior agilidade nas linguagens documentárias. Revela também 
a imprescindibilidade dos elementos classificatórios, já que os tesauros mais 
bem elaborados são verdadeiras classificações que não ousam dizer o próprio 
nome. Astério Tavares Campos . 1189 [B] 

1682. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.9-25 jan./jun. 1986. A informação como fator 
de democratização. . Discute a informação e seu contexto brasileiro; traça 
paralelo entre profissionais da informação e as formas democratizantes da 
informação; identifica e analisa movimentos alternativos de informações. Vera 
Lúcia Alves Breglia; Heloísa Rios Gusmão . 1184 [CB] 

1683. ISSN 0100-7157 v.14 n.1 p.97-109 jan./jun. 1986. Informação para o 
desenvolvimento. . Através da análise da literatura nacional e internacional são 
salientados o valor, a importância e a necessidade de Sistemas de informação 
para o Poder Público (SIPP), constatando-se que a informação adequada é 
indispensável para a tomada de decisão, a nível de planejamento e execução 
governamentais. Estudo comparativo dos SIPP de vários países aponta etapas de 
desenvolvimento de sistemas de informação e a importância de serem 
estabelecidas áreas prioritárias, conforme necessidades identificadas em 
diagnósticos diversos e em estudos de usuários. Levantamento exaustivo sobre 
formação e treinamento de profissionais e usuários de informação indica o papel 
e a responsabilidade do governo para assegurar o uso efetivo da informação. 
Com base em revisão e análise da literatura são sugeridos modelos e linhas de 
ação para planejar o desenvolvimento de recursos humanos, a fim de facilitar e 
agilizar a atuação da administração pública e acelerar o processo de 
desenvolvimento nacional através de programas de educação continuada em 
informação, coordenados por um centro nacional de treinamento. Regina Célia 
Montenegro de Lima . 1191 [C] 

1684. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.161-174 jul./dez. 1986. Novos rumos na 
educação em Biblioteconomia: a experiência norte-americana. . Dá um histórico, 
posição atual e perspectivas de desenvolvimento para a Biblioteconomia nos 
Estados Unidos. Tece comentários sobre fatos e problemas recentes enfrentados 
pela profissão. Guy Garrison . 1197 [B] 

1685. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.175-188 jul./dez. 1986. Biblioteca 
universitária e educação do usuário. . Analisa a necessidade de educação do 
usuário no ambiente da biblioteca universitária, bem como apresenta os 
principais problemas relacionados com o assunto. Murilo Bastos da Cunha . 
1198 [B] 



1686. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.189-196 jul./dez. 1986. Fundamentos 
filosóficos da Biblioteconomia. . Estabelece um confronto entre os binômios 
Filosofia e ciência e Biblioteconomia e informação, estudando seus conceitos e 
abrangência. Apresenta as correlações da Biblioteconomia com a Filosofia e a 
ciência, procurando ressaltar os seus fundamentos filosóficos e científicos. 
Sebastião de Souza . 1199 [B] 

1687. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.197-208 jul./dez. 1986. Avaliação da 
normalização de periódicos brasileiros nas áreas de ciência e tecnologia. . 
Objetivou-se saber como estão sendo apresentadas as informações nos 
periódicos brasileiros e se essas informações estão normalizadas adequadamente 
para que seja possível o processo do controle bibliográfico. Miriam Dalva Lima 
Martins . 1200 [BD] 

1688. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.209-225 jul./dez. 1986. Compartilhamento de 
recursos e o papel das redes de informação. . É abordado o compartilhamento de 
recursos como uma nova concepção para a cooperação bibliotecária Analisa o 
conceito de cooperação e sua base histórico-filosófica e a cooperação 
bibliotecária como um processo derivativo que segue essas diretrizes específicas. 
Edna Lúcia da Silva . 1201 [B] 

1689. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.245-265 jul./dez. 1986. A participação do 
bibliotecário na constituição brasileira. . Discute a participação do bibliotecário 
na Constituição brasileira, tendo como base as diretrizes da Comissão Provisória 
de Estudos Constitucionais, e propõe subsídios para essa participação através da 
criação de uma política nacional de informações e de uma infra-estrutura 
organizacional que coordene e dê suporte a essa política. Denise Werneck de 
Paiva; Maria Suely Machado Martins . 1202 [B] 

1690. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.267-286 jul./dez. 1986. Serviços e atividades 
não-convencionais desenvolvidos por profissionais da informação no Distrito 
Federal: estudo exploratório. . Identificam-se profissionais envolvidos com 
Serviços de Informação não-convencionais do DF e, através de entrevistas, são 
levantadas suas áreas de atuação, serviços e atividades. Abordam-se métodos e 
instrumentos utilizados e as perspectivas do mercado de trabalho. São também 
mencionados os fatores determinantes de motivação para que os profissionais se 
lancem em trabalhos alternativos de informação. Conclui-se que a postura 
individual e a criatividade são pré-requisitos para adoção de novas propostas 
profissionais e de comportamento. Cristiane de Almeida Maia . 1203 [B] 

1691. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.287-297 jul./dez. 1986. Legislação de 
informática no Brasil: desenvolvimento e debates. . Cronologia dos eventos que 
conduziram à implantação da política nacional de informática. Sumário dos 
debates e controvérsias em torno dessa política. O papel da SEI como órgão 
coordenador da área de informática no país. Apêndice com a súmula dos atos 
normativos emitidos pela SEI. Apêndice com os decretos e leis da política 
nacional de informática. Nice Figueiredo . 1204 [O] 



1692. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.299-303 jul./dez. 1986. Biblioteconomia 
Clínica em uma Comunidade Hospitalar. . Analisa a Biblioteconomia Clínica, 
métodos, vantagens e benefícios para a comunidade médica brasileira. Estudo de 
caso do Hospital das Doenças do Aparelho Locomotor - Sarah Kubitschek. 
Claudete Marlene Schaaf Silva . 1205 [B] 

1693. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.305-311 jul./dez. 1986. Levantamento sobre 
uso da ISBD em bibliografias nacionais. . Apresenta a origem e objetivo da 
ISBD como norma para o controle bibliográfico universal. Levanta seu uso em 
bibliografias nacionais e códigos de Catalogação nacionais e multinacionais. 
Conclui por sua larga e crescente utilização a nível nacional e propõe, também, a 
nível de bibliotecas brasileiras. Eliane Serrão Alves Mey . 1206 [BD] 

1694. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.313-327 jul./dez. 1986. Metodologia de 
coleta de documentos para bases de dados bibliográficos. . O presente trabalho 
estabelece a seqüência de ações compreendidas no esforço de coletar literatura 
para a formação e manutenção de base de dados bibliográficos no campo da 
energia, onde são consideradas a produção literária do setor energético, a 
escolha e determinação dos segmentos dessa produção e os usuários potenciais 
para ingresso no sistema de informações bibliográficas. Descrevem-se as etapas 
pertinentes aos sistema de coleta de literatura, desde a localização de fontes 
terciárias até a aquisição do documento primário. Vera Lúcia Louzada de Mattos 
Dodebei . 1207 [B] 

1695. ISSN 0100-7157 v.14 n.2 p.329-343 jul./dez. 1986. Diagnóstico do 
comportamento do aluno de graduação da PUCCAMP na aquisição da 
informação bibliográfica. . Apresenta os resultados da pesquisa realizada entre 
os alunos de graduação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 
1984. O objetivo foi caracterizar as necessidades de informação dos alunos de 
graduação e verificar o desempenho das bibliotecas em atender eficientemente 
às demandas apresentadas. Para discussão dos resultados procurou-se relacionar 
os dados obtidos neste trabalho com as conclusões de outros estudos brasileiros 
realizados em bibliotecas universitárias. As conclusões de outros estudos 
brasileiros realizados em bibliotecas universitárias. As conclusões apontam que, 
de um modo geral, os alunos não estão satisfeitos com a quantidade das coleções 
e com a qualidade dos serviços. Maria Lourdes Blatt Ohira; Masanao Ohira; 
Enrico Antonio Colosimo . 1208 [B] 

1696. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.109-120 jan./jun. 1987. Levantamento dos 
fatores que condicionam o uso da biblioteca da faculdade de educação, filosofia, 
ciências sociais e da documentação da UNESP, campus de Marília (SP).  Nério 
Sacchi Jr.; Cláudia Rodrigues; Elaine de A. Cardoso; Heloísa M. Roston . 1281 
[B] 



1697. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.1-12 jan./jun. 1987. El sistema automatizado 
de información de la biblioteca nacional de Venezuela. . O Instituto Autônomo 
de Biblioteca Nacional (IABNSB), organismo que desenvolve, além das 
atividades inerentes a uma biblioteca nacional, as de "formular e executar a 
política do Sistema Nacional de Serviços de Bibliotecas, conforme os planos de 
desenvolvimento econômico, social e cultural na nação", depois do respectivo 
estudo, adotou o sistema automatizado NOTIS, (Northwestern On-line Totally 
Integrated System), para a automatização da catalogação. Este sistema permite 
efetuar interativamente todos os processos administrativos de uma biblioteca de 
grandes dimensões, pela utilização do formato MARC para a entrada de todos os 
registros. Para a instalação do NOTIS na Venezuela, foi estabelecido o Centro 
de Processamento de Dados do IABNSB e se adquiriu um computador próprio, 
preparando-se o pessoal para utilização do formato MARC e aplicação das 
normas ISBD (M). Posteriormente foi adquirido o sistema automatizado 
DOCU/MASTER, para depositar e recuperar a informação a partir de textos e 
documentos de variados formatos. Foi quando se consolidou o SAIBIN (Sistema 
Automatizado de informação da Biblioteca Nacional, integrado pelo NOTIS e 
pelo DOCU/MASTER). Incorporaram-se ao sistema cerca de sete instituições, 
encontrando-se entre elas a Biblioteca Central da Universidade Central da 
Venezuela (UCV), o Instituto de Altos Estudos de Defesa Nacional (IAEDEN) 
e, depois do estabelecimento da Base de Dados LEGAL no DOCU/MASTER, as 
seguintes instituições: Corte Suprema de Justicia (Jurisprudência), o Ministério 
Público (Doutrina) o Congresso da República (Câmara de Deputados e Senado) 
para a legislação vigente e o Ministério de Relações Exteriores (Tratados, 
Acordos e Convênios). No que diz respeito à área latino-americana, vêm 
colaborando estreitamente a Biblioteca Nacional do Chile (1984) e a Biblioteca 
Luís Angel Arango, do Banco da República da Colômbia (1985). Durante o ano 
de 1986 fizeram-se progressos nos preparativos para a cooperação requerida pela 
Biblioteca Nacional e pela Pontifícia Universidade Católica do Peru e, ainda, 
pela Universidade da Costa Rica e pelo Banco Central do Equador. Virginia 
Betancourt . 1270 [B] 

1698. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.121-125 jan./jun. 1987. Memória fazendária: 
a documentação da junta da fazenda da província de Mato Grosso. . Descreve o 
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo núcleo de Documentação e 
informação Regional Histórica da Universidade Federal de Mato Grosso, no 
sentido de recuperar a informação sobre Mato Grosso, através da organização da 
documentação fazendária, sob a guarda da referida instituição. Evaldo de Assis . 
1282 [D] 

1699. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.13-21 jan./jun. 1987. Las luces y las sombras 
de la documentación automatizada. informática - benefício Análise sobre as 
vantagens e desvantagens do funcionamento de unidades documentárias e 
bibliotecas automatizadas. Consideram-se os benefícios que se pode derivar 
tanto para os profissionais quanto para os usuários. Tem-se quanto influências 
físicas e psíquicas do uso das novas tecnologias. A utilização de 
microcomputadores supõe uma vantagem em unidades de informação pequenas, 
mas há que se pensar nos tipos de usuários desses serviços. Emilia Currás . 1271 
[BD] 



1700. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.23-34 jan./jun. 1987. Rede de dados 
bibliográficos no Brasil: uma necessidade real. . As bibliotecas já estão 
reconhecendo a impossibilidade de, isoladamente, possuírem todos os recursos 
informacionais para atender as necessidades de seus usuários. Assim, os 
esforços cooperativos visando a criação de uma rede eletrônica ligando os 
acervos das bibliotecas devem ser enfatizados. O trabalho analisa também as 
definições, as funções e os produtos de uma rede. Murilo Bastos da Cunha . 
1272 [B] 

1701. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.35-44 jan./jun. 1987. Depósito legal: 
esperança ou realidade. . O cumprimento do depósito Legal da Biblioteca 
Nacional exige uma nova legislação atualizada e abrangente. O conceito de 
depósito legal comporta inúmeras variantes no tempo e no espaço. Uma 
legislação sobre o assunto tem que levar em conta uma série de componentes, 
que são suas constantes. Marília Amaral Mendes Alves; Ronaldo Menegaz . 
1273 [B] 

1702. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.45-68 jan./jun. 1987. Os multimeios, a 
biblioteca e o bibliotecário. . Apresenta a classificação de Gilbert e Wrigt para 
os multimeios. Enfatiza a necessidade de inclusão desses materiais no acervo 
das bibliotecas. Comenta as funções da biblioteca de multimeios, o 
comportamento do bibliotecário face ao tratamento, controle bibliográfico e 
difusão dos multimeios. Sueli Angelica do Amaral . 1274 [B] 

1703. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.69-72 jan./jun. 1987. A indexação. . Discute 
o objeto da indexação e a sua finalidade. Mostra a dificuldade de se 
identificarem elementos verdadeiramente representativo no texto por falta de 
suporte teórico, e aponta os elementos polêmicos para discussão. Astério 
Tavares Campos . 1275 [B] 

1704. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.73-78 jan./jun. 1987. Informática: um projeto 
coletivo. . Aborda aspectos de avaliação crítica sobre a necessidade de criar um 
projeto coletivo no setor de informática. Salienta que os diversos segmentos da 
sociedade têm uma participação ativa no processo de informatização. Analisa a 
importância da produtividade e da coesão social como fatores de 
restabelecimento do equilíbrio interno do país e mostra os principais estágios de 
desenvolvimento do setor quaternário e quais as suas características. Tania Mata 
Guedes Botelho . 1276 [O] 

1705. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.79-84 jan./jun. 1987. O sistema CALCO e a 
rede Bibliodata. . O sistema CALCO, seus objetivos e produtos oferecidos. A 
rede BIBLIODATA, situação atual e s formas de integração com as demais 
bibliotecas cooperantes. Eugenio Decourt . 1277 [B] 

1706. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.85-88 jan./jun. 1987. Características de 
softwares e seus objetivos. . Avaliação dos objetivos da automação bibliográfica 
e as características dos softwares para atendê-los. Luiz Fernando Cysneiros . 
1278 [B] 



1707. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.86-94 jan./jun. 1987. Informação tecnológica 
no âmbito da publicação governamental. . Tece considerações acerca da 
publicação do conteúdo de informação tecnológica nas publicações 
governamentais brasileiras, e conclui pela necessidade de ampliação do controle 
bibliográfico destas, a fim de aumentar o benefício para a sociedade. Frederico 
das Chagas de Souza . 1279 [D] 

1708. ISSN 0100-7157 v.15 n.1 p.95-108 jan./jun. 1987. Bibliotecário 
Autônomo: uma nova perspectiva. . Utilizando-se da técnica de entrevista, e 
analisando especificamente o caso de Brasília, pesquisa as possibilidades de o 
bibliotecário atuar como Autônomo, visando identificar as atividades que pode 
desenvolver, bem como os tipos de locais em que pode atuar. Procura verificar 
também as características necessárias a esse profissional e quais as suas 
vantagens e desvantagens. Visa, por fim, averiguar as perspectivas do mercado 
de trabalho, concluindo que este existe e que necessita ser conquistado. Andréa 
S. P. Pinheiro; Eleonora R. C. Franco; Maria do Carmelo Quartin Graça . 1280 
[B] 

1709. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.137-148 jul./dez. 1987. Da aspiral do 
conhecimento à catalogação. . Sugere-se uma nova representação do ciclo da 
informação. A partir desta, a Catalogação se apresenta como um processo de 
comunicação entre usuário e conhecimento registrado. Define-se a Catalogação 
e determina-se seu objetivo, suas funções e partes. Eliane Serrão Alves Mey . 
1293 [CB] 

1710. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.149-165 jul./dez. 1987. Leitura e atividades 
culturais na biblioteca pública: aspectos teóricos. . Reflexão a respeito do 
fenômeno de ler, da leitura de fruição e das atividades culturais promovidas pela 
biblioteca pública, dentro da realidade brasileira, baseada na confluência de 
idéias e pronunciamentos que constam nas fontes bibliográficas, como na 
observação informal. Envolve questionamento sobre a instrumentalidade, 
potencialidade e possibilidades da biblioteca pública, como uma instituição, e da 
posição do bibliotecário na sociedade, como intermédio de bens culturais. 
Objetiva contribuir para o estudo de mentalidade sobre a leitura e biblioteca e 
discutir o valor de leitura, da liberdade e da expressão pessoal do usuário da 
biblioteca, dentro da crise de valores da sociedade contemporânea. Aponta os 
obstáculos - oriundos da mentalidade da sociedade contemporânea - que 
estorvam a realização dos objetivos da biblioteca pública. Rodolfo Tsupal . 1294 
[B] 



1711. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.167-191 jul./dez. 1987. SAMO: Sistema 
Automatizado para Aquisição de Monografias: projeção para bibliotecas 
universitárias. . Projeta um sistema automatizado para aquisição de monografias 
(SAMO) em bibliotecas universitárias. O SAMO utiliza um microcomputador 
de 64K bytes de memória expansível até 128K bytes, e equipamentos 
periféricos. O modelo conciso do SAMO, de caráter essencialmente 
conversacional, reflete os dados de entrada e as saídas necessárias. Os dados de 
entrada - bibliográficos, contábeis e de controle - são especificados está 
distribuída segundo o conceito de registros múltiplos, descrevendo as operações 
de processamento de dados via fluxogramas. Exemplifica as saídas - em linha ou 
em relatórios impressos - e discute os recursos necessários à implantação do 
SAMO. Cedília Alves Oberhofer . 1295 [B] 

1712. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.193-202 jul./dez. 1987. Estabelecimento de 
políticas para o desenvolvimento de coleções. . O estabelecimento de políticas 
para o desenvolvimento de coleções é uma necessidade em biblioteca. O 
trabalho de elaboração da política pode ser muito facilitado pela utilização de 
modelos devidamente adaptados à realidade local. As Diretrizes da American 
Library Association indicam uma das possibilidades a serem exploradas pelos 
bibliotecários brasileiros. Waldomiro de Castro Santos Vergueiro . 1283 [B] 

1713. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.203-215 jul./dez. 1987. Uso de bases de 
dados em bibliotecas brasileiras e americanas. . Compara a geração e uso de 
bases de dados em bibliotecas brasileiras e americanas. Discute a formação e as 
características sociais, econômicas e culturais das duas sociedades. Cita os 
principais problemas para a geração e uso de bases de dados no Brasil. Concluiu 
que a dinamização do serviço de consulta a bases de dados ns bibliotecas 
brasileiras depende substancialmente do desenvolvimento de uma infra-estrutura 
informacional, que dê suporte a esta atividade. Walderez Maria Duarte Dias; 
Maria Neves de Oliveira e Silva . 1296 [B] 

1714. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.217-227 jul./dez. 1987. Código de barras: 
uma introdução. . O uso do código de barras iniciou-se no comércio para, 
principalmente, facilitar o controle de estoques. Atualmente, vem sendo 
utilizando em bibliotecas, para auxiliar no controle de empréstimos. Para a 
Biblioteca Central da Universidade de Brasília, foram especificados 
equipamentos visando a implantação do código de barras, levando-se em conta o 
sistema de automação já existente. Ana Beatriz Feijó Rocha Lima . 1297 [B] 

1715. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.229-236 jul./dez. 1987. Planejamento 
bibliotecário: em busca de identidade. . Propõe a discussão do conceito de 
Planejamento Bibliotecário em relação a quatro elementos: macro, sistêmico, 
estratégico e local. Concluiu que, numa proposta de definição de Planejamento 
Bibliotecário, estes elementos devem ser considerados dentro de um 
determinado momento histórico. Kira Tarapanoff . 1298 [B] 

1716. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.237-247 jul./dez. 1987. Mudança de 
estruturas como forma de racionalização de serviços: a experiência da Fundação 
Universidade do Rio Grande. . Dá a fundamentação teórica e analisa uma 
experiência de mudança organizacional acontecida no sistema de biblioteca da 
Fundação Universidade do Rio Grande. Enriqueta Graciela D. de Cuartas . 1284 
[B] 



1717. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.249-284 jul./dez. 1987. O mercado de 
trabalho do profissional da informação na área da Biblioteconomia na Região 
Centro-Oeste. . Apresenta os resultados da pesquisa realizada no Departamento 
de Biblioteconomia da Universidade de Brasília, sobre Mercado de Trabalho, 
dentro da linha de pesquisa adotada pelo Departamento sobre o tema. Utiliza a 
técnica de convergência de opiniões para identificar as áreas do conhecimento 
que devem ser reforçadas no atual ensino de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, de modo a compatibilizar a oferta com a demanda de Mercado de 
Trabalho do Profissional da informação na área de Biblioteconomia na Região 
Centro-Oeste. Tânia Mara Guedes Botelho; Adelaide Ramos e Côrte . 1285 [B] 

1718. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.285-291 jul./dez. 1987. Atuação das 
bibliotecas universitárias na formação profissional do bibliotecário. . A tarefa de 
formar profissionais de alto nível pode ser dividida entre os professores dos 
cursos de Biblioteconomia e os bibliotecários, especialmente aqueles que são 
responsáveis pelas bibliotecas universitárias. Este trabalho conjunto e de estreita 
colaboração permitirá ao professor testar a qualidade do ensino que vem 
transmitindo, e ao bibliotecário fazer uma reciclagem de seus conhecimentos, 
sem se ausentar do seu local de atuação, e ao aluno uma formação mais realística 
e a aquisição de um maior senso de responsabilidade para o futuro desempenho 
de suas atividades profissionais. A colaboração entre as duas instituições 
contribuirá, também, de maneira mais efetiva para o desenvolvimento da 
profissão. Fernando Ivo Neves . 1286 [B] 

1719. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.293-315 jul./dez. 1987. Caracterização do 
acervo e proposta de política para seu desenvolvimento nas bibliotecas da 
Fundação Universidade do Amazonas. . Apresenta os dados relativos às onze 
bibliotecas da Fundação Universidade do Amazonas no que se refere aos 
idiomas e à idade do acervo, seguido das respectivas análises. Oferece um 
esboço das recomendações quanto ao futuro desenvolvimento do acervo 
informacional, para o que apresenta a minuta de uma política. O diagnóstico 
preliminar resultante do estudo reflete a situação geral do sistema, que se 
caracteriza por um acervo concentrado nas décadas de 60/70, e aponta um 
número de volumes suficientes para atendimento da demanda e predominância 
em língua portuguesa, com percentuais aceitáveis em inglês, espanhol e francês, 
dependendo da área. Raimundo Matins de Lima; Vera Maria de Aguiar 
Carvalho; Hilda Gomes Cerquinho; Elizabeth de Magalhães Cordeiro . 1287 [B] 

1720. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.317-325 jul./dez. 1987. Material 
Cartográfico: alguns conceitos básicos. . Apresenta alguns conceitos básicos 
relacionados com o material cartográfico no que concerne aos seus tipos e 
características, bem como, articulação sistemática das folhas de cartas. Rita de 
Cássia do Vale Caribé . 1288 [B] 

1721. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.327-329 jul./dez. 1987. Formato de 
comunicação: é necessário?. . As características básicas dos atuais formatos de 
comunicação e sua importância para as bibliotecas. Luiz Fernando Cysneiros . 
1289 [B] 



1722. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.331-341 jul./dez. 1987. Sindicatos patronais 
como fontes alternativas de informação para bibliotecas na área de indústria e 
comércio. . Estuda as potencialidades de informação de vinte e um sindicatos 
patronais filiados à Federação das Indústrias do Estado do Paraná, no que diz ao 
aproveitamento dessas informações para bibliotecas e/ou unidades de 
informações ligadas à área da indústria e comércio. Há inconsistência e 
desatualização nos dados armazenados pelos sindicatos, o que representa a 
utilização destes apenas como fontes de informação alternativas e auxiliares aos 
trabalhos desenvolvidos pelas bibliotecas e/ou unidades de informação. Patrícia 
Zeni Marchiori . 1290 [B] 

1723. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.343-353 jul./dez. 1987. Estudo da 
necessidade de criação de uma base de dados sobre poluição. . Diagnostica as 
necessidades de informação dos técnicos e gerentes da Secretaria do Meio 
Ambiente, que atuam na área de poluição do ar, água e solo, em relação ao tipo, 
fonte e freqüência de obtenção da informação necessária ao desenvolvimento de 
suas atividades, visando justificar a criação de uma base de dados. Iêda Muniz 
de Almeida; Lia Prado Arrivabene Cordeiro; Rita de Cássia do Vale Caribé . 
1291 [B] 

1724. ISSN 0100-7157 v.15 n.2 p.355-362 jul./dez. 1987. Estudo de usuários 
das bibliotecas da área biomédica da Universidade do Amazonas. . Apresenta os 
dados relativos ao usuário das bibliotecas dos cursos de Farmácia, Odontologia e 
Medicina da Universidade do Amazonas, coletados através de questionários, 
perfazendo um total de 237 alunos e 76 professores, correspondendo a 27,7 
porcento do total da comunidade. Verificou-se que a maior freqüência dos 
discentes às bibliotecas está numa faixa etária de 19 a 25 anos (78,1 porcento), 
sendo uma tendência um pouco maior para o sexo feminino (51 porcento) e a 
dos docentes entre 31 a 40 anos (adjuntos e assistentes), com predominância do 
sexo masculino (65,8 porcento), sendo o inglês e o espanhol os idiomas mais 
procurados. Inclui também os quadros relativos à freqüência, uso de meios de 
acesso à informação, recursos mais utilizados, problemas mais graves nas 
bibliotecas e opiniões sobre os serviços oferecidos, além de recomendações 
feitas pelos usuários. Vera Maria Aguiar de Carvalho; Elizabeth de Magalhães 
Cordeiro; Dulcilene Vasques de Oliveira . 1292 [B] 

1725. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.113-124 jan./jun. 1988. Atendimento a 
questões especiais no serviço de referência da biblioteca do CONDEPE: relato 
de uma experiência. . Apresenta a evolução de atendimento de um Serviço de 
Referência em Biblioteca Especializada. Mostra a importância da sistematização 
do registro das questões atendidas como elemento agilizador na transferência da 
informação aos usuários. Enfatiza a validade da utilização de especialistas como 
fonte de informação. Traz uma breve análise quantitativa da demanda real da 
informação no período 1982-86. Andréa Galhardo Monteiro Alves; Eva Maria 
Vianna de Menezes; Maria Auxiliadora de Carvalho . 1365 [B] 



1726. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.125-127 jan./jun. 1988. Acesso ao 
documento primário. acesso ao documento primário Define os conceitos 
relacionados com a problemática do acesso ao documento primário, na tentativa 
de explicar as origens e os limites das atuais redes e sistemas bibliotecários, em 
escala internacional. Analisa os diversos modelos de organização de serviços 
interbibliotecários, evidenciando as vantagens e a conjugação de esforços em 
sistemas integrados: catalogação cooperativa, acessibilidade documentaria, 
intercambio, controle bibliotecário, sejam eles centralizados, 
semidescentralizados e descentralizados. Antônio Miranda . 1373 [B] 

1727. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.129-132 jan./jun. 1988. Estilos gerenciais do 
profissional da informação na área de Biblioteconomia. . Analisa o desempenho 
da função gerencial do profissional da informação na área de biblioteconomia, 
descrevendo sua função na gestão da unidade de informação. Adelaide Ramos e 
Côrte . 1366 [B] 

1728. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.133-137 jan./jun. 1988. Microinformática em 
bibliotecas especializadas e universitárias de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília. . Identifica e analisa através do método comparado, a situação atual e 
tendências de utilização de micromputadores nas bibliotecas especializadas e 
universitárias, localizadas na Grande São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ivete 
Hissako Tazima . 1367 [B] 

1729. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.19-32 jan./jun. 1988. Bibliotecas 
universitárias e especializadas de São Luís, na visão de seus administradores. . 
Visão dos bibliotecários-administradores de bibliotecas universitárias e 
especializadas maranhenses, a partir dos fundamentos teóricos essenciais a essas 
entidades, quais sejam: conceituação,características,objetivos, funções, pontos 
de semelhança entre estes dois tipos de instituições. Constatação de melhores 
condições de bibliotecas universitárias.Apresentação de recomendações diante 
dos resultados e conclusões inferidas. Maria das Graças Targino . 1361 [B] 

1730. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.33-44 jan./jun. 1988. Metodologia para 
avaliação de material didático da área de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação a nível de graduação. Metodologia para avaliação do material 
didático da área de Biblioteconomia. Propõe uma metodologia para a avaliação 
das necessidades de material ensino/aprendizado em Biblioteconomia e Ciência 
da Informação, através da identificação de áreas específicas de assuntos que não 
possuem cobertura adequada na literatura brasileira. A bibliografia utilizada por 
26 escolas de Biblioteconomia foi agrupada em 39 tópicos de disciplinas e 
processadas de acordo com a freqüência de variáveis como: citação, país de 
origem do autor, língua, data de publicação, tipo de material, etc. Foi 
estabelecido um Índice de Cobertura Satisfatória (ICS), atribuindo uma escala de 
valores a cada tópico de disciplina, de acordo com a ordem das variáveis 
analisadas dentro da cobertura. Através desta metodologia é possível identificar 
quais são os assuntos prioritários para a produção de materiais de 
ensino/aprendizagem, preenchendo lacunas da literatura brasileira especializada 
em Biblioteconomia e Ciência da Informação. Nice Figueiredo; Michel Menou . 
1362 [BC] 



1731. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.45-54 jan./jun. 1988. Algumas reflexões 
sobre a implementação de redes de intercâmbio no Brasil. implementação de 
redes de intercâmbio no Brasil. Tece comentários quanto a conceito, funções e 
problemáticas da implementação de redes de intercâmbio no Brasil. Analisa as 
dificuldades existentes em termos de tecnologias, custos,compatibilidade e 
padronização, a nível nacional e internacional. Questiona a viabilidade da 
aplicação doas propostas de alguns autores e sugere nova abordagem para o 
tema. Cassandra L. de M. Viana Souza . 1369 [B] 

1732. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.5-17 jan./jun. 1988. Arquivos e bibliotecas: 
semelhanças e diferenças. . As diferenças entre arquivos e bibliotecas são fáceis 
de reconhecer em muitos aspectos, mas sempre permanece uma área de 
interpretação e, as vezes, até mesmo de conflito.Traz alguns critérios para 
reconhecer diferenças entre as duas instituições de acordo com características de 
seus conteúdos reais. Cordélia R. Cavalcanti . 1368 [AB] 

1733. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.55-64 jan./jun. 1988. O conhecimento do 
setor de informação: condição básica para o planejamento. . A necessidade de 
informação para o setor de informação tem sido apontada desde o início dos 
anos 70. Diversas propostas de sistemas que forneçam esses elementos já forma 
iniciadas e desativadas. Indicadores estatísticos formam um conjunto de dados 
de grande utilidade para caracterizar o sistema de informações em um país. As 
estatísticas brasileiras em ciência e tecnologia são falhas e descentralizadas, 
necessitando, urgente, de uma agência centralizadora que sistematize e coordene 
a coleta desses dados. O planejamento estratégico, a nível de políticas para o 
setor, depende basicamente dessas informações. O Projeto Indicadores, 
redesenvolvido em 1978/79, é detalhado e algumas sugestões são apresentadas 
para racionalizar o sistema de informação para o setor de informação no Brasil. 
Aldo de Albuquerque Barreto . 1363 [C] 

1734. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.65-74 jan./jun. 1988. A produção da 
informação e o MEC. . Pesquisas sobre formas de comunicação concluíram que 
a informação pode acontecer ou existir de inúmeras maneiras. No âmbito das 
organizações, esses estudos identificaram um "ciclo característico da produção 
da informação". Tem se constatado ainda que sistemas de informação 
produzidos com competência têm falhado porque o ciclo acima referido não está 
claro, principalmente na mente dos utilizadores. A coleta dos dados básicos e a 
análise dos resultados do processamento, duas etapas do ciclo da produção da 
informação. Conclui-se que o assunto apresenta inúmeras facetas e dificilmente 
poderá ser conduzido com propriedade por técnicos de uma única área. Em 
decorrência, as empresas são impelidas a adotar novas posturas, tanto em relação 
à tecnologia de produção da informação como em relação à política de 
desenvolvimento e de organização de seus recursos humanos. Na parte final do 
trabalho são apresentadas sugestões que, espera-se, possam alterar positivamente 
o nível de informação existente no Ministério, com conseqüências quase 
imediatas no seu desempenho. Luiz Mario Marques Couto . 1364 [C] 



1735. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.75-81 jan./jun. 1988. Bibliotecários e 
analistas de sistemas: a convivência necessária. bibliotecários; analistas de 
sistemas. São levantados alguns aspectos da convivência entre bibliotecários e 
analistas de sistemas no Brasil. Apontam-se as dificuldades dessa convivência 
no contexto da automação de bibliotecas brasileiras. Examinam-se possíveis 
fatores de tais dificuldades, pela análise da diversidade conceitual e formativa 
desses profissionais, na relação informação/usuário/sistema. Propõe-se atitudes 
desejáveis de bibliotecários e analistas para mudanças no quadro descrito. Eliane 
Serrão A. Mey . 1370 [BO] 

1736. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.83-94 jan./jun. 1988. Análise comparativa 
entre indexação automática e manual da literatura brasileira de Ciência da 
Informação. Indexação. Texto parcialmente extraído da dissertação Análise 
comparativa entre indexação automática e manual da literatura brasileira de 
Ciência da Informação. UNB- Curso de Mestrado em Biblioteconomia e 
Documentação, dezembro l984. Orientação: Jaime Robredo. Foi realizado um 
estudo comparativo da qualidade da indexação manual e automática, na área de 
Ciência da Informação, num conjunto de documentos em língua portuguesa, 
constituído por artigos publicados no periódico Ciência da Informação. Na 
indexação automática utilizaram-se os títulos e os resumos, e na indexação 
manual os textos antigos. A qualidade dos vocabulários, e de suas respectivas 
freqüências de aparecimento. A qualidade dos vocabulários foi avaliada em 
função do grau de coincidência dos termos em ambos os vocabulários, e de sua 
respectivas freqüências de aparecimento. A qualidade de recuperação da 
informação em linha, nas bases de dados, formadas com os mesmos registros 
dos referidos artigos indexados automaticamente e manualmente, foi medida 
através dos respectivos índices de precisão da recuperação. A indexação 
automática apresenta menor redundância no vocabulário, e permite maior 
precisão na recuperação, especialmente quando se aplica a truncagem dos 
descritores. Simone Bastos Vieira . 1371 [BD] 

1737. ISSN 0100-7157 v.16 n.1 p.95-112 jan./jun. 1988. Aplicação de 
marketing em bibliotecas e Serviços de Informação: uma introdução. aplicação 
de marketing em bibliotecas. Introduz o assunto marketing, explicado sua 
origem, conceituação e sua aplicação, passo a passo, em bibliotecas/centros de 
informação. Sofia G. Baptista . 1372 [B] 

1738. ISSN 0100-7157 v.16 n.2 p.145-155 jul./dez. 1988. Estudo de dois 
métodos de recuperação de material bibliográfico infestado por atividade larval. 
. Para recuperação de material bibliográfico prejudicado pela ação de larvas, 
foram utilizados dois métodos: o do vácuo, com uso de CO2, e o do 
congelamento. Após testes, com o "corpos de prova", livros com atividade larval 
provocada e livros naturalmente infestados, verificou-se que o método do 
congelamento mostrou-se eficiente, a uma temperatura de -25 graus centígrados. 
Maria Luíza Rigo Pasquarelli . 1374 [B] 



1739. ISSN 0100-7157 v.16 n.2 p.157-177 jul./dez. 1988. Aplicação dos 
resultados de um estudo Delfos ao desenvolvimento e revisão de currículos em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. aplicação de Estudos Delfos. O 
método Delfos tem sido amplamente utilizado, nos países industrializados, para 
detectar tendências nas necessidades do mercado de trabalho e para orientar 
novas estruturas curriculares em Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Comparativamente, só alguns exemplos de aplicação desse tipo encontram-se na 
literatura dos países em desenvolvimento. O Conselho Federal de Educação 
estabeleceu recentemente novas normas para o desenvolvimento dos currículos 
das escolas de Biblioteconomia. Dentro dessas normas, cada escola possui 
autonomia e flexibilidade para desenvolver seu próprio currículo, de acordo com 
as características ambientais. No Departamento de Biblioteconomia da 
Universidade de Brasília, foi criado um grupo para elaborar uma proposta de 
currículo novo que representaria os sentimentos e anseios do corpo docente. 
Paralelamente, um dos autores deste artigo coordenou o trabalho de um grupo de 
professores do departamento visando a realizar um estudo Delfos no Distrito 
Federal, ou seja, na área geográfica de influência da Universidade de Brasília. O 
objetivo deste estudo foi detectar as falhas e lacunas na formação atual dos 
profissionais com vistas à orientação de conteúdos programáticos específicos 
que reforcem determinados aspectos do perfil, de acordo com a demanda 
previsível do mercado de trabalho da informação nos próximos anos. As 
opiniões dos profissionais e dos especialistas mostravam uma forte convergência 
sobre a necessidade de reforçar, no novo currículo, algumas áreas específicas, 
tais como as aplicações da informática e o uso de bases de dados, as técnicas de 
indexação e de recuperação de informação, telecomunicações, práticas 
gerenciais e métodos quantitativos. No caso da pós-graduação, após cinco anos 
de experiência, foram também introduzidas, no currículo do curso de Mestrado 
em Biblioteconomia e Documentação, algumas modificações visando a 
satisfazer à demanda do mercado. A mesma tendência foi observada em estudos 
sobre desenvolvimento de currículos em outros países em desenvolvimento, 
alguns dentre eles auspiciados por organismos internacionais. Poderia afirmar-
se, de fato, que existe consenso generalizado sobre os princípios que devem 
guiar os novos currículos em Biblioteconomia e Ciência da Informação, nos 
países em desenvolvimento. Entretanto, não foi encontrada até agora uma receita 
geral para implementar de forma adequada as mudanças que exigem as novas 
tendências, no que diz respeito aos hábitos, habilidades e mentalidades de 
professores. A consciência do problema, embora essencial, não significa a 
capacidade de resolvê-lo. Poderíamos ter alguma esperança se, nos próximos 
anos, os organismos internacionais e as escolas de Biblioteconomia dos países 
em desenvolvimento trabalhassem juntos para estabelecer um programa de 
treinamento e reciclagem acelerado dos professores. Jaime Robredo; Tânia Mara 
G. Botelho; Adelaide Ramos e Corte . 1375 [BC] 



1740. ISSN 0100-7157 v.16 n.2 p.179-189 jul./dez. 1988. Alocação de recursos 
financeiros e política de aquisição de material bibliográfico. . A formação de um 
acervo bibliográfico consistente e com utilidade máxima dependente, 
amplamente, da existência de uma política coerente de alocação de recursos. A 
proposta aqui apresentada foi posta em prática e vem sendo aprimorada na 
Universidade Federal de são Carlos, a partir de l980, podendo servir como base 
para estudos similares em outras universidades. Claudete Cury Sacomano; 
Flávio César Fernandes; Roberto Ribeiro da Silva . 1376 [B] 

1741. ISSN 0100-7157 v.16 n.2 p.191-206 jul./dez. 1988. Descarte. . Apresenta 
a definição de política de descarte, seus princípios básicos, os critérios a serem 
adotados e a destinação do material considerado não-prioritário. Descreve o 
tratamento dispensado ao descarte no serviço público brasileiro e a atitude do 
bibliotecário frente a esta atividade. Marta Dolabela Lima Alonso . Câmara dos 
Deputados. 1377 [B] 

1742. ISSN 0100-7157 v.16 n.2 p.207-215 jul./dez. 1988. Bibliotecário e 
mudança social: por um bibliotecário ao lado do povo. . A Biblioteconomia no 
Brasil caracteriza-se por estar relativamente desenvolvida nas áreas de 
bibliotecas universitárias e especializadas, e bastante deficitária na área de 
bibliotecas públicas ou populares. Bibliotecários brasileiros necessitam optar por 
um trabalho mais ligado às necessidades cotidianas da população. A 
Biblioteconomia não é neutra ou simplesmente um conjunto de técnicas 
desvinculadas da sociedade em que ocorrem. É necessário aos bibliotecários 
brasileiros procurar caminhos para uma nova prática bibliotecária, que responda 
melhor às necessidades de um país subdesenvolvido. Waldomiro de Castro S. 
Vergueiro . 1378 [B] 

1743. ISSN 0100-7157 v.16 n.2 p.217-225 jul./dez. 1988. As armadilhas da lei 
de Bradford. . Trata das diferenças entre o modelo teórico e os estudos empíricos 
da lei de Bradford e as conseqüentes distorções dos resultados destes últimos, 
quando a lei é mal utilizada. Eliana Coutinho . 1379 [C] 

1744. ISSN 0100-7157 v.16 n.2 p.227-238 jul./dez. 1988. Sistema "Z" de 
classificação/Catalogação para o gerenciamento de bibliotecas automatizadas. . 
Este trabalho apresenta o sistema "Z" de classificação/Catalogação para o 
gerenciamento de Bibliotecas Automatizadas, no que diz respeito à sua filosofia, 
estrutura e aplicação. Descreve os aspectos práticos da sua utilização em 
bibliotecas e centros de documentação automatizados, procurando realçar as 
suas vantagens com relação a outros sistemas existentes. Casimiro Martins de 
Macedo; Júlio Zapata; Maria Cristina F. Barbosa . 1380 [BD] 



1745. ISSN 0100-7157 v.17 n.1 p.1-20 jan./jun. 1989. O currículo de Ciência 
da Informação. . Informação significa coisas diferentes para pessoas diferentes. 
Ciência da Informação também foi definida de várias formas. Ela é 
interdisciplinar, abrangendo todos os fenômenos envolvidos na transferência da 
informação, do produtor ao consumidor. O ciclo de transferência da informação 
tem três componentes principais: usuários, distribuidores primários, 
distribuidores secundários. O currículo de Ciência da Informação precisa lidar 
com todos esses componentes, porque eles interagem, e o conhecimento dessa 
interação é importante para a concepção e administração de sistemas eficientes 
de informação. Em outra concepção do ciclo de informação, duas áreas - 
administração e métodos de pesquisa - se sobrepõe ao currículo, influenciando 
todos os seus componentes. Nove áreas de estudo compõem a essência do 
currículo, enquanto tópicos como automação, recuperação da informação, 
análise de sistemas, avaliação. Bibliometria e aspectos históricos permeiam 
todos os assuntos sem, no entanto, constituírem disciplinas isoladas. F. W. 
Lancaster . 1465 [C] 

1746. ISSN 0100-7157 v.17 n.1 p.21-28 jan./jun. 1989. Índice alfabético da 
segunda edição média da CDU em língua portuguesa. . Descrição do Índice 
alfabético da 2ª edição média da CDU em língua portuguesa, elaborando com 
emprego dos recursos oferecidos pela automação. São apresentadas algumas de 
suas características principais, bem como as decisões que presidiram à feitura do 
mesmo. Fátima Ganim; Mauro Kenji Sujii; Odilon Gonçalves Martins; Odilon 
Pereira da Silva; Zairton Bastos Pinheiro . 1456 [B] 

1747. ISSN 0100-7157 v.17 n.1 p.29-37 jan./jun. 1989. A Unirio e o 
BIBLIODATA-CALCO: uma experiência. . As fases de integração do Sistema 
de Bibliotecas da UNIRIO na rede BIBLIODATA - CALCO são descritas, 
enfatizando-se os problemas decorrentes da decisão de automação da 
catalogação. Os resultados obtidos são avaliados, assim como as perspectivas 
futuras, face ao aprimoramento dos programas que vêm sendo desenvolvidos 
pelo BIBLIODATA. Vera Lúcia Doyle Louzada de Mattos Dodebei; Erotildes 
de Lima Mattos; Solange Mota Piazzarolo . 1457 [B] 

1748. ISSN 0100-7157 v.17 n.1 p.39-50 jan./jun. 1989. Os jornais com fonte 
alternativa para a bibliografia brasileira corrente: de um exercício acadêmico a 
uma proposta real. . A biblioteca brasileira corrente, além de ter sofrido várias 
interrupções no decorrer de sua história, apresenta-se incompleta, pois sua 
principal fonte, o depósito legal, não é cumprido integralmente pelos produtores. 
Por isso, para a compilação da bibliografia brasileira, é preciso lançar mão de 
outras fontes, entre as quais os jornais diários. Procura-se, aqui, oferecer uma 
pequena colaboração ao assunto, apresentando um levantamento da divulgação 
do livro em alguns dos principais jornais do Brasil. Catarina Helena Knychala; 
Denise C. dos Santos; Jacqueline Côrtes Hipólito . 1458 [B] 

1749. ISSN 0100-7157 v.17 n.1 p.51-61 jan./jun. 1989. "O Falcão Maltês": a 
lógica em análise documentária. . Tomando como objeto de análise, o "Falcão 
Maltês", de Dashiell Hammett, procede-se ao levantamento das características 
de um romance policial tendo em consideração tanto os objetivos da disciplina 
lógica proposta no currículo de Biblioteconomia, como a interface com Análise 
documentária. Isabel Maria R. F. Cunha . 1459 [B] 



1750. ISSN 0100-7157 v.17 n.1 p.63-70 jan./jun. 1989. Perfil do bibliotecário, 
serviços e responsabilidades na área de informação e formação profissional. . O 
perfil de um grupo profissional é determinado pelo conjunto de Conhecimentos 
e competência necessárias para o desempenho da função atribuída à profissão. A 
área de atuação reivindicada pelos bibliotecários compreende, basicamente, 
responsabilidades com a preservação, tratamento e disseminação da informação, 
mas apresenta, na verdade muitos aspectos e níveis. É uma área em expansão 
acelerada, motivada por mudanças sociais e avanços tecnológicos, demandando 
atualização constante e diversidade muito grande de conhecimentos e 
competências. A estrutura de formação profissional legalmente aceita, que 
permite como porta de entrada apenas o curso de graduação em 
Biblioteconomia, não pode, sozinha preparar profissionais para todas as áreas 
consideradas como da atuação da classe. A profissão teria mais chances de 
preencher com eficiência relevância seu papel social se ampliasse e 
diversificasse a estrutura de formação profissional hoje existente, associando-se 
a outras profissões que também visam à satisfação de necessidades individuais 
de informação, criando com elas uma classe única de profissionais. Suzana P. 
M. Mueller Mueller . 1460 [B] 

1751. ISSN 0100-7157 v.17 n.1 p.71-75 jan./jun. 1989. Pós-graduação em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação: perspectiva discente. . A 
consolidação da área de Biblioteconomia - Ciência da Informação depende de 
uma melhor definição de seus objetivos. Recomenda-se o estabelecimento de 
distinção, clara, entre mestrado, doutorado e especialização. Sugere-se, ainda, a 
criação de linhas de pesquisa que sejam capazes de integrar pesquisadores com 
interesses comuns. Nair Yumiko Kobashi . 1461 [BC] 

1752. ISSN 0100-7157 v.17 n.1 p.77-83 jan./jun. 1989. Utilização de bases de 
dados na biblioteca central da Universidade de Brasília. . A Biblioteca Central 
da Universidade de Brasília realiza levantamentos bibliográficos especializados, 
através de buscas on-line em bases de dados nacionais e estrangeiras, para 
atendimento ao corpo docente e alunos de pós-graduação da UnB. São 
apresentados dados estatísticos e algumas observações de caráter prático. Cybele 
de Azevedo Vilares . 1462 [B] 

1753. ISSN 0100-7157 v.17 n.1 p.85-88 jan./jun. 1989. Treinamento de 
usuários na biblioteca central da UnB: relato de uma experiência. . Descreve um 
serviço de treinamento de usuários, que vem sendo desenvolvido na Biblioteca 
Central da Universidade de Brasília. Com o acesso aos bancos de dados 
nacionais e estrangeiros para as buscas bibliográficas, considerável tempo dos 
bibliotecários de referência foi liberado, passando os mesmos, a se dedicarem 
com entusiasmo ao serviço de treinamento de usuários, buscando, sempre, o 
apoio e a colaboração do professor, tentando, juntos, despertar no estudante o 
interesse e a motivação para a pesquisa e o estudo organizados. Marilda Barbosa 
Macêdo . 1463 [B] 



1754. ISSN 0100-7157 v.17 n.1 p.89-98 jan./jun. 1989. Relatório do projeto: 
documentação dos transportes urbanos. . Procedimentos utilizados na realização 
de um levantamento bibliográfico de material não convencional (teses, estudos e 
projetos, e trabalhos apresentados em congressos) sobre Transporte Urbano no 
Brasil. O projeto, patrocinado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 
destina-se à constituição de uma base de dados sobre o assunto, que será 
mantida pela Coordenadoria de Documentação do Ministério dos Transportes 
(CODEDOC/MT), e a edição, para distribuição na comunidade técnica da área. 
José Domingos de Brito . 1464 [D] 

1755. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.123-141 jul./dez. 1989. Publicação oficial: 
definição, abrangência e características. . As publicações oficiais tratadas como 
veículos de comunicação, inseridos no processo de transferência da informação, 
apresentam os seguintes aspectos: a) definição/conceito, analisando as dúvidas 
oriundas dos mesmos; b) problemas de abrangência, face ao tipo, conteúdo e 
público; c) identificação a partir de elementos característicos primários (brasão e 
órgão editor) e secundários (título, autoria, formato etc). Finalmente propõe uma 
reflexão conjunta a nível dos três componentes do processo de transferência da 
informação (autor/editor/bibliotecário). Mirian Rejowski de Carvalho . 1490 
[CB] 

1756. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.143-154 jul./dez. 1989. Publicação oficial: 
definição, características e abrangência. . Faz uma análise crítica das definições 
e características das publicações oficiais em diversos países do mundo. Procura 
estabelecer paralelo entre os pontos de vista biblioteconômico e arquivístico na 
abordagem do assunto. Traça, de forma global, um perfil da problemática 
brasileira, tendo em vista as dificuldades geradas pela pluralidade e diversidades 
de conceitos existentes e, finalmente, apresenta a proposta do Arquivo Nacional 
para resolver a questão em seu próprio âmbito de ação. Norma de Góes 
Monteiro . 1472 [AB] 

1757. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.155-171 jul./dez. 1989. A conservação 
preventiva na guarda das publicações oficiais. . Ressalta a necessidade da 
preservação do patrimônio documental e bibliográfico, incluindo as publicações 
oficiais de acordo com padrões científicos de conservação. Distingue os 
conceitos de preservação, conservação e restauração, alertando que "mais vale 
conservar do que restaurar". Tece considerações sobre a evolução e 
característica do papel, analisando as causas intrínsecas de sua degradação, além 
de enfocar a necessidade de realização de pesquisas por parte de fabricante de 
papel, voltadas para a produção, em larga escala, de papel permanente - livre de 
acidez. Apresenta os principais agentes físicos, químicos e biológicos que 
contribuem para a deterioração dos acervos e sugere medidas preventivas para a 
guarda dos mesmos. Neuma Pinheiro Salomão Gonçalves . 1467 [A] 

1758. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.173-186 jul./dez. 1989. Publicações oficiais: 
a proposta da CEPAD. . Discussão da proposta apresentada pela Comissão 
Especial de Preservação do Acervo Documental (CEPAD) da Reforma 
Administrativa Federal, no tocante às relações Arquivo-Biblioteca abordando os 
aspectos histórico, terminológico e conceitual. Enfatiza o depósito obrigatório, 
nesses órgãos, das publicações oficiais editadas a nível federal. Marta Dolabela 
de Lima Alonso . 1473 [A] 



1759. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.187-204 jul./dez. 1989. A experiência do 
MINTER no controle e preservação de suas publicações oficiais. . Relata 
experiência na área de controle e preservação de publicações, baseada nos 
projetos e relatórios de atividades da Coordenadoria de Documentação - COD. 
Enfatiza a atuação quanto aos aspectos: depósito obrigatório e biblioteca 
depositária. Apresenta o histórico das atividades. Sônia Maria Tôrres . 1474 
[AB] 

1760. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.205-218 jul./dez. 1989. Controle da produção 
editorial brasileira. . Visão geral da origem do Depósito Legal. Abordagem 
analítica do decreto nº 1.825 de 20 de dezembro de 1907 e do Projeto de Lei 
5.529 de 1975, que dispõe sobre o Depósito Legal. O papel do Depósito Legal e 
do ISBN como mecanismo de controle das publicações oficiais. Vera Lúcia 
Maia Lellis . 1475 [BD] 

1761. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.219-231 jul./dez. 1989. Controle, 
organização e divulgação da produção técnico-científica e artística da 
Universidade de São Paulo: enfoque metodológico. . Relata a metodologia 
utilizada para o controle da produção técnico-científica e artística gerada na 
Universidade de São Paulo, através da organização de módulo específico no 
Banco de Dados Bibliográficos. Indica algumas dificuldades, tanto para a 
caracterização adequada dos vários tipos de documentos, como para os 
procedimentos de automação. Apresenta os critérios adotados para a publicação 
dos catálogos anuais e as possibilidades de recuperação "on-line" das 
informações cadastradas em computador Buoughs B-6930. Considera algumas 
propostas de obtenção de dados quantitativos e de suas associações, como 
indicadores mais imediatos dessa produção. Destaca a participação das 
bibliotecas do Sistema para a realização do trabalho. Maria Luiza Rigo 
Pasquarelli; Inês Maria de Moraes Imperatriz; Maria Cecília Gonzaga Ferreira; 
Rosaly Favero Krzyanoqski . 1476 [D] 

1762. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.233-238 jul./dez. 1989. Imprensas oficiais. . 
Apresenta histórico, missão e responsabilidades das imprensas oficiais perante a 
editoração pública brasileira. Dinorah Moraes Ferreira . 1468 [B] 

1763. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.239-248 jul./dez. 1989. Aprimoramento de 
um periódico: a experiência do Instituto Agronômico. . São apresentadas 
algumas considerações sobre a editoração de "O Agronômico", periódico do 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC), da Secretaria de Agricultura do 
Estado de São Paulo. Relatam-se dados históricos de sua criação e evolução, 
mediante análise dos 39 volumes publicados. Sua penetração e divulgação são 
abordados, destacando-se a organização atual de sua editoração. Vera Gallo 
Yahn . 1469 [B] 

1764. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.249-258 jul./dez. 1989. Política editorial: 
aspectos a considerar. . Análise dos diferentes componentes de uma política 
editorial, com ênfase em objetos, princípios e diretrizes, públicos e veículos. 
Discussão dos objetos em termos de: o que publicar, para quem publicar, como 
publicar, quando publicar e onde publicar. Raul C. Rosinha . 1477 [B] 



1765. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.259-268 jul./dez. 1989. Micropublicação 
como solução para publicações oficiais esgotadas. . As imprensas oficiais 
brasileiras têm publicado durante as últimas décadas muitas obras de valor 
histórico e cultural que esgotaram sem serem reeditadas, dificultando seu acesso 
à novas gerações de consulentes. É proposto o uso da tecnologia de 
micropublicações para a reedição de obras selecionadas de editoras oficiais. A 
principal vantagem da micropublicação é ser sob demanda: prepara-se a matriz, 
anuncia-se a disponibilidade da obra, e copias-se a medida em que hajam 
solicitações, processo ideal quando o conteúdo da obra tem valor, mas seu 
número de leitores, em potencial é reduzido. Atualmente, quase todas as 
bibliotecas ministeriais, universitárias, industriais e de institutos de pesquisa 
possuem as máquinas leitoras apropriadas para a leitura de microfichas. Outras 
vantagens da micropublicação são: o baixo custo de produção e armazenamento 
em microforma, transporte barato das mesmas, substituição fácil e possibilidade 
de cópia em papel. A empresa nacional paulista IMS - Informações, 
Microformas e Sistemas S.A. especializou-se desde 1974, nesta forma de 
publicação, tendo editado milhares de obras brasileiras científicas e culturais e 
revistas especializadas. Agora se coloca à disposição das editoras oficiais para 
ser usada, como "gráfica" na reedição de obras esgotadas. A micropublicação é a 
editoração e distribuição de informação por meio de alguma forma de 
microfilme. Basicamente, envolve a implementação de um programa pelo qual 
dados são registrados fotograficamente em microfilme, para depois serem 
duplicados em quantidade, para disseminação a usuários. Nos países altamente 
industrializados, a micropublicação já é uma indústria crescente. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, o setor registrou, em 1957, um faturamento de US$ 
2.000.000; em 1967 de US$ 29.000.000; em 1976 de US$ 100.000.000, e até 
1989 espera-se um faturamento de US$ 390.000.000 no setor. Frederic M. Litto . 
1478 [B] 

1766. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.269-277 jul./dez. 1989. Publicações 
brasileiras: paralelo entre editores comerciais. . Estudo sobre a produção e 
distribuição de livros no Brasil. Aborda-se o desenvolvimento da indústria 
editorial brasileira e a problemática da produção e distribuição das publicações 
oficiais sobretudo no Estado do Maranhão, enfocado ainda posição do Curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, frente a essa realidade. 
Aurora da Graça Almeida . 1479 [B] 

1767. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.279-284 jul./dez. 1989. Política editorial: 
uma definição alternativa. . Proposição de uma definição de política editorial 
centrada no conceito de texto como estratégia discursiva. Análise dos 
componentes extratextuais e daqueles relativos à organização da mensagem. O 
papel dos Conselhos Editoriais nas instituições públicas. Celuta Moreira Cesar 
Machado . 1480 [B] 

1768. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.285-290 jul./dez. 1989. Política editorial do 
INEP. . Discorre sobre as funções do INEP enquanto órgão de fomento e apoio à 
pesquisa educacional, buscando, principalmente, facilitar a expansão do 
conhecimento produzido. Nesse caso relata a experiência editorial do Instituto. 
Manoel Marcos Maciel Formiga . 1481 [B] 



1769. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.291-319 jul./dez. 1989. Projeto nacional do 
livro técnico - PNLT. . Este trabalho apresenta o Projeto Nacional do Livro 
Técnico (PNLT), que possui como objetivo a preservação da Memória 
tecnológica da Companhia brasileira de Trens Urbanos - CBTU, constituindo-se 
em um processo sistemático e contínuo de registro e divulgação dos 
conhecimentos e sua manutenção através do acompanhamento da renovação no 
campo tecnológico metroferroviário urbano. Roberto Luiz L. do Carmo; Celma 
Lopes C. Stefanon; José Antônio F. Leite . 1482 [B] 

1770. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.321-325 jul./dez. 1989. Publicações 
brasileiras: processos técnicos e novas tecnologias. . Evolução tecnológica do 
processo de impressão gráfica. Arnaldo Niskier . 1470 [BO] 

1771. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.327-338 jul./dez. 1989. Processamento de 
textos utilizando o computador: a experiência inovadora do Centro Gráfico do 
Senado. . Evolução tecnológica da composição gráfica no Centro Gráfico do 
Senado Federal. Início das atividades gráficas no órgão, com a composição a 
quente (linotipos) unicamente adotada durante toda a década de 60. Implantação 
do sistema de composição a frio, em 1971, convivendo, paralelamente, com a 
composição a quente. inovação tecnológica, com a implementação do sistema de 
fotocomposição e composição eletrônica: a composição gráfica, obtida como 
produto final, a partir do processamento de textos, com a utilização do 
computador. As nuanças do sistema inovador. Conclusões. Agaciel da Silva 
Maia . 1483 [O] 

1772. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.339-348 jul./dez. 1989. Processos técnicos e 
novas tecnologias: o videotexto. . Apresenta as diversas aplicações e segmentos 
específicos de mercado em que se utiliza com eficácia o videotexto. André 
Ghenov . 1484 [BO] 

1773. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.349-356 jul./dez. 1989. Formato IBICT: 
formato de intercâmbio bibliográfico e catalográfico. . A adoção de um padrão 
nacional de formato de intercâmbio, significa aumentar extraordinariamente a 
eficiência do intercâmbio de informações bibliográficas entre instituições com 
diferentes sistemas computadorizados de catalogação. Cada instituição, 
independentemente do sistema automatizado que usa, precisará apenas 
desenvolver dois programas de computador. Um programa para a geração do 
formato de intercâmbio, a partir do formato interno de seu sistema, e o outro 
para a geração inversa. Lêda Maria Louzada Melgaço . 1485 [B] 



1774. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.357-373 jul./dez. 1989. Normalização: uma 
postura a ser adquirida gradativamente. . Um posicionamento sério deve ser 
tomado no tocante à passagem de postura científica e consciência bibliográfica a 
estudantes, de forma gradativa e sistemática, por meio de treinamento direto e 
indireto. A normalização bibliográfica não pode ser vista e debatida 
simplesmente como tema técnico, mas encarada também como questão 
pedagógica e aliada a questões de metodologia do trabalho de pesquisa. Por isso, 
visando debater esse aspecto de Normalização, esta exposição levanta problemas 
e situações concretas focalizando estudantes de 1º a 3º grau, professores e 
estudiosos em geral, em despreparo para lides de pesquisa, por desconhecimento 
de metodologia do trabalho de pesquisa, de normalização e uso de recursos da 
biblioteca. Conseqüência desse despreparo reflete-se na produção çãotica e 
desordenada da literatura científica, vindo a dificultar as tarefas documentárias 
subseqüentes. Sugerem-se, então, algumas alternativas de treinamento. Neusa 
Dias de Macedo . 1486 [BD] 

1775. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.375-383 jul./dez. 1989. Considerações sobre 
o marketing do livro. . Abordagem de alguns tópicos da comercialização do 
livro e consideração sobre marketing do produto, rede de distribuição, 
divulgação. Maria Rita Webster . 1471 [B] 

1776. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.385-395 jul./dez. 1989. Publicação técnico-
científica: afinal, de que se trata?. . Apresenta as diferenças conceitual entre 
publicação técnico-científico e publicação acadêmica. Descreve o perfil de 
periódico técnico-científico quanto à estrutura, cobertura, conteúdo, política 
edoitorial e circulação. João S. Furtado . 1487 [C] 

1777. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.397-407 jul./dez. 1989. Editar para quê?. . O 
presente trabalho analisa a função das Editoras Universitárias e questiona o seu 
papel: editar ou editar e publicar. História, de forma sintética, o movimento dos 
editores universitários de 1982 até os dias atuais, destacando o PIDL - Programa 
Inter universitário para distribuição do Livro - como alternativa capaz de, entre 
outras, divulgar a produção cultural e científica da Universidade entre os 
elementos componentes da comunidade universitária e da sociedade como um 
todo e intercambiar as obras publicadas pelas Editoras Universitárias. Ailton 
José Oliveira Sampaio . 1488 [B] 

1778. ISSN 0100-7157 v.17 n.2 p.409-430 jul./dez. 1989. Avaliação do boletim 
do CEP. . Utilizando-se o modelo proposto pelo grupo de pesquisadores do 
Instituto brasileiro de informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com base 
no modelo da UNESCO para a avaliação de periódicos técnicos e científicos e 
acrescentando-se algumas variáveis peculiares do Boletim, objetivou-se a 
avaliação de parâmetros mensuráveis e o julgamento da qualidade de suas 
funções básicas como periódico. Os critérios incluem um conjunto da qualidade 
de suas funções básicas como periódico. Os critérios incluem um conjunto de 
variáveis, às quais são atribuídos pontos de 1 a 5 e cujo número total de pontos 
determina o nível de desempenho do periódico. Além dos critérios do modelo, 
os trabalhos publicados no Boletim necessitam que se estabeleça uma política 
editorial que possa melhorar o nível da publicação, pois, segundo a avaliação 
seu desempenho é fraco. Maria de Jesus Nascimento . 1489 [B] 



1779. ISSN 0100-7157 v.18 n.1 p.13-33 jan./jun. 1990. O informagrama 
sintético: medida do fluxo de informação. . O fluir de informações efetivado 
através da remessa de documentos é fundamental em atividades de várias 
espécies. O perfeito entendimento das diversas configurações deste fluxo e 
principalmente a interpretação do seu significado numérico, fornece informações 
adicionais sobre a estrutura física que o suporta, sobre os geradores das 
informações e sobre o meio onde as informações estão sendo geradas. A 
interpretação deste significado numérico é o assunto deste documento que 
estuda o fluxo de documentos entre o Ministério das Relações Exteriores de um 
determinado país e sua Embaixada em Brasília. Os resultados ora apresentados 
são fruto de uma pesquisa que continua sendo realizada mas que traz alguns 
resultados interessantes. O maior avanço consiste na definição de uma 
ferramenta de mensuração do fluxo de informação - o informagrama sintético - 
que permite simulações do fluxo e eventualmente a preparação de "software" 
útil a sistemas automatizados de documentação. Luiz Mário Marques Couto . 
1617 [C] 

1780. ISSN 0100-7157 v.18 n.1 p.145 jan./jun. 1990. Estudo da contribuição 
das revistas brasileiras de Biblioteconomia e Ciência da Informação enquanto 
fonte de referência para a pesquisa. . Verificou-se o uso das revistas Ciência da 
Informação, Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, Revista de 
Biblioteconomia de Brasília e Revista brasileira de Biblioteconomia e 
Documentação através das citações a periódicos contidas nos seus artigos, no 
período de 1982 a 1987. Estudou-se a literatura periódica citada analisando, 
mediante técnicas bibliométricas, as variáveis associadas ao uso literatura quanto 
ao tipo de documento citado, idioma e local de publicação dos periódicos citados 
e vida media da literatura citada e identificando também o núcleo da literatura 
citada e o valor de penetração das revistas da área, revistas brasileiras e 
estrangeiras. Noris Almeida Bethonico Foresti . 1614 [C] 

1781. ISSN 0100-7157 v.18 n.1 p.147 jan./jun. 1990. Indicadores múltiplos 
para avaliação e gestão de coleções na biblioteca central da Universidade de 
Brasília. . Aplicaram-se nas áreas dos periódicos de física e psicologia do acervo 
da BCE/UnB, estudos de uso, de freqüência de indexação, de opinião de 
especialistas e de comparação de listas com o objetivo de desenvolver 
indicadores que orientassem nas renovações nas novas aquisições e interrupções. 
Fabiane Castelo Branco Diogenes . 1615 [B] 

1782. ISSN 0100-7157 v.18 n.1 p.149 jan./jun. 1990. Hábitos de uso da 
informação pelos professores da Universidade Federal de Mato Grosso. . Foram 
entrevistados 345 professores da Universidade Federal de Mato Grosso, lotados 
nos campi das cidades de Cuiabá, Rondonópolis e Barra do Garças, objetivando 
a um maior conhecimento de coleção bibliográfica de suas bibliotecas, bem 
como o uso dessas pelos docentes. O estudo visou também levantar sugestões 
para aquisição de novos títulos de periódicos e estudar a barreira lingüística 
entre os professores. Janert Melo Vieira . 1616 [B] 



1783. ISSN 0100-7157 v.18 n.1 p.3-11 jan./jun. 1990. Política de informação 
em ciência e tecnologia. . À medida que o setor de informação em ciência e 
tecnologia adquire maior densidade econômica, política e cultural, coloca-se a 
necessidade de a sociedade e o Estado estabelecerem um ordenamento que 
estimule esse setor, preservando o direito de livre acesso a ampla difusão de 
informações. No cenário internacional, as políticas de informação, tanto 
explícitas quanto implícitas, mostram a emergência de um certo tipo de 
protecionismo e indícios de possíveis confrontos e conflitos de interesses, seja 
entre as nações industrializadas, seja entre estas e as subdesenvolvidas. Com a 
constituição de 1988 abrem-se condições mais propícias ao estabelecimento de 
um debate sobre o qual deve ser a política nacional de informação em ciência e 
tecnologia. Antonio Agenor Briquet de Lemos . 1612 [CB] 

1784. ISSN 0100-7157 v.18 n.1 p.35-40 jan./jun. 1990. Aspectos gerenciais de 
um sistema de bibliotecas universitárias.  Ângela Maria Saraiva de Moura; 
Susana Schmidt . 1618 [B] 

1785. ISSN 0100-7157 v.18 n.1 p.41-58 jan./jun. 1990. Pesquisa como 
processo de tomada de decisão: variáveis relevantes. . O objetivo do trabalho foi 
estudar a pesquisa como um processo de decisão de modo a detectar as variáveis 
dependentes e independentes que atuam na pesquisa do planejamento à 
publicação. Em cada momento de tomada de decisão e apresentados exemplos 
disto. Geraldina Porto Witter . 1619 [C] 

1786. ISSN 0100-7157 v.18 n.1 p.59-69 jan./jun. 1990. Necessidades de 
informação: uma revisão. . Revisão bibliográfica de estudos estrangeiros sobre 
necessidades de informação, onde são enfocados aspectos diversos sobre a 
definição. Aborda uma necessidade de informação como sendo a formação do 
hábito de indivíduos na busca da informação, assim como os usos da 
documentação e da informação para solução de um problema. Os autores 
sugerem uma visão mais ampla sobre o tema, onde as necessidades de 
informação deverão estar associadas com outras necessidades básicas humanas, 
divididas por psicólogos em três categorias quais sejam: necessidades 
fisiológicas, afetivas e cognitivas. Os estudos sobre necessidades de informação 
devem estar relacionados ao papel que a informação exerce na vida diária do 
usuário e no seu meio ambiente. Eugênia Maranhão Bettiol . 1620 [C] 

1787. ISSN 0100-7157 v.18 n.1 p.71-91 jan./jun. 1990. Sistema de informação 
e mensuração de demanda de informação: análise de citação, volume de uso e 
estudos de usuários. . Análise de citações bibliográficas, estudos de uso e 
usuários como fenômenos para mensuração da demanda de informação e suas 
aplicações como subsídios ao processo de planejamento e avaliação de sistemas 
de informação. Edna Lúcia da Silva . 1621 [B] 

1788. ISSN 0100-7157 v.18 n.1 p.97-128 jan./jun. 1990. Metodologias 
inovadoras para a educação continuada de bibliotecários. . Discute-se a 
necessidade da educação continuada para bibliotecários e a falta de 
metodologias inovadoras para este tipo de treinamento no Brasil. Descreve-se 
metodologia original utilizada em projeto do PADCT, executado em duas fases: 
1 diagnóstico da situação da biblioteca; 2 metodologias para promover o uso da 
informação. acrescentam-se as principais recomendações referentes às falhas 
detectadas na primeira fase. Nice Figueiredo . 1613 [B] 



1789. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.11-19 jul./dez. 1990. Mini-micro CDS/ISIS: 
uma proposta de aplicação no ensino da informática na Biblioteconomia e 
Ciência da Informação. Mini-Micro CDS/ISIS; Biblioteconomia; Ciência da 
Informação - ensino. A aplicação de um software gerenciador de informações 
bibliográficas é fundamental para o desenvolvimento dos aspectos práticos do 
processo do ensino/ aprendizagem nos cursos de graduação e pós-graduação em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, no Brasil. O mini-micro CDS/ISIS, 
da UNESCO, versão 1 e 2, é apresentado como uma alternativa, sendo proposta 
sua utilização em disciplinas para dois níveis de formação, nesta área. Amélia 
Silveira; Marília Maria Damiani da Costa . 1622 [BC] 

1790. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.115-125 jul./dez. 1990. Novas tecnologias 
em bibliotecas. . O direito de acesso à acesso informação de usuários e não das 
bibliotecas. O impacto das novas tecnologias. Repercussão das novas 
tecnologias na criação de empregos. A influência das mudanças sociológicas nas 
bibliotecas. As novas tecnologias aplicadas em bibliotecas: bases e bancos de 
dados, videotexto, disco compacto de leitura, disco ótico analógico, vídeo disco 
e o armazenamento de imagens, telepedido ou busca e solicitação de livros 
eletronicamente. Emir José Suiaden . 1635 [B] 

1791. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.127-134 jul./dez. 1990. Sistema de impressão 
para bases bibliográficas: características desejáveis. bases de dados 
bibliográficos; saídas; bibliografia; índice; referência bibliográfica. A 
necessidade crescente de produtos impressos, diversificados e elaborados, 
determina o surgimento de sistemas de impressão de modo atender a essas 
exigências. Esses sistemas devem ser fáceis de manusear e genéricos, 
permitindo, ao usuário, criar novos produtos de uma maneira natural. A 
confecção de produtos impressos, através de computadores, depende da estrutura 
de dados da base, do formato bibliográfico adotado e também dos recursos 
técnico-adiministrativo à disposição da entidade. O processo de execução de um 
produto deve ser dividido em três etapas: seleção, ordenação e impressão final, 
sendo que as características que cada uma deve apresentar depende do grau de 
elaboração desejado nos produtos impressos. Fernando Moreira da Silva Martins 
Pereira; Jayme Leiro Vilan Filho . 1636 [B] 

1792. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.135-139 jul./dez. 1990. Biblioteconomia, 
informação e poder. . Tece considerações acerca das relações de poder que se 
estabelecem a partir da atuação de bibliotecários em sociedades informatizadas. 
Francisco das Chagas de Souza . 1637 [B] 

1793. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.141-156 jul./dez. 1990. Data processing 
applications in libraries in the Federal Republic of Germany.  Gunter 
Beyersdorff . 1638 [B] 

1794. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.157-165 jul./dez. 1990. Aplicação dos 
instrumentos promocionais de marketing em bibliotecas e Serviços de 
Informação. marketing; promoção. Estudo dos instrumentos promocionais de 
marketing aplicados à bibliotecas e serviços de informação. Apresenta quadro 
sintético dos instrumentos promocionais mais citados na literatura revisada. Ines 
Aparecida Silva Mobrice . 1639 [B] 



1795. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.167-176 jul./dez. 1990. Aspectos relevantes 
para a construção e uso de bases de dados bibliográficos. base de dados 
bibliográficos; formato bibliográfico; saída; computador. A construção e uso de 
bases de dados bibliográficos torna possível ao nosso país disseminar acervos 
em níveis comparáveis aos países desenvolvidos. Para que possamos competir e 
criar bases confiáveis, ágeis e atualizadas, alguns aspectos sobre o tratamento e a 
gerência dos dados, o computador (hardware), e os suportes lógicos (software) 
devem ser observados principalmente no momento da definição das bases e seus 
serviços. Além disso é indispensável um planejamento e um acompanhamento 
constante não só da estrutura dos dados como dos produtos e serviços gerados a 
partir de uma base de dados bibliográficos. Jayme Leiro Vilan Filho; Sônia 
Burnier . 1640 [B] 

1796. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.177-184 jul./dez. 1990. La tecnología 
informativa y la polaridad socioeconómica internacional.  Jesus Lau . 1641 [CB] 

1797. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.185-192 jul./dez. 1990. Elaboração de 
tesauros utilizando-se o programa de elaboração de tesauros em 
microcomputador (Tecer). . Descrevem-se as etapas de elaboração de tesauros 
utilizando-se o Programa de Elaboração de Tesauros em Microcomputador 
(TECER). Abordam-se alguns aspectos teóricos sobre tesauros. Apresentam-se 
as características, os programas e as saídas do sistema e sugere-se uma 
metodologia para sua utilização. Lígia Maria Café de Miranda; Marisa Bräscher 
Basílio Medeiros; Mauro Kenji Sujii . 1642 [B] 

1798. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.193-201 jul./dez. 1990. Cadastramento de 
usuários em biblioteca universitária utilizando microcomputador. automação; 
biblioteca universitária; cadastramento de usuários. Apresenta um sistema de 
cadastramento automatizado de usuários para fins de utilização dos serviços 
oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná. Foi 
desenvolvido em Dbase III compilado para uso em microcomputadores de 16 
bits. Descreve dados coletados, arquivos, procedimentos e produtos. O sistema 
tem sido útil para melhor entendimento da interação comunidade universitária/ 
Sistema de bibliotecas, trazendo subsídios significativos sobre usuários reais e 
potenciais. Lígia Neves da Silva; Edgar Teigi Miyoshi; Maeve Lis Marques; 
Wanda Maria Maia da Rocha Paranhos . 1643 [B] 



1799. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.203-211 jul./dez. 1990. LINCE: uma 
proposta de padronização para linguagens de acesso a base de dados. linguagem 
de recuperação; padronização; sistemas de informação; busca bibliográfica; 
linguagem comum de recuperação; linguagem orientada a comandos - 
padronização. A falta de padronização nos procedimentos de acesso a bases de 
dados levam os usuários a capacitar-se nas características próprias de cada 
linguagem de acesso, existente nos diversos centros hospedeiros dessas bases. 
Para superar esta dificuldade, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT) e Centro de Informações Nucleares da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear - CIN/CNRN vêm trabalhando no projeto da linguagem 
LINCE, que deverá ser implantada em diferentes computadores. É orientada a 
comandos e tem sua potencialidade voltada para o tratamento de dados 
referenciais e bibliográficos, porém, incorpora algumas facilidades para a 
recuperação de dados numéricos. Seus principais comandos permitem realizar 
buscas, exibir, ordenar ou gravar seus resultados, abrir ou fechar sessões de 
trabalho, usar diferentes bases e solicitar auxílio ao sistema. Nas expressões de 
busca são utilizados operadores lógicos, relacionais, de relacionamento em 
tesauro, de truncamento, mascaramento e de profundidade. Um subconjunto 
desta linguagem está implementado nos computadores do IBICT e encontra-se 
em fase de desenvolvimento do CIN/CNRN. Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia (IBICT); Comissão de Energia Nuclear - CNEN; 
Centro de Informações Nucleares - CIN; Universidade de Brasília (UNB). 1648 
[CB] 

1800. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.213-227 jul./dez. 1990. Produção e uso de 
bases de dados em países em desenvolvimento: um enfoque para a América 
Latina. bases de dados países em desenvolvimento; América Latina; política de 
informação. As bases de dados e a política nacional de informação. Sua 
produção e uso. Vantagens e desvantagens. Fatores que interferem na produção 
e uso de bases de dados. O acesso à informação bibliográfica primária. Lúcia 
Maria Modesto Pereira; Maria José Veloso da Costa Santos; Vera Lúcia Alves 
Breglia . 1644 [CB] 

1801. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.21-34 jul./dez. 1990. The library and the 
computing service.  M. Bernard Naylor . 1628 [B] 

1802. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.229-238 jul./dez. 1990. La gerencia de la 
información desafíos y responsabilidades.  Luiz W. Gutiérrez Morales . 1651 
[B] 

1803. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.239-250 jul./dez. 1990. Análise e tratamento 
da documentação básica dos cursos de especialização na UFMG. . Tratamento 
automatizado das informações geradas pelos cursos de especialização oferecidos 
pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, por meio de um programa 
em dbase III, dando origem ao Sistema Automatizado de Controle dos Cursos de 
Especialização - SACCE. Maria José de Oliveira; Maria Joana de Souza; 
Silvana Silva dos Santos . 1645 [D] 



1804. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.251-258 jul./dez. 1990. A informática na 
escola de Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais. 
informática; Biblioteconomia; ensino. A política de informática na escola de 
Biblioteconomia, a infra-estrutura de recursos computacionais e sua aplicação no 
ensino de graduação e pós-graduação. Marília Júnia de Almeida Gardini; 
Jeannete Marguerite Kremer; Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu . 1646 [B] 

1805. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.259-265 jul./dez. 1990. SAMB/CCP- 
Sistema de aquisição de materiais bibliográficos e controle de coleção de 
periódicos. banco de dados bibliográficos; recuperação de informação; aquisição 
de materiais bibliográficos-automação; controle da coleção de periódicos-
automação; sistema de informação "on-line". É apresentado o Sistema 
desenvolvido em dBase III denominado "SAMB/CCP" que visa à automação 
dos procedimentos adotados pelo SBI - Serviço de Biblioteca e Informação para 
aquisição de materiais bibliográficos e o controle da coleção de periódicos. 
Marília Aparecida Rodrigues Tognetti . 1647 [B] 

1806. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.267-277 jul./dez. 1990. Um 
microcomputador no dia a dia de uma biblioteca pública: relato de uma 
experiência. automação - biblioteca pública. O trabalho relata as etapas que 
foram cumpridas para a implantação do microcomputador na Biblioteca Sérgio 
Milliet do Centro Cultural São Paulo. May Brooking Negrão; Sônia Regina Céu 
Bertonazzi . 1623 [B] 

1807. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.279-290 jul./dez. 1990. O uso de programas 
aplicativos em biblioteca universitária. . Relata a experiência da BC/UFRGS na 
utilização de programas aplicativos para automação de atividades de biblioteca. 
Sugere sua utilização como forma de iniciar a equipe da biblioteca no uso do 
computador, como instrumento de trabalho. Rejane Raffo Klaes; Zita Prates de 
Oliveira . 1624 [B] 

1808. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.291-300 jul./dez. 1990. Sistema de 
documentação Telebrás. . Este trabalho apresenta uma experiência na área de 
gerência da informação, sendo realizada por um grupo de profissionais de 
formação heterogênea. Antônio Rodrigues . 1649 [D] 

1809. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.301-310 jul./dez. 1990. A aplicação de 
marketing em serviços automatizados.  Sofia Galvão Baptista . 1625 [B] 

1810. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.311-317 jul./dez. 1990. Marketing e gerência 
de biblioteca. . Comenta a aplicação das técnicas de marketing em bibliotecas, 
segundo a análise da definição de marketing de KOTLER  

 BLOOM. Considera o marketing um instrumento gerencial da biblioteca vista 
como um negócio. Enfatiza a importância do usuário como cliente consumidor 
de informação e a adequação da oferta dos produtos e serviços bibliotecários aos 
interesses e necessidades dos usuários. Recomenda a aplicação das técnicas de 
marketing nas bibliotecas brasileiras e enumera questões para os bibliotecários 
brasileiros refletirem a respeito. Sueli Angélica do Amaral . 1626 [B] 

1811. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.319-330 jul./dez. 1990. The USSR statewide 
STI system: current state and prospects of information-library process 
automation.  N. V. Turtanov; A. S. Sorokin . 1627 [B] 



1812. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.35-43 jul./dez. 1990. Automatização de 
documentação não convencional: um estudo de caso em engenharia. . O projeto 
para Editoração e recuperação automatizadas de Curricula-Vitarum foi 
desenvolvido para uma empresa brasileira de engenharia consultiva a fim de 
otimizar o tempo gasto para seleção de equipes técnicas visando a participação 
da mesma em licitações. Foi concebido prevendo a criação de dois sistemas: um 
para a editoração automatizada dos textos dos curricula, utilizando um software 
editor de textos, e um segundo sistema estruturado com a filosofia de banco de 
dados, para permitir a realização de buscas a partir de parâmetros isolados ou em 
conjunto. Brasilina Passarelli . 1629 [D] 

1813. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.45-50 jul./dez. 1990. Problemática de 
incorporação do microcomputador no ensino da Biblioteconomia. . Examina o 
papel do microcomputador na Escola de Biblioteconomia e discute os principais 
problemas que surgem na introdução da nova tecnologia. Cavan Michael 
Mccartthy . 1650 [B] 

1814. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.51-57 jul./dez. 1990. Levantamento geral da 
automação de bibliotecas no Brasil. . Bibliotecas brasileiras que utilizam o 
computador foram pesquisadas para determinar os processos automatizados com 
maior freqüência, participação em redes, utilização de microcomputadores, etc. 
Os resultados foram registrados num cadastro microcomputadorizado. Cavan 
Michael McCarthy; Fernanda Ivo Neves . 1630 [B] 

1815. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.59-78 jul./dez. 1990. The developing 
countries and the CR-ROM.  Cláudio Brito . 1631 [O] 

1816. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.79-85 jul./dez. 1990. A informática no ensino 
de Biblioteconomia. ensino de Biblioteconomia; informática na 
Biblioteconomia. A pouca ênfase atribuída ao ensino da informática no curso de 
Biblioteconomia é apontada como um distanciamento do bibliotecário da 
realidade existente no mercado de trabalho. São apresentados alguns fatores que 
vêm atuando para retardar as mudanças curriculares e apresentadas algumas 
sugestões para evitar o conservantismo no ensino de Biblioteconomia com vistas 
a colocá-lo em posição de vanguarda pela incorporação das novas tecnologias da 
informação no seu currículo. Cléa Dubeux Pinto Pimentel . 1632 [B] 

1817. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.87-96 jul./dez. 1990. Microcomputadores em 
bibliotecas públicas: algumas experiências (USA), 1981-84. . Experiências do 
uso de microcomputadores em bibliotecas públicas durante o período de 1981-
1984 nos Estados Unidos. Inclui: "Subject Guide" Wall Chart, "Computer Town 
USA", em uma biblioteca rural, Kings County, Long Island e Ramapo Castskill. 
A conclusão sugere análise crítica e reflexão visando aperfeiçoar o uso de 
microcomputadores em nossos sistemas de informação. Cléo Alencar . 1633 [B] 



1818. ISSN 0100-7157 v.18 n.2 p.97-113 jul./dez. 1990. SIAPEN- Sistema de 
Aquisição de periódicos Nacional. automação de bibliotecas; aquisição de 
periódicos; sistema de informação. É descrito o Sistema de Aquisição de 
Periódicos Nacionais, desenvolvido para possibilitar o gerenciamento e controle 
da aquisição de periódicos para as 107 bibliotecas componentes do SITCE - 
Sistema de Informação Técnico-Científica da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária. São apresentados a metodologia de desenvolvimento, estrutura do 
sistema, relatórios emitidos e recursos utilizados. Edmeia Leonor Pereira de 
Andrade . 1634 [B] 

1819. ISSN 0100-7157 v.19 n.1 p.113-117 jan./jun. 1995. Globalização e 
Sociedade da Informação.  A globalização é um processo vivenciado pela 
Sociedade da Informação. É, também uma estratégia de expansão dos negócios, 
a que recorre firmas cheias de dinamismo, estimuladas por oportunidades, 
capacidade gerencial, inovações tecnológicas e aproveitamento dos recursos de 
conhecimento, ocasionando impactos na vida econômica e social dos povos. 
Ressalta a capacidade do homem adquirir e manipular efetivamente a 
informação, colocando-a a serviço da espécie humana; e em um grau menor, a 
democratização da informação, propiciando o progresso da sociedade. Amaury 
Porto de Oliveira . 2158 [C] 

1820. ISSN 0100-7157 v.19 n.1 p.23-50 jan./jun. 1995. Informática: o mito 
Política Nacional de Informática. Política Nacional de Informática; histórica da 
informática no Brasil; informática; reserva de mercado. O artigo procura colocar 
em evidência, tanto no campo político como no tecnológico, as ações e os fatos 
que constituem a história recente da política de informática no Brasil. José de 
Albuquerque Moreira . 2153 [O] 

1821. ISSN 0100-7157 v.19 n.1 p.3-22 jan./jun. 1995. Impactos Sociais das 
tecnologias de informação. novas tecnologias de informação; impactos sociais; 
profissional da informação; indicadores sociais. Discorre sobre as tecnologias de 
informação e sua utilização pela sociedade nos dias atuais. Discute os impactos 
dessas tecnologias sobre alguns dos principais indicadores sociais, tais como: a 
educação, o emprego, e o bem-estar social. Analisa as questões relacionadas 
com as necessidades do homem como o principal fator para o desenvolvimento e 
utilização de tecnologias de informação, enfocando os fatores relacionados com 
os aspectos culturais e políticos dessa utilização. Chama atenção para o papel 
dos profissionais de informação egressos dos cursos de Biblioteconomia, 
Documentação, Arquivologia e Ciência da Informação na gerência dessas 
tecnologias, enfatizando os impactos das mesmas sobre a educação e o emprego 
desses profissionais. Sely Maria de Souza Costa . 2152 [CBAD] 



1822. ISSN 0100-7157 v.19 n.1 p.51-69 jan./jun. 1995. Planejamento 
Estratégico do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná. 
planejamento estratégico; bibliotecas universitárias. Proposta de planejamento 
estratégico desenvolvida para o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal 
do Paraná. Analisa o macroambiente onde o sistema está inserido, seus 
ambientes operacional e interno, considerando fatores econômicos, políticos, 
sociais, culturais, demográficos e tecnológicos que possam interferir no seu 
desenvolvimento. Detecta as ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos, 
define objetivos e estabelece as estratégias para alcançá-los. Áurea Maria 
Costin; Elayne Margareth Schlögel; Liane dos Anjos Abrahão; Mariza 
Kampfert; Moema Bassfeld; Ruth Lobo dos Santos; Selma Regina Ramalho 
Conte . 2154 [B] 

1823. ISSN 0100-7157 v.19 n.1 p.71-83 jan./jun. 1995. Rede de bibliotecas 
gerenciada pelo Senado Federal. cooperação entre bibliotecas; rede de 
bibliotecas; rede de informação. A rede SABI de bibliotecas gerenciada pelo 
Senado Federal iniciou-se em 1972, quando foi desenvolvida a primeira base de 
dados do Senado. Reestruturada em 1975, visando a possibilidade da 
participação de outras bibliotecas, conta, atualmente, com 17 instituições 
realizando um trabalho cooperativo. Seu objetivo principal é atender ao 
Congresso Nacional incorporando informações existentes em diferentes 
bibliotecas e que sejam relevantes para o Poder Legislativo. As bibliotecas 
interessadas em participar da Rede são selecionadas considerando-se acervo, 
quadro de pessoal e equipamento. As competências de cada uma das partes 
envolvidas são estabelecidas em normas e convênios. Os maiores benefícios em 
participar da Rede são a catalogação e a indexação cooperativas, e a produção, 
entre outros itens, de bibliografias e catálogos. Edilenice Passos; Marilúcia 
Chamarelli . 2155 [B] 

1824. ISSN 0100-7157 v.19 n.1 p.91-97 jan./jun. 1995. Paradigmas da Ciência 
da Informação.  Os paradigmas clássicos da ciência, tanto das ciências físicas 
quanto das ciências biológicas e das ciências sociais não dão mais conta de 
aplicar a nova ordem mundial. E o dilema da Sociedade da Informação é não 
conseguir democratizar o acesso as informações, pois não consegue pelo fato de 
não poder desapropriar as bases materiais da produção da riqueza. Esse dilema é 
também o dilema do paradigma liberal, que só vê libertação pela idealização que 
faz da informação. Solange Puntel Mostafa . 2156 [C] 

1825. ISSN 0100-7157 v.19 n.1 p.99-112 jan./jun. 1995. Produção Científica: 
literatura cinzenta da área de Ciência da Informação.  A literatura cinzenta, 
embora represente uma rica fonte de informação, continua considera subliminar 
para impor-se entre profissionais da área de informação, principalmente nos 
momentos decisórios de aquisição de acervos para a comunidade de usuários. 
Conhecida também como literatura não convencional, apesar do crescimento 
tanto qualitativo como quantitativo não é de fácil localização através dos canais 
habituais de aquisição de livros e, por isso, é difícil de ser identificada e 
adquirida. Reconhecida a importância da literatura cinzenta foi elaborado, em 
1992, o Projeto Integrado da Base de Literatura Cinzenta - Eventos - Ciência da 
Informação ( BLC - E - CI) que contempla os segmentos de teses/ dissertações e 
eventos. Dinah Aguiar Población . 2157 [CB] 



1826. ISSN 0100-7157 v.19 n.2 p.127-136 jul./dez. 1995. Considerações 
(preguiçosas) sobre a prática da catalogação. catalogação. Com o 
desenvolvimento atual da tecnologia, a Catalogação se coloca como atividade 
fundamental para os sistemas de informação bibliográfica e seu intercâmbio, 
sobretudo tendo em vista o compartilhamento de recursos. O registro 
bibliográfico e suas partes podem apresentar diferentes abordagens na 
representação dos itens, dificultando a necessária compatibilidade entre os 
sistemas. Questiona-se a prática da Catalogação quanto a: ponto de acesso 
principal, margens, cabeçalhos para gêneros literários, níveis de descrição e seus 
elementos. As mudanças propostas poderiam trazer registros mais atualizados, 
fortalecimento de redes e sistemas e, especialmente, economia de tempo e 
recursos. Eliane Serrão Alves Mey . 2159 [B] 

1827. ISSN 0100-7157 v.19 n.2 p.137-165 jul./dez. 1995. Planejamento 
estratégico de bibliotecas públicas no Brasil: histórico, crise e perspectivas. 
planejamento estratégico; bibliotecas públicas; estratégias sociais; biblioteca e 
comunidade. Traça a história do planejamento de bibliotecas públicas no Brasil. 
Adota a abordagem sócio-técnica para analisar o planejamento para o 
desenvolvimento de bibliotecas públicas para o país como um todo, e por um 
longo período de tempo. Relata a experiência de planejamento de bibliotecas 
públicas no Brasil e conclui que o seu planejamento esteve sempre a cargo do 
Instituto Nacional do Livro, que a sua principal função social foi educativa, e 
que o momento presente, de transição, exige algumas definições fundamentais 
quanto às funções (sociais) que a biblioteca pública deve assumir. Sugere 
também quais as estratégias que podem ser adotadas pela biblioteca pública para 
tornar viáveis as ações na comunidade em que atua. Kira Tarapanoff; Emir 
Suaiden . 2162 [B] 



1828. ISSN 0100-7157 v.19 n.2 p.167-190 jul./dez. 1995. Uso de novas 
tecnologias de informação nos cursos de Biblioteconomia da Região Sul do 
Brasil. novas tecnologias de informação; ensino de Biblioteconomia; 
informação. A partir da ênfase no uso cada vez maior das tecnologias de 
informação pela sociedade como um todo, da influência destas tecnologias nas 
bibliotecas, serviços e sistemas de informação, e no papel desempenhado pelo 
profissional da informação neste contexto, salienta a responsabilidade dos cursos 
de Biblioteconomia e Ciência da Informação no enfrentamento deste problema 
que se apresenta como um desafio para as escolas. Busca identificar quais as 
disciplinas, nos seis cursos de Biblioteconomia da Região Sul, estão inseridos 
em seus conteúdos programáticos as novas tecnologias de informação, qual o 
enfoque dado no desenvolvimento deste conteúdo, qual a infra-estrutura das 
escolas para viabilizar o ensino dessas tecnologias e como as escolas têm se 
preocupado com a atualização e treinamento de seus docentes. Apresenta uma 
revisão bibliográfica sobre o assunto onde enfatiza muito mais uma mudança de 
abordagem do conteúdo das disciplinas já existentes nos currículos plenos das 
escolas e o papel do profissional da informação, do que uma alteração curricular 
propriamente dita. Analisa os dados coletados através de 
questionários/formulários de coleta, bem como através de dados sobre as escolas 
disponíveis na literatura. Caracteriza as escolas estudadas em termos de data de 
criação, regime acadêmico, turno, carga horária e vagas ofertadas; número de 
docentes com titulação, capacitação e regime de trabalho; infra-estrutura dos 
cursos; disciplinas que inserem tecnologias de informação em seus conteúdos 
programáticos e a existência de programas de educação continuada. Conclui que 
há uma homogeneidade entre os cursos da Região Sul, onde nenhum deles pode 
ser destacado com uma ou outra metodologia específica. Grande parte das 
escolas não conta com infra-estrutura adequada e com pessoal devidamente 
preparado para o enfrentamento desse desafio com maior competência. Ao 
contrário, pode-se constatar que estes cursos são ainda bastante tradicionais no 
enfoque e no tratamento das disciplinas face às novas tecnologias e pouco 
preocupados com a educação continuada de seus docentes e egressos. 
Finalmente, recomenda ações no sentido de melhorar a infra-estrutura dos 
laboratórios para o ensino, de prover programas sistemáticos de educação 
continuada, de desenvolver projetos de pesquisa e de extensão na área, visando 
maior exploração do uso das tecnologias de informação nos cursos como um 
todo, e ainda, que estas ações se desenvolvam em equipes inter e 
multidisciplinares. Maria Júlia Giannasi; Nádina Aparecida Moreno; Vilma 
Aparecida Gimenes da Cruz; Ivone Bello . 2160 [BC] 



1829. ISSN 0100-7157 v.19 n.2 p.191-217 jul./dez. 1995. O tema publicação e 
distribuição da informação no Annual Review of Information Science and 
Technology. informação - publicação; informação - distribuição; Annual Review 
of Information Science an Technology; ARIST. Análise crítica do tema 
"Publicação e distribuição da informação no Annual Review of Information 
Science an Technology (ARIST)", mediante análise de seus 28 volumes 
publicados, anualmente, de 1966 a 1993. Apresentação de dados genéricos sobre 
o ARIST como publicação: objetivos, público-alvo, linha editorial e estrutura 
formal. Discussão do comportamento do tema, através dos parâmetros: 
freqüência, tendências; autoria, referências bibliográficas e estrutura. Resultados 
indicam que o tema é tratado de forma periférica, com o registro de seis únicas 
revisões identificadas nos anos de 1967, 1968, 1970, 1973 e 1983. Ao que 
parece, com a expansão das novas tecnologias de comunicação, a tônica passa a 
ser o avanço tecnológico per se e não tanto os impactos que trazem para a 
transferência da informação. A autoria individual prevalece. As listagens 
bibliográficas constituem o ponte de excelência dos artigos. Considerações 
finais e a bibliografia consultada encerram o trabalho. Maria das Graças Targino 
. 2161 [C] 

1830. ISSN 0100-7157 v.19 n.2 p.245-251 jul./dez. 1995. A organização do 
trabalho intelectual: um reencontro com alguns clássicos.  A organização do 
trabalho intelectual encontra-se no próprio núcleo do saber biblioteconômico, 
pois pode-se verificar que os instrumentos convencionais do controle 
bibliográfico se desenvolveram através de um processo exploratório, a partir das 
tentativas diuturnas de filósofos e cientistas na organização dos próprios 
documentos pessoais. Gradativamente, a biblioteconomia adota novos conceitos 
e avançadas tecnologias para a produção, tratamento e utilização da informação, 
colocando-as à disposição do trabalhador intelectual. Esse tema foi apresentado 
no II Ciclo de Palestras do Departamento de Ciência da Informação e 
Documentação (CID). Tarcísio Zandonade . 2163 [B] 

1831. ISSN 0100-7157 v.19 n.2 p.253-256 jul./dez. 1995. A economia política 
da informação.  Trata dos aspectos políticos e econômicos da produção, 
distribuição e consumo da informação, tem o aspecto mais voltado para micro-
análise, o que se passa dentro de uma unidade de informação. A economia 
política se volta para a macro-análise, a interação de suas partes e o seu impacto 
social, ressaltando a distribuição da informação e as novas limitações de 
competências para o recebimento da informação. Aldo de A. Barreto . 2164 [C] 

1832. ISSN 0100-7157 v.19 n.2 p.257-268 jul./dez. 1995. Informação: a partir 
de que perguntas, em direção a quais respostas?.  A compreensão da forma e 
natureza do perguntar que está na origem da Ciência da Informação, requer para 
nós, lembrar do perguntar que deu lugar a dois saberes fundamentais do 
ocidente: a Filosofia e a Ciência. A passagem na trajetória da Filosofia à Ciência 
da Informação traz uma reformulação na concepção nomológica, empírico-
analítica dessa Ciência, incorporando novas demandas, novas estratégias de 
pesquisa e, enfim, novas direções de respostas, ou seja, um campo 
transdisciplinar, e não uma "meta-ciência". Maria Nélida Gonzales de Gómez . 
2165 [C] 



1833. ISSN 0100-7157 v.19 n.2 p.269-275 jul./dez. 1995. Uma leitura da 
sociologia da ciência em Foucault e Bourdieu.  As relações entre o campo 
científico e campo sócio-político ficam evidentes na Sociologia da Ciência 
delineada por Foucault e Bourdieu, evidenciando as relações de poder 
estabelecidas no processo de produção conhecimento e, com isso, questionando 
a idéia de neutralidade da verdade científica e os conseqüentes impactos sociais. 
Fernanda A. da Fonseca Sobral . 2166 [CO] 

1834. ISSN 0100-7157 v.2 n.1 p.1-14 jan./jun. 1974. Publicações oficiais 
brasileiras: um tema a ser estudado. . As publicações oficiais brasileiras, que 
"nascem e morrem quase desconhecidas do grande público", devem constituir 
tema de maior interesse para o Governo e os bibliotecários. Essas publicações 
encontram-se referenciadas apenas esporadicamente na bibliografia nacional e 
em reduzido número de catálogos de entidades oficiais, apesar de sua 
importância para a pesquisa sobre as atividades governamentais. Apresenta-se 
um retrospecto das atividades do Governo e um relato da posição da 
Coordenação de Biblioteca do Centro de Documentação e informação da 
Câmara dos Deputados em face do controle bibliográfico dessas publicações. 
São apresentadas sugestões para um estudo global do assunto a ser feito durante 
o 8° Congresso brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, a se realizar em 
Brasília, em 1975. Juracy Feitosa Rocha . 0247 [BD] 

1835. ISSN 0100-7157 v.2 n.1 p.15-24 jan./jun. 1974. Necessidades atuais de 
bibliotecários no Brasil. . Em 1973, havia 3.990 bibliotecários exercendo a 
profissão no País, dos quais 2.130 concentravam-se nos Estados da Guanabara e 
São Paulo. Adotando a relação de 1 bibliotecário para 4.000 habitantes, verifica-
se um déficit de 19.022 profissionais, o qual se manifesta, de forma mais 
evidente, e em ordem decrescente nos seguintes Estados, que correspondem a 
mais da metade do déficit total: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio 
Grande do Sul. Adotando-se a mesma relação (1/4.000), mas levando em conta 
apenas a população alfabetizada, verifica-se um déficit de 8.029 bibliotecários. 
Há necessidade de mais e melhores bibliotecários, preparados para enfrentar a 
realidade brasileira com suas diferenças regionais e suas variadas oportunidades 
profissionais. Murilo Bastos da Cunha . 0248 [B] 

1836. ISSN 0100-7157 v.2 n.1 p.25-34 jan./jun. 1974. Censura de libros en la 
América colonial hispana. . A censura estabelecida pela coroa espanhola, nos 
séculos XVl e XVll, proibia a exportação para a América colonial de livros de 
ficção, exceto aqueles que dissessem respeito à religião cristã, livros que fossem 
contrários às regalias da Coroa e os que figuravam nos expurgatórios da 
Inquisição. Apesar da severidade de sucessivas leis e dos controles 
estabelecidos, muitos livros proibidos chegaram ao continente americano. 
Depois de serem examinados os processos de embarque e desembarque de 
mercadorias e seu controle, são estudadas as circunstâncias em que vários livros 
proibidos passaram pelas malhas da censura e chegaram à América. Fernando 
Rodríguez Alonso . 0249 [BO] 



1837. ISSN 0100-7157 v.2 n.1 p.35-42 jan./jun. 1974. Ler ou não ler todos os 
livros. . Numa época de explosão bibliográfica, as leituras indispensáveis à 
formação e aprimoramento da cultura geral dependem de rigorosa seleção. Com 
este objetivo, as listas dos melhores livros são instrumentos válidos, 
principalmente quando organizadas sob critérios universais e objetivos. O 
aumento da produção bibliográfica fez com que as listas de grandes obras 
crescessem demasiadamente, passando a ser instrumentos de seleção menos para 
o honnête homme do que para as bibliotecas. O gênero evoluiu também para 
listas especializadas: livros representativos de uma só época, obras proibidas, 
autores premiados, etc. Com inquéritos sobre quais os dez livros que seriam 
levados para uma ilha deserta, o gênero voltou à escala humana. Para ser culto 
não é preciso ler todos os livros, mas apenas os essenciais. Saber quais são esses 
livros é um problema tão sério quanto o "ser ou não ser" de Hamlet. Edson Nery 
da Fonseca . 0250 [B] 

1838. ISSN 0100-7157 v.2 n.1 p.43-55 jan./jun. 1974. Contra os dogmáticos: 
uma opinião cética sobre as bibliotecas. . Medo e ódio da palavra, e, por 
extensão, dos livros e das bibliotecas, são paixões das quais os filósofos, 
professores e bibliotecários não estão totalmente isentos. Mc Luhan nada mais é 
do que um exemplo recente do homem culto que despreza os livros. O próprio 
Platão era abertamente hostil à liberdade intelectual. Os filósofos não são, 
necessariamente, os melhores aliados dos bibliotecários, e os filósofos 
dogmáticos são, provavelmente, seus piores inimigos. O filósofo espanhol José 
Ortega Y Gasset, em seu famoso discurso A Missão do Bibliotecário, defende 
para o bibliotecário a função de polícia do livro, porém a missão do bibliotecário 
consiste, fundamentalmente, em criar bibliotecas. O bibliotecário precisa da 
fórmula cética - "a suspensão de julgamento" - a fim de se orientar em sua 
missão profissional. Um universo repleto de problemas exige bibliotecas 
repletas de problemas que contenham muitos livros que talvez sejam ofensivos. 
A filosofia do ceticismo pode justificar a posição do bibliotecário quando 
alguém se sentir ofendido. Daniel Gore . 0251 [B] 

1839. ISSN 0100-7157 v.2 n.1 p.57-70 jan./jun. 1974. A documentação como 
sistema. . A Documentação é um sistema que faz parte de um sistema ainda 
maior, pois integra-se nos vários mecanismos do sistema internacional de 
Documentação. Opera em circuito aberto, trocando matéria e energia com o 
meio em que atua, mas com sua ação sob planejamento. Compreende vários 
subsistemas: de informação e comunicação, de planejamento e controle, de 
tecnologia, de recursos, e de bibliotecas e informática. Tânia Mara Guedes 
Botelho . 0252 [D] 



1840. ISSN 0100-7157 v.2 n.1 p.71-84 jan./jun. 1974. Assessoramento técnico 
na Câmara dos Deputados: depoimento de uma bibliotecária como assessora. . A 
reforma do Congresso Nacional, entre diversas modificações, promoveu a 
implantação da Assessoria Legislativa na Câmara dos Deputados, fazendo face à 
necessidade de modernização funcional do Poder Legislativo em proveito da 
melhoria da prática legiferante. O aumento indiscriminado do número de leis, 
leis duplicadas e leis múltiplas ressalta a importância de as leis serem alicerçadas 
na melhor técnica legislativa. Descreve-se o mecanismo de tramitação dos 
projetos de leis na Câmara dos Deputados e a responsabilidade das comissões 
técnicas nesse processo. A forma de atuação da Assessoria Legislativa é 
exemplificada com a descrição dos métodos adotados na elaboração de um 
projeto de lei que torna obrigatória a Catalogação na fonte de todos os livros 
editados no País. Maria Laura da Cunha Lion . 0253 [B] 

1841. ISSN 0100-7157 v.2 n.1 p.85-89 jan./jun. 1974. Utilização do índice 
rotativo na informação legislativa. índice rotativo - legislação; catálogo de 
referência - legislação; teoria do conceito - biblioteconomia. Descreve-se a 
experiência de elaboração de um catálogo de referência legislativa em que se 
adotaram termos específicos como entradas diretas, representando todas as 
facetas do documento, segundo a forma de índice rotativo. É um relato de uma 
experiência com o uso do índice rotativo aplicado à informação legislativa. O 
trabalho foi desenvolvido no Grupo de Documentação da Assessoria de Estudos, 
Planejamento e Avaliação da Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda, abrangendo, especialmente, a legislação e os atos administrativos na 
área tributária. Descreve a experiência de elaboração de um catálogo de 
referência legislativa em que se adotaram termos específicos como entradas 
diretas, representando todas as facetas, idéias e conceitos expressos no 
documento. Essa técnica é denominada indexação rotativa. Laís da Bôa Morte . 
0254 [B] 

1842. ISSN 0100-7157 v.2 n.2 p.119-142 jul./dez. 1974. Metodologia para a 
elaboração da lista básica dos periódicos nacionais em ciências agrícolas e 
estudo da dispersão da literatura agrícola brasileira. sistema de informação - 
automação; formato - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia - IBICT; base de dados - formato de intercâmbio. O estabelecimento 
da lista básica (core list) baseou-se nos periódicos indexados na Bibliografia 
brasileira de Ciências Agrícolas de 1969 e 1972/73. Acrescentaram-se outros 
periódicos que foram considerados de nível científico ou técnico-científico. 
Foram elaboradas duas listas básicas: a primeira, dos periódicos que publicam 
artigos de nível científico, e a segunda, dos periódicos que publicam artigos de 
nível científico, técnico-científico, de extensão ou de divulgação. Essas listas 
relacionam os títulos de periódicos brasileiros na área da Agricultura que 
deverão ser incluídos nos sistemas AGRIS e AGRITER, respectivamente. O 
estudo foi completado com uma avaliação dos periódicos no que diz respeito ao 
número de artigos publicados por ano. A aplicação da lei de Bradford indica que 
com um total de títulos de periódicos que não ultrapasse 400, serão obtidos 
anualmente, de 3.500 a 4.000 artigos. Jaime Robredo; Yone Sepulveda 
Chastinet; Claudia de Amorim Ponce . 0255 [BD] 



1843. ISSN 0100-7157 v.2 n.2 p.143-153 jul./dez. 1974. Microfilmagem de 
jornais da Biblioteca Nacional. . O programa de microfilmagem teve início com 
a coleção Jornal do Comércio do período 1841/1956. Outras bibliotecas têm 
prestado sua colaboração, a qual, no entanto, ainda não foi obtida de parte dos 
editores de jornais. Está sendo feito um catálogo coletivo de microformas de 
jornais brasileiros existentes em suas instituições, do País e do exterior. Prevê-se 
a elaboração de normas de microfilmagem adaptadas às condições brasileiras. A 
Fundação Ford concedeu recursos que serão aplicados na constituição de um 
fundo rotativo para microfilmagem de jornais da Biblioteca Nacional. 
Prioritariamente, deveriam ser microfilmadas as coleções Correio Brasiliense, 
Monitor Campista, Diário de Pernambuco, O País, Correio da Manhã e A 
Federação. O problema do direito de autor terá de ser solucionado por meio de 
entendimentos específicos entre as partes interessadas, em cada caso. Jannice 
Monte-Mór . 0256 [B] 

1844. ISSN 0100-7157 v.2 n.2 p.155-165 jul./dez. 1974. Política de aquisição 
em bibliotecas universitárias: planos e programas, individuais e cooperativos, de 
formação de acervos. . Em virtude do volume crescente de publicações, em todo 
o mundo, e dos custos cada vez maiores dos materiais bibliográficos, as 
bibliotecas universitárias devem apoiar e fazer parte de programas de aquisição 
cooperativa. O pré-requisito para um programa de aquisição, seja para uma 
única biblioteca ou para um grupo de bibliotecas, é uma declaração textual de 
política, cuidadosamente planejada. Essa declaração deve ser aprovada pelo 
corpo docente e a administração da universidade, pelos representantes estudantis 
e também pelo pessoal superior da biblioteca. Identificam-se os fatores que 
podem influir na criação e aplicação da política e também se apontam alguns dos 
usos dessas declarações de política. Fatores que podem ter influência são: 
objetivos da instituição e os programas de ensino e pesquisa; posição da 
biblioteca e seu diretor na hierarquia da instituição; padrões, técnicas de 
avaliação; automação; estatísticas de matrículas e considerações financeiras. 
Declarações de política modelares devem ser estudadas e utilizadas como 
possíveis roteiros. Morris A. Gelfand . 0257 [B] 

1845. ISSN 0100-7157 v.2 n.2 p.167-174 jul./dez. 1974. A posição da 
biblioteca na organização operacional da universidade. . As diferentes formas de 
organização das bibliotecas universitárias brasileiras refletem o processo de 
formação as universidades do país, caracterizado pela aglomeração, até certo 
ponto inorgânica, de escolas isoladas. É necessário reorganizar essas bibliotecas, 
dentro das linhas fixadas pela reforma universitária, de modo a se evitar a 
duplicação de meios para fins idênticos. A biblioteca deve integrar-se no 
planejamento e funcionamento global da universidade e para isso deverá situar-
se em nível hierárquico de suficiente autonomia e de participação nas fases de 
decisão da política universitária. Antônio Agenor Briquet de Lemos; Vera 
Amália Amarante Macedo . 0258 [B] 

1846. ISSN 0100-7157 v.2 n.2 p.175-198 jul./dez. 1974. Evolução e avaliação 
dos serviços de referência. . Apresenta-se uma revisão da literatura sobre os 
atuais conceitos, a evolução dos serviços e a utilização de computador nas 
atividades de referência em bibliotecas. Descreve-se uma metodologia para 
realização de mensuração e avaliação de serviços de referência e sistemas de 
recuperação de informações. Nice Figueiredo . 0259 [B] 



1847. ISSN 0100-7157 v.2 n.2 p.199-202 jul./dez. 1974. Histórico da 
Biblioteca Pública do Paraná. biblioteca pública - Paraná; desenvolvimento 
social - Paraná; desenvolvimento cultural - Paraná; desenvolvimento intelectual 
- Paraná; Biblioteca Pública - história - Paraná. Breve histórico da criação da 
Biblioteca Pública do Paraná, de 1985 até os dias atuais. Em 1853, a Província 
Paraná carecia de infra-estrutura imprescindível para o desenvolvimento do 
ensino tendo em vista esta necessidade, os dirigentes desta região se animaram 
em criar uma biblioteca para atender os estudantes no que se referia ao seu 
desenvolvimento intelectual. Em 1857, foi criada a Biblioteca Pública do 
Paraná. Essa Biblioteca se configurou como uma conquista, ajudou no problema 
do livro didático, minimizando, assim, os graves prejuízos culturais. O artigo 
descreve a estrutura organizacional desta unidade de informação ao longo 
tempo, bem como os impactos que esta trouxe para a formação do estado do 
Paraná em especial da capital Curitiba. Liliana Sperandio . 0260 [OB] 

1848. ISSN 0100-7157 v.2 n.2 p.203-231 jul./dez. 1974. Relatório do diretor da 
Biblioteca Nacional ao Ministro da Educação e Saúde, relativo ao exercício de 
1946. . Dando continuidade à iniciativa de trazer a público uma documentação 
inédita sobre um dos períodos mais importantes da história da Biblioteca 
Nacional, publicamos hoje o segundo e último relatório apresentado por Rubens 
Borba de Moraes acerca de suas atividades nessa instituição. Como Diretor da 
Divisão de Preparação, este também se achava inédito e trata das atividades da 
BN durante o ano se 1946. Foram ambos cedidos à Revista de Biblioteconomia 
de Brasília pelo próprio autor, que, depois de muita insistência, permitiu-nos que 
os publicássemos, retirando-os do desconhecimento público a que estavam 
fadados em seu arquivo particular. Estamos certos de que a divulgação desses 
dois documentos é relevante para a história da Biblioteconomia no Brasil, em 
geral, e da Biblioteca Nacional, em particular. A publicação que se segue 
contém a íntegra do texto original, menos quadros estatísticos, que foram 
excluídos porque se tornam dispensáveis em face da própria precisão das 
informações contidas no texto. (Nota da Redação.) Rubens Borba de Moraes . 
0261 [B] 

1849. ISSN 0100-7157 v.20 n.1 p.109-126 jan./jun. 1996. O livro, a leitura e a 
biblioteca na virada do século.  A aproximação de um milênio sempre provoca 
ansiedade. A passagem do século XX para o século XXI, mais do que o fim das 
ideologias utópicas no plano social, talvez se faça assinalar pela fusão entre 
realidade real e realidade virtual, exigindo a transformação da consciência do 
cidadão da leitura e da informação crítica. A história da leitura corresponde em 
muito a uma crescente laicização do livro, uso da biblioteca e democratização do 
saber. Affonso Romano de Sant'Anna . 2276 [B] 



1850. ISSN 0100-7157 v.20 n.1 p.15-26 jan./jul. 1996. Automação 
documentária: contribuições conceituais para a prática. automação em sistemas 
de informação - procedimentos gerais; automação documentária; automação 
documentária - tomada de decisão. Apresenta questões gerais relacionadas com 
a tomada de decisão no processo de automação de bibliotecas e sistemas de 
informação, assim como alguns conceitos relacionados à automação 
documentária. Ressalta que a integração multidisciplinar do bibliotecário e o 
domínio de conhecimentos básicos de informática, podem auxiliá-lo a garantir o 
sucesso da automação, assim como permitir sua permanência no mercado de 
trabalho com informação. Lígia Leindorf Bartz Kraemer; Patrícia Zeni 
Marchiori . 2270 [B] 

1851. ISSN 0100-7157 v.20 n.1 p.27-40 jan./jul. 1996. Critérios para a 
elaboração de resumos. resumo; elaboração de resumos. São apresentados 
alguns procedimentos de elaboração de resumos em termos de conteúdo, estilo e 
extensão, considerando os aspectos relativos, preliminarmente, à qualidade, à 
leitura e ao esquema. A necessidade da atualização das normas já existentes 
sobre o assunto é enfocada na conclusão. Ana Cristina de Oliveira Luz . 2271 
[B] 

1852. ISSN 0100-7157 v.20 n.1 p.3-14 jan./jul. 1996. Fontes de informação na 
área de preservação de bens culturais. Serviços de Informação; conservação e 
restauração; patrimônio cultural; fontes e informação; banco de dados. Trata das 
fontes de informação disponíveis na área de preservação de bens culturais, 
abrangendo esta área, processos, materiais e instrumentos relativos à 
conservação e ao restauro de bens culturais sob os mais variados suportes. 
Partindo de dados de observação de que são poucos os profissionais e 
pesquisadores, bem como bibliotecários, que conhecem e utilizam 
sistematicamente fontes de informação nessa área, tem por objetivo estimular o 
uso desses recursos e colaborar para o desenvolvimento tanto das atividades 
práticas quanto de pesquisa na área. Maria Christina Barbosa de Almeida . 2269 
[AB] 

1853. ISSN 0100-7157 v.20 n.1 p.41-51 jan./jul. 1996. La política y los centros 
de lectura: los socialistas fundan sus primeras bibliotecas en la ciudad de Buenos 
Aires 1894-1899. história das bibliotecas; bibliotecas populares; socialismo - 
Argentina. Estuda aspectos histórico-biblioteconômicos das primeiras tentativas 
dos grupos socialistas de Buenos Aires para constituir centros de leitura na 
década de 1890. Toma como fonte primária de informação o periódico La 
Vanguardia. Presta especial atenção às seguintes instituições: Biblioteca del 
Centro Socialista Obrero, Biblioteca del Centro Socialista de Estudios e 
"Biblioteca Obrera". Nicolás M. Tripaldi . 2272 [BO] 



1854. ISSN 0100-7157 v.20 n.1 p.53-68 jan./jul. 1996. Os anais de encontros 
científicos como fonte de informação: relato de pesquisa. fontes de informação 
científica; encontros científicos; literatura cinzenta. Analisou-se a característica 
dos anais de encontros científicos como fonte de informação através do estudo 
dos anais de quatro eventos nacionais, que se realizam periodicamente, nas áreas 
de Biblioteconomia e Medicina Veterinária. Concluiu-se que as características 
dos anais variam de acordo com a área e que seu perfil poderá contribuir para o 
tratamento adequado em Serviços de Informação, bem como a melhoria da 
qualidade editorial. Lina Laura Crivellari Cardoso de Mello . 2273 [C] 

1855. ISSN 0100-7157 v.20 n.1 p.69-98 jan./jul. 1996. Literatura 
biblioteconômica brasileira de marketing: produção até 1994. marketing - 
bibliotecas; marketing - unidades de informação. Apresenta bibliografia 
atualizada até 1994 da literatura biblioteconômica brasileira sobre marketing. 
Comenta este tipo de literatura. Analisa a representatividade da coletânea de 
1993 sobre Marketing em unidades de informação: estudos brasileiros em 
relação à bibliografia nacional sobre o assunto. Sueli Angélica do Amaral . 2274 
[B] 

1856. ISSN 0100-7157 v.20 n.1 p.99-107 jan./jun. 1996. Por que o livre-acesso 
às estantes?. biblioteca universitária; livre-acesso às estantes; vandalismo em 
bibliotecas. Discute a questão do livre-acesso às estantes, ressaltando o papel da 
Biblioteca Universitária na educação do usuário e a provisão de facilidades para 
o estudo e a pesquisa na instituição em que atua. Aborda o vandalismo em 
bibliotecas universitárias, muitas vezes considerado como motivo para 
fechamento do acervo, e que pode ser minimizado por um conjunto de medidas 
com avaliações periódicas. Eunides Aparecida do Vale; Adriana Cybelle Ferrari; 
Diva Carraro de Andrade . 2275 [B] 

1857. ISSN 0100-7157 v.20 n.2 p.139-192 jul./dez. 1996. Ênio Silveira e a 
Civilização Brasileira: notas para uma sociologia do mercado editorial no Brasil. 
Ênio Silveira; mercado editorial brasileiro; Editora Civilização Brasileira. 
Análise do campo de produção cultural brasileiro, com destaque para o mercado 
editorial, entre as décadas de 1950 e 1970. O fio condutor da análise é a 
biografia do editor Ênio Silveira, através da qual se procura identificar o 
percurso de um segmento da intelectualidade brasileira frente às mudanças 
ocorridas na esfera política no país. O Golpe de Estado de 1964, então aparece 
como ponto de inflexão, não só na produção das idéias políticas, como também 
no âmbito da relação dos intelectuais com o Estado. O percurso profissional e 
ideológico desses personagens e de suas principais instituições, ao longo do 
processo político recente, permite entrever, dessa forma, aspectos da lógica que 
preside a dinâmica de legitimação e consagração intelectual vigente no cenário 
político brasileiro. Luiz Renato Vieira . 2277 [BO] 



1858. ISSN 0100-7157 v.20 n.2 p.193-213 jul./dez. 1996. Necessidades atuais 
de novos programas de educação e treinamento do profissional bibliotecário no 
Brasil e perspectivas futuras. . Mostra como o ensino de Biblioteconomia no 
Brasil vem enfrentando os novos desafios que as bibliotecas e os bibliotecários 
têm que responder devido as rápidas mudanças tecnológicas, políticas e sociais 
que vêm se processando na sociedade. Apresenta um panorama da formação do 
profissional bibliotecário na Bahia e das perspectivas de reformulação do 
currículo de graduação da Escola de Biblioteconomia e Documentação da 
Universidade Federal da Bahia. Incluem-se quadros e gráficos comparativos do 
currículo em vigor e das modificações propostas. Maryvone Palma de Mello; 
Maria Yeda F. S. de Filgueiras Gomes . 2278 [B] 

1859. ISSN 0100-7157 v.20 n.2 p.215-226 jul./dez. 1996. Análise de assunto: 
concepções. . A análise de assunto destaca-se como uma das etapas mais 
importantes no processo de indexação. Na literatura, são várias as concepções 
dadas ao termo, podendo-se verificar uma certa confusão com relação ao seu 
real significado. Questões e dificuldades são apontadas e discutidas com relação 
ao termo, e sobre o conceito de atinência. Madalena Martins Lopes Naves . 2279 
[B] 

1860. ISSN 0100-7157 v.20 n.2 p.227-236 jul./dez. 1996. Controle de 
qualidade em periódicos científicos eletrônicos disponibilizados na Internet: a 
questão do julgamento pelos pares. . Discute questões relacionadas com a 
avaliação pelos pares em artigos publicados em periódicos científicos 
disponibilizados eletronicamente. Aborda algumas idéias propostas 
recentemente por autores interessados na relação julgamento pelos pares versus 
novas tecnologias, enfatizando o papel desempenhado por redes eletrônicas, 
como a Internet, nessa relação. Apresenta a definição de periódico, 
exemplificando com o modelo proposto por Harnad - Scholarly skywriting - 
incluindo alguns comentários a respeito da aceitação de periódicos científicos 
eletrônicos pela comunidade científica. Sely Maria de Souza Costa . 2280 [C] 

1861. ISSN 0100-7157 v.21 n.1 p.1-29 jan./jun. 1997. O Ensino de 
Administração nos Programas das Escolas de Biblioteconomia no Brasil. . O 
estudo identificou as disciplinas na área de administração que são oferecidas 
pelos cursos de Biblioteconomia no país, com o intuito de verificar a existência 
de um conteúdo básico e comum entre os programas, bem como identificar os 
assuntos de administração que são publicados na literatura periódica de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. Um total de 21 escolas de 
Biblioteconomia participaram da pesquisa enviando um conjunto de 89 
programas de disciplinas relacionados a Administração. Trinta e uma disciplinas 
distintas foram identificadas. Os assuntos (tópicos) das disciplinas foram 
tabulados e comparados. Quatorze escolas oferecem a disciplina"Planejamento 
Bibliotecário" e treze a disciplina "Administração de Bibliotecas I". O tópico 
"Estrutura Organizacional" e adotado em 13 programas. Sessenta e cinco tópicos 
diferentes foram identificados. Um levantamento nas principais revistas 
brasileiras da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação revelou que 
"Marketing" e o assunto mais publicado, ou seja, 11 vezes, e "Avaliação de 
Serviços" é segundo, com 8 trabalhos. Silas Marques de Oliveira . 2408 [B] 



1862. ISSN 0100-7157 v.21 n.1 p.31-50 jan./jun. 1997. Os arquivos montados 
nos setores de trabalho e as massas documentais acumuladas na administração 
pública brasileira: uma tentativa de explicação. . Estuda os problemas dos 
arquivos ativos e os das massas documentais acumuladas na administração 
pública brasileira. As experiências de tratamento desses no Brasil são poucas e 
não se sustentam em políticas estabelecidas, mas em atuações individuais de 
alguns profissionais. Não se tem uma metodologia consolidada que permita a 
aplicação dos conceitos e princípios arquivísticos difundidos 
internacionalmente. Observou-se que o caminho para a compreensão do 
problema proposto vai além do âmbito estritamente técnico. As particularidades 
do aparato estatal brasileiro, a instabilidade de suas instituições, o nível de 
qualificação de seus quadros são elementos que ajudam a esclarecer a questão. 
Renato Tarciso Barbosa de Souza . 2409 [A] 

1863. ISSN 0100-7157 v.21 n.1 p.51-77 jan./jun. 1997. Arquivos: memória de 
Goiás: a criação de uma instituição de arquivo na cidade de Goiás. . Apresenta o 
trabalho de recuperação do patrimônio documental da cidade de Goiás e 
compreende tanto a natureza dos acervos existentes na cidade quanto as formas 
de interação produzidas no confronto universidade-comunidade. Trata-se do 
relato de uma atividade de pesquisa e extensão, fruto de um convênio entre o 
Departamento de Ciência da Informação e Documentação (CID) da 
Universidade de Brasília e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), com o objetivo da criação de uma instituição de arquivo na 
cidade de Goiás. Rosane Montiel . 2410 [A] 

1864. ISSN 0100-7157 v.21 n.1 p.79-101 jan./jun. 1997. Ciência e tecnologia 
como boa notícia. . Analisa, com base em amostra de seis meses, a seção "Boa 
Notícia" do jornal Folha de São Paulo, cujo tema principal é ciência  

 Tecnologia, com 48,9 porcento do total da amostra. Os assuntos sob a rubrica 
em apreço foram incluídos nas seguintes categorias: (1) Pesquisas e Tecnologia 
na área da Saúde; (2) Ecologia; (3) Políticas Públicas na área da Saúde; (4) 
Informática e Tecnologia da informação; e (5) Tecnologia Agrícola. Além disso, 
o jornal destaca como 'boas notícias' os fatos ocorridos no Exterior e aqueles que 
são oriundos ou se reportam ao Estado e a cidade de São Paulo. Destaca-se ainda 
o fato de que a Folha prefere recorrer a fontes secundárias de informação 
científica e tecnológica (ICT), como periódicos científicos internacionais. No 
que concerne ao item ecologia, observa-se que o jornal atribui grande 
importância ao discurso ecológico oficial, contrariando a tendência dos demais 
discursos sociais que, geralmente, criticam as políticas governamentais para o 
setor. O almanaquismo (ênfase a informações pitorescas e curiosidades 
científicas) é outra característica da cobertura da FSP sobre C 

T. Enfim, conclui-se que a abordagem da FSP não considera a dimensão 
processual de C 

T; as ações e atitudes relativas a eventos e questões referentes ao assunto 
aparecem como algo isolado, acarretando uma supervalorização do nível micro, 
em detrimento da complexidade que envolve o tema em foco. Antônio Teixeira 
de Barros . 2411 [C] 



1865. ISSN 0100-7157 v.21 n.2 p.155-166 jul./dez. 1997. Perspectivas da 
Ciência da Informação. . O artigo lança um olhar no desenvolvimento da Ciência 
da Informação e no seu relacionamento com a tecnologia. As mudanças na 
tecnologia da informação, ocorridas nos últimos 50 anos organizam e ordenam 
todas as atividades associadas com a Ciência da Informação. O modelo 
tecnológico inovador é fechado e não permite dúvidas ou contestação. Nesta 
ambiência são analisados o presente e o futuro da área. O papel do fluxo de 
informação, das estruturas de informação, do profissional da área e os objetivos 
da Ciência da Informação são delineados a partir da crença de que a realidade se 
divide em três mundos: o subjetivo, o material e o do ciberespaço. Aldo de 
Albuquerque Barreto . 2412 [C] 

1866. ISSN 0100-7157 v.21 n.2 p.167-188 jul./dez. 1997. Processo educativo 
na mediação da informação em biblioteca pública: um estudo fenomenológico. 
processo de referência; mediação da informação; processo educativo; biblioteca 
pública; abordagem fenomenológica. Estudo de caráter fenomenológico do 
processo de referência ou da mediação da informação em uma biblioteca pública 
para compreensão de seu processo educativo. O sentido de educar-se, desvelado, 
enquadrar-se na categoria da reprodução, reforçando a recepção e a transmissão 
passiva da cultura presente nas condições sociais de escolarização. Elisabeth 
Márcia Martucci . 2413 [D] 

1867. ISSN 0100-7157 v.21 n.2 p.189-200 jul./dez. 1997. O uso da Internet na 
pesquisa universitária: o caso da UFRGS. . O estudo verifica o uso que os 
pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) fazem 
da Internet, analisando as condições de acesso oferecidas aos docentes 
pesquisadores, os recursos que eles utilizam da rede e sua influência na 
produção científica dos docentes. Trata-se de pesquisa exploratória, com 
abordagem qualitativa que utilizou um questionário para cada coleta de dados, 
aplicado através de entrevista com professores da área de ciências Exatas, 
Biológicas e Humanas. Os resultados indicam que a Universidade ainda não 
oferece uma estrutura totalmente adequada para uso dos investigadores. Entre os 
serviços mais utilizados destacam-se: correio eletrônico, acesso a base de dados, 
grupos de discussão e as revistas eletrônicas. A produtividade dos docentes 
ainda não foi afetada pelo uso da Internet. Ida Regina Chitto Stumpf . 2414 [C] 

1868. ISSN 0100-7157 v.21 n.2 p.201-210 jul./dez. 1997. Resumos 
documentários: uma proposta metodológica. . Proposta de elaboração de 
resumos documentários fundada em teorias sobre o processamento cognitivo de 
textos e na lingüística Textual. O presente trabalho tem dupla pretensão; a) 
refletir sobre a natureza da condensação de textos e sua representação; b) 
sistematizar um conjunto de princípios e de procedimentos de elaboração de 
resumos que possa ser utilizado por documentalistas, editores e demais 
profissionais da informação que atuam nas várias esferas das atividades 
relacionadas ao tratamento e transferência de informações. Nair Yumiko 
Kobashi . 2415 [BD] 



1869. ISSN 0100-7157 v.21 n.2 p.211-228 jul./dez. 1997. Proposta de um 
Sistema de Recuperação de Informação Assistido por Computador. . Os 
problemas de utilização dos Sistemas de Recuperação de informação textual 
tradicionais (SRI) são discutidos com base em alguns princípios como: leveza, 
rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e interatividade, inspirados no 
livro de Italo Calvino, Lições americanas: 6 proposições para o terceiro milênio. 
Hélio Kuramoto . 2416 [C] 

1870. ISSN 0100-7157 v.21 n.2 p.229-250 jul./dez. 1997. A seleção de artigos 
científicos para publicação em revistas brasileiras: um levantamento de práticas 
e procedimentos adotados pelas revistas científicas brasileiras financiadas pelo 
CNPq e FINEP 1995-1996. . Levantamento das características da prática da 
avaliação e seleção dos manuscritos científicos que precede à publicação desses 
manuscritos como artigos nas revistas científicas brasileiras financiadas pelo 
CNPq e o que pensam os editores sobre a avaliação prévia desses originais por 
especialistas ou pares do autor como parte do processo. Foi usado um 
questionário dirigido aos editores de 116 revistas. Houve um retorno de 86, 
equivalente a 74,6 Suzana Pinheiro Machado Mueller . 2417 [C] 

1871. ISSN 0100-7157 v.22 n.1 p.19-34 jan./jun. 1998. O sistema de formação 
em Ciência da Informação na França: comparação com o sistema brasileiro. . 
Panorama do sistema de formação francês em Ciência da Informação, a 
atividade associativa daquele país e o seu sistema de certificação profissional. 
Conclui estabelecendo uma comparação entre o sistema de formação e a política 
de informação do Brasil e da França. Miriam Vieira da Cunha . 2565 [C] 

1872. ISSN 0100-7157 v.22 n.1 p.3-17 jan./jun. 1998. Bibliotecas na era 
digital. . As rápidas e profundas transformações tecnológicas dos últimos tempos 
têm gerado reinterpretações da noção de biblioteca que, não raro, introduzem 
distorções no conceito que dela se faz e alguma descontinuidade na 
compreensão de suas funções, aspectos que hoje são visíveis na diversidade de 
acepções em que, freqüentemente, a biblioteca é invocada. Tal como no passado, 
a noção de biblioteca não é única e estável, constrói-se de diferentes variáveis e 
em diversas dimensões, reflectindo, necessariamente, vários contextos. No 
entanto, o fundamental da sua natureza e missão permanece. No contexto actual 
há efeitos sociais e culturais da Internet sobre a noção de biblioteca, que podem, 
pelo menos temporariamente, iludir a necessidade de uma urgente - mas 
programática, estrutural e progressiva - transformação das bibliotecas. Uma 
transformação que se quer plena visão integradora, virada para a nova realidade 
cultural e tecnológica. José Afonso Furtado . 2564 [B] 

1873. ISSN 0100-7157 v.22 n.1 p.35-46 jan./jun. 1998. Fontes de informação 
utilitária em bibliotecas públicas. . Descreve de forma sucinta a evolução dos 
Serviços de Informação para a comunidade nos Estados Unidos e na Grã-
Bretanha e sua influência em pesquisas e estudos sobre informação utilitária no 
Brasil. Apresenta alguns estudos que deram origem à categorias de assuntos a 
serem cobertos por Serviços de Informação utilitária e indica fontes que podem 
ser utilizadas para o desenvolvimento do serviço. Bernadete Santos Campello . 
2566 [B] 



1874. ISSN 0100-7157 v.22 n.1 p.47-70 jan./jun. 1998. Informação 
tecnológica: discussão acerca da atualização do conceito. . Propõe um conceito 
atualizado de informação tecnológica, considerando que as tecnologias de 
produto, processo e produção - elementos da inovação tecnológica - somadas ao 
conjunto de funções tecnológicas necessárias a garantia da qualidade - 
normalização, certificação, metrologia, propriedade industrial e gestão - são a 
base para sua definição. Finaliza ressaltando que os aspectos econômicos, 
sociais e políticos, além dos técnicos, citados em outras definições, são inerentes 
à própria tecnologia. Lillian Maria Araujo de Rezende Alvares . 2567 [O] 

1875. ISSN 0100-7157 v.22 n.2 p.109-138 jul./dez. 1998. Implantação de 
sistema de inteligência para dinamização da Rede Antares - Rede de Serviços de 
Informação em C 

T. . Apresenta o contexto de hipercompetição e hiperinformação vivido nos 
tempos atuais e os reflexos da globalização, bem como introduz os conceitos 
referentes à Inteligência Competitiva e sua aplicabilidade para a tomada de 
decisão estratégica em tempo real. O que se está observando não é somente o 
aumento da circulação de informações, mas sim um processo onde uma massa 
contínua de dados intervém, de forma cada vez mais incisiva, no processo 
decisório. Assim, a Inteligência Competitiva se propõe, por meio de um 
processo sistematizado de coleta, tratamento, análise e difusão da informação 
com valor agregado, fornecer aos decisores elementos estratégicos que permitam 
a formulação de diretrizes, a visualização de tendências e nichos de mercado, e 
também a inovação de seus produtos e processos. Além disso, apresenta-se neste 
estudo uma proposta metodológica de implementação de um Sistema de 
Inteligência Competitiva como mecanismo facilitador da dinamização e 
inovação da Rede Antares - Rede de Serviços de Informação em C 

T, coordenada pelo IBICT - Instituto brasileiro de informação em Ciência e 
Tecnologia. Claudia Canongia; Lena Vânia Ribeiro Pinheiro; Maria de Nazaré 
Freitas Pereira . 2568 [C] 

1876. ISSN 0100-7157 v.22 n.2 p.139-150 jul./dez. 1998. As oportunidades da 
terceirização na área de Serviços de Informação, a globalização e o desemprego. 
. As implicações do atual contexto econômico para o bibliotecário ou para o 
profissional independente são discutidas. As opiniões sobre terceirização, 
globalização da economia e desemprego, e os relatos de experiências nesta área 
são apresentados, mostrando que a terceirização pode ser uma oportunidade para 
a área de prestação de serviço e/ou ameaça nos casos em que gera desemprego. 
Sofia Galvão Baptista . 2569 [BO] 

1877. ISSN 0100-7157 v.22 n.2 p.151-162 jul./dez. 1998. Quando o livro busca 
o leitor: um desafio que se tornou realidade no Distrito Federal com bibliotecas 
domiciliares e o Programa Mala do Livro. . A Biblioteca Domiciliar, criada em 
1990, é um Serviço de Extensão para Bibliotecas Públicas. Foi desenvolvida 
para atender a demanda de informação de uma comunidade carente do Distrito 
Federal e implantada pelo programa de Governo, Mala do Livro, instituído com 
este fim. Caracteriza-se por ser instalada em residências, o que reforça a 
importância e necessidade da biblioteca pública sair do seu limite geográfico, 
diversificar os meios e criar novos mecanismos, assegurando a todos o direito a 
leitura e a informação de forma democratizada. Neusa Dourado Freire . 2570 [B] 



1878. ISSN 0100-7157 v.22 n.2 p.163-172 jul./dez. 1998. Gestão de 
informações estratégicas em instituição de pesquisa tecnológica. . Em 
decorrência do fenômeno da super-oferta de informação em ciência e 
Tecnologia, da restrição de recursos para a aquisição de fontes de diversos 
formatos e do limite à absorção das informações disponíveis, pela clientela do 
Centro de informação tecnológica do Instituto de Pesquisas tecnológicas do 
Estado de São Paulo - CITEC/IPT, a gestão de informações estratégicas é 
considerada sob duas perspectivas: a caracterização da clientela e demandas para 
o uso de informação tecnológica, e a aquisição apenas das informações que 
sejam úteis à clientela interna (técnicos e pesquisadores) e externa (empresas e 
indústrias). A exploração inteligente das fontes e a rentabilização de produtos e 
serviços oferecidos por um serviço de informação, em uma instituição de 
pesquisa, constituem preocupação básica para adoção de ferramentas que 
conduzam a evolução certa, ou seja, a gestão da inovação tecnológica, como 
uma das formas de sobrevivência e mudança do 'status quo' do desenvolvimento 
científico e tecnológico do País. Sônia Wada Tomimori; Maria Matilde Kronka 
Dias; Raimundo Nonato Macedo dos Santos . 2571 [C] 

1879. ISSN 0100-7157 v.22 n.2 p.173-196 jul./dez. 1998. Aspectos gerenciais 
essenciais na gestão de unidades de informação: uma revisão da literatura 
internacional. . Pesquisas já realizadas indicam que os gerentes de unidades de 
informação exercem uma gama variada de atividades gerenciais além das 
tradicionalmente conhecidas e esboçadas em livros textos. Estas atividades 
possuem importância relativa para o sucesso do trabalho gerencial, são 
realizadas com freqüência diferenciadas e algumas são consideradas como sendo 
mais fáceis de serem executadas que outras. Esta revisão identifica como a 
literatura internacional discute e apresenta a questão da importância e 
necessidade do preparo gerencial por parte dos profissionais da informação, 
discute as diversas iniciativas de aperfeiçoamento e treinamento gerencial 
promovidas pela academia e associações de classe e, identifica e analisa as 
funções gerenciais consideradas essenciais para o desenvolvimento eficaz da 
administração de unidades de informação. Silas Marques de Oliveira . 2572 [B] 

1880. ISSN 0100-7157 v.22 n.2 p.197-210 jul./dez. 1998. Navegação nos 
vocabulários controlados. . Trata da utilização das ferramentas de navegação 
hipertextual nos OPAC (Online Public Access Catalog), não somente como 
ferramenta de busca das referências bibliográficas, mas também como 
ferramenta de ajuda aos usuários. Essas ferramentas navegacionais são também 
denominadas de HIR - Hypertext Information Retrieval. A ajuda aos usuários é 
realizada através da navegação nos vocabulários controlados. Nesse contexto, 
são apresentadas algumas experiências e os problemas advindos da utilização 
dessas ferramentas navegacionais integradas aos vários sistemas de classificação 
e de indexação. Madjid Ihadjadene; Richard Bouché; Hélio Kuramoto . 2573 [B] 



1881. ISSN 0100-7157 v.22 n.2 p.211-220 jul./dez. 1998. Impactos da terceira 
revolução na sociedade pós-moderna: segmento serviços. . Apresenta os 
principais impactos da revolução científica, tecnológica e informacional sobre o 
segmento serviços. Objetiva destacar a necessidade da boa formação 
profissional, considerando-se o auto desenvolvimento como requisito básico 
dessa formação, em face do mercado de trabalho altamente competitivo. Aborda 
os setores tradicionais da economia - primário, secundário e terciário -, 
enfatizando o surgimento do setor quaternário, responsável pela revolução que 
atualmente ocorre na sociedade. Discorre sobre os itens do conceito de 
informação (dados, informação, conhecimento e inteligência), relacionando-os 
aos elementos que devem compor o perfil do moderno profissional da 
informação. Geraldo Campetti Sobrinho . 2574 [CBO] 

1882. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.1 p.109-118 jan./jun. 1999/2000. Uso e papel 
promocional do site de biblioteca: o caso da Biblioteca Central da Universidade 
de Brasília. . Análise da utilização do site da Biblioteca Central (BCE) da 
Universidade de Brasília (UNB) pelos professores e estudantes do Programa de 
Pós-graduação em Ciência da Informação da referida Universidade, e a opinião 
dos mesmos a respeito do site como instrumento de promoção. Para coleta de 
dados foi utilizado um questionário, respondido por 30 respondentes. Os 
resultados indicam que a maior parte dos respondentes utiliza o site com 
freqüência de, pelo menos, uma vez por mês e considera fácil a navegação do 
mesmo. Entre os links mais acessados estão as informações sobre os produtos e 
serviços que a Biblioteca oferece e o catálogo on-line. O link que não foi 
acessado por grande parte dos respondentes é o de notícias e novidades relativas 
à Biblioteca. A maioria dos respondentes entende que o site da BCE funciona 
como instrumento de promoção dos produtos e serviços oferecidos pela 
Biblioteca e que um site é um mecanismo essencial para essa promoção. 
Recomenda-se que a Biblioteca continue realizando estudos para identificar as 
necessidades e opiniões de seus usuários, elabore um plano de promoção on-line 
e intensifique a divulgação do site para a comunidade acadêmica. Tatiara 
Paranhos Guimarães . 2865 [B] 

1883. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.1 p.119-131 jan./jun. 1999/2000. Perspectivas 
para o estudo do consumidor de informação na Web. . Revisa a literatura sobre 
estudos de usuários, buscando base conceitual para a análise do consumidor de 
informação na Web. Apresenta tipos de estudos de usuários que podem ser 
relevantes para o estudo do usuário da Web. Aborda a questão da perspectiva 
sob a qual se estuda a Web, propondo seu estudo sob o enfoque do marketing da 
informação. Tatiana de Almeida Furquim . 2866 [C] 



1884. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.1 p.25-42 jan. 1999/2000. Enfoque de 
marketing na distribuição da revista PAB, como produto de informação. . 
Analisa o processo de distribuição da revista Pesquisa Agropecuária brasileira 
(PAB) realizado pelo serviço de comunicação para transferência de Tecnologia 
(SCT) e por 36 unidades de informação da Empresa brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) entre 1998 e 1999. Aborda a distribuição de produtos 
na Economia, a distribuição como elemento do composto de marketing em 
organizações que não visam ao lucro e nas unidades de informação. Identifica as 
características, formas e funções da distribuição nesses diferentes contextos. 
Enfoca a distribuição em unidades de informação, segundo nove fatores de 
decisão identificados por Weingand. Aborda a distribuição sob os aspectos de 
acesso físico, tempo de acesso e uso de tecnologia. Destaca a função de 
intermediário desempenhada pelas unidades de informação entre produtor e 
usuário da informação ao diminuir a discrepância existente entre a quantidade de 
informação ofertada e a necessidade de informação dos usuários. Maria de 
Fátima Castro Bayma . 2861 [CB] 

1885. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.1 p.43-68 jan./jun. 1999/2000. Impacto das 
atividades de marketing relativas à promoção de serviços no CIN/CNEN. . 
Pesquisa de campo exploratória confirmou a filosofia administrativa orientada 
para o mercado no Centro de Informações Nucleares (CIN) da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), analisando as atividades de marketing 
referentes à promoção do SONAR-INIS (de atualização corrente) e do SERVIR-
INIS (fornecimento de cópias), para avaliar o impacto dessas atividades quanto 
ao uso dos serviços pelos seus usuários reais. Apesar de comprovado o adequado 
desenvolvimento das atividades promocionais no CIN, foram propostas 
diretrizes para melhor entendimento do processo promoção/ comunicação, com 
o objetivo de contribuir na fundamentação teórica das atividades promocionais 
em unidades de informação. Foram apresentadas recomendações e sugestões 
para futuros estudos. Sueli Angelica do Amaral . 2862 [B] 

1886. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.1 p.5-24 jan./jun. 1999/2000. Marketing em 
unidades de informação: revisão crítica. . A partir da literatura especializada de 
marketing para unidades de informação, observa-se que essas passam a ser 
conceituadas em função de novas perspectivas de seu papel em sociedades 
marcadas pela economia de mercado. A concepção de marketing, por sua vez, ao 
reproduzir uma abordagem específica do estudo de fenômenos mercadológicos, 
serve como instrumental a serviço do planejamento das atividades empresariais. 
A abordagem tradicional no marketing revela-se de difícil assimilação às 
atividades relacionadas às unidades de informação, em razão de suas 
especificidades, exigindo um esforço adicional para a realização de um estudo 
preciso sobre a relação dessas unidades com seus usuários. Antonio Felipe 
Galvão da Silva . 2860 [B] 



1887. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.1 p.69-88 jan./jun. 1999/2000. Marketing no 
ciberespaço: o desafio profissional das unidades de informação brasileiras no 
contexto da Sociedade da Informação. . Evidencia a importância da aplicação do 
marketing em unidades de informação brasileiras como processo gerencial em 
busca do melhor desempenho dessas organizações no contexto da Sociedade da 
Informação. Destaca as características do ciberespaço como desafio a ser 
enfrentado pelos profissionais da informação para promover os produtos e 
Serviços de Informação oferecidos por essas organizações, atendendo 
necessidades e interesses de seus usuários e expandindo o potencial para agregar 
valor e ampliar o acesso à informação, insumo imprescindível no 
desenvolvimento da Sociedade da Informação. Sueli Angelica do Amaral . 2863 
[B] 

1888. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.1 p.89-108 jan./jun. 1999/2000. Ferramentas 
para promoção em web sites de unidades de informação. . A Internet oferece um 
ambiente promissor para as unidades de informação que desejam diversificar 
seus serviços. A possibilidade de se acessar serviços/informações disponíveis 
em Web sites se transformou em um grande atrativo para os consumidores de 
informação. Com isso várias unidades de informação estão disponibilizando 
seus serviços na Internet. Algumas unidades de informação estão adotando uma 
abordagem de marketing para melhorar sua relação com seus usuários e 
promover seus serviços, esta abordagem pode ser estendida aos serviços na 
Web. O artigo relaciona e descreve algumas ferramentas disponíveis na própria 
Internet, que sob a abordagem de marketing, podem ser aplicadas para a 
promoção de Web sites de unidades de informação. Wagner Junqueira de Araújo 
. 2864 [B] 

1889. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.2 p.135-146 jan./jun. 1999/2000. O arquiteto 
da informação e o bibliotecário do futuro. . Este artigo examina as habilidades 
requeridas para se atuar como arquiteto da informação identificando 
potencialidades para o profissional da área de Biblioteconomia. A Arquitetura da 
informação envolve técnicas de pesquisa e lógica de navegação sendo um novo 
campo para o bibliotecário do futuro. José Juan Péon Espantoso . 2867 [CB] 

1890. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.2 p.147-160 1999/2000. Profissional da 
informação: perfil de habilidades demandadas pelo mercado. . O presente artigo 
aborda a nossa área de interesse, que diz respeito a uma pesquisa em andamento 
sobre a atuação do profissional da informação em organizações do 
conhecimento. Será realizado um estudo da demanda de mercado por esse 
profissional junto às empresas de consultorias e de recrutamento e seleção de 
recursos humanos. Será estudado o perfil do profissional da informação, 
capacitação e habilidades requeridas pelo mercado. Danielle Thiago Ferreira; 
Raimundo Nonato Macedo dos Santos . 2868 [B] 



1891. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.2 p.161-172 1999/2000. Atuação do 
profissional da informação na gestão do conhecimento. . Pretende-se, neste 
artigo, analisar as competências e habilidades dos profissionais da informação 
enquanto gestores do conhecimento. Para isso, após uma análise dos principais 
temas relacionados a gestão do conhecimento, identificamos, na literatura e em 
classificados de jornais de São Paulo, os requisitos necessários aos gestores do 
conhecimento. Constatou-se que o bibliotecário e outros profissionais da 
informação possuem características que os capacitam para atuarem na gestão do 
conhecimento e que as habilidades a serem desenvolvidas são na maioria de 
natureza comportamental. Elisabete da Cruz Neves; Rose Mary Juliano Longo . 
2869 [BC] 

1892. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.2 p.173-188 1999/2000. O profissional da 
informação e as técnicas de marketing. . Comenta sobre a sociedade e os novos 
paradigmas, dando destaque para o papel do profissional da informação nesse 
cenário. Ressalta a importância da adoção das técnicas de marketing, 
visualizando o setor da informação sob a ótica mercadológica do negócio de 
informação. Relaciona exemplos de pesquisas de marketing que evidenciam o 
desempenho profissional nas atividades de marketing. Sugere mudanças para 
melhorar a imagem do profissional da informação. Sueli Angelica do Amaral . 
2870 [B] 

1893. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.3 p.277-292 1999/2000. Pesquisa em Ciência 
da Informação no Brasil: síntese e perspectiva.  Antônio Lisboa Carvalho de 
Miranda; Aldo de Albuquerque Barreto . 2871 [C] 

1894. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.3 p.293-308 1999/2000. A pesquisa em 
Ciência da Informação no Brasil: análise dos trabalhos apresentados no IV 
Enancib, Brasília, 2000.  Suzana P. M. Mueller; Antônio Lisboa Carvalho de 
Miranda; Emir J. Suaiden . 2872 [C] 

1895. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.3 p.309-328 1999/2000. Investigación 
bibliotecológica y desarrollo de la sociedad de la información en América 
Latina.  Elsa M. Ramírez Leyva . 2873 [B] 

1896. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.3 p.329-332 1999/2000. A pesquisa em 
Ciência da Informação na América Latina.  Emir J. Suaiden . 2874 [C] 

1897. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.3 p.333-346 1999/2000. Metodologia da 
pesquisa no campo da Ciência da Informação.  Maria Nélida Gonzáles de 
Gomes . 2875 [C] 

1898. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.3 p.347-366 1999/2000. Divulgação de 
resultados como expressão da função social do pesquisador.  Maria das Graças 
Targino . 2876 [C] 



1899. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.4 p.455-472 1999/2000. Inteligência 
competitiva e a formação de recursos humanos no Brasil. . Discute o contexto 
atual da Sociedade da Informação, a evolução da inteligência competitiva e da 
gestão do conhecimento, a formação de recursos humanos e a proposta de 
disseminação da inteligência competitiva no Brasil. É apresentada a metodologia 
usada na montagem dos cursos brasileiros e os resultados já alcançados, bem 
como as propostas de melhoria. Conclui que o ensino da inteligência 
competitiva está em expansão como resultado do crescente reconhecimento da 
informação como ferramenta estratégica fundamental para apoio à tomada de 
decisão. Gilda Massari Coelho; Henri Dou . 2877 [C] 

1900. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.4 p.473-492 1999/2000. Implantação de 
sistemas de inteligência competitiva: abordagem corporativa. . Descreve um 
modelo conceitual de um sistema genérico de IC e propõe-se um método para 
implantação de sistemas de IC nas organizações, dentro de uma visão 
corporativa, contemplando seis etapas: a) análise da proposta preliminar no nível 
da Coordenação Corporativa; b) análise e validação da proposta preliminar; c) 
realização de seminário(s) de sensibilização para a alta Administração; d) 
execução de um projeto-piloto (nível corporativo); e)avaliação dos resultados do 
projeto piloto e validação do modelo conceitual; f) elaboração, análise e 
aprovação do Plano de Implantação do Sistema de Inteligência Competitiva. 
Conclui que as organizações geram e usam o conhecimento sobre o ambiente em 
que atuam, sugerindo que a inteligência competitiva fornece o instrumental 
necessário para que as mesmas possam sustentar a sua vantagem competitiva 
trazendo benefícios para a sociedade em geral. Maria Fatima L. Stollenwerk . 
2878 [C] 

1901. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.4 p.493-508 1999/2000. Processos, métodos e 
ferramentas de inteligência competitiva: características, aplicabilidade e 
limitações. . Os sistemas de informação, ao longo dos anos, foram sustentados 
por hipóteses que, por serem aparentemente verdadeiras, contribuíram mais no 
sentido de descreditá-los e de favorecer a lógica dos sistemas informáticos. O 
tomador de decisão precisa de informações relevantes, mas, antes de tudo, ele 
precisa de dispositivos de filtros, pois ele está exposto a uma massa infinita de 
informações irrelevantes, muitas delas, que ele mesmo solicitara. As técnicas, os 
métodos e as ferramentas desenvolvidas para o processo de inteligência 
competitiva, são concebidos segundo o paradigma de sistemas de informação 
estratégicas dirigidos para o receptor. Raimundo Nonato Macedo dos Santos . 
2879 [C] 



1902. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.4 p.509-526 1999/2000. Inteligência 
organizacional no contexto da Sociedade da Informação. . Define-se inteligência 
organizacional no contexto da Sociedade da Informação. É proposto um 
referencial para o monitoramento ambiental das organizações, apoiado na teoria 
das organizações, nos conceitos de incerteza e equivocidade, na gestão da 
informação e do conhecimento e na inteligência competitiva. São discutidos o 
ciclo de inteligência organizacional e o seu comportamento adaptativo. Conclui 
que o paradigma da Sociedade da Informação traz implicações que demandam 
novas teorias, novos modelos mentais e a transformação de dados çãoticos em 
informação útil. Neste contexto, o desenvolvimento da inteligência 
organizacional passa a assumir um papel fundamental para que a organização 
possa atender aos desafios dos novos componentes ambientais. Eduardo 
Amadeu Dutra Moresi . 2880 [C] 

1903. ISSN 0100-7157 v.23/24 n.4 p.527-544 1999/2000. Inteligência em 
marketing: o marketing de permissão como ferramenta para a fidelização de 
clientes. . Trata da utilização de informações transformadas em inteligência por 
meio da adoção de estratégias do marketing (inteligência) de permissão como 
forma de fidelizar clientes. A concepção que incide na consideração do cliente 
está associada ao emprego do marketing para consolidar o envolvimento entre 
empresa e o cliente, com isso possibilitando o melhor posicionamento da 
organização no mercado. Considera a necessidade da antecipação como 
estratégia para a adoção de uma postura não reativa às demandas da clientela, a 
fim de garantir serviços e produtos personalizados. Discute ainda o caso da 
Amazon.com como exemplo da aplicação do marketing de permissão na web, 
onde o foco no cliente está diretamente associado à gestão da inteligência 
organizacional. Rogério Henrique de Araújo Júnior; Patricia Marie Jeanne 
Cormier . 2881 [C] 

1904. ISSN 0100-7157 v.25 n.1 p.127-140 jan./jun. 2001. Experiência da 
Revista de Biblioteconomia de Brasília na Internet. documentos eletrônicos; 
Internet; comunicação eletrônica; comunicação científica; tecnologia da 
informação; revistas científicas; periódicos; periódicos eletrônicos. Relata a 
experiência de migração para a Internet da Revista de Biblioteconomia de 
Brasília, uma das publicações pioneiras na área de biblioteconomia e ciência da 
informação no Brasil. O trabalho faz parte de um estudo sobre periódicos 
eletrônicos como canal de comunicação extensiva para a comunidade científica. 
Nos últimos cinco anos as publicações eletrônicas tornaram-se tema de pesquisa 
em crescimento exponencial, fenômeno que reflete o interesse emergente dos 
pesquisadores, confirmando também a natureza dinâmica e multidisciplinar da 
Ciência da Informação, área com interface determinante em relação à tecnologia. 
Com o surgimento dos arquivos livres as revistas passarão por grandes 
transformações, confirmadas pelas mudanças no acesso a estes documentos. 
Elmira L. Melo S. Simeão . 3047 [C] 



1905. ISSN 0100-7157 v.25 n.1 p.15-26 jan./jun. 2001. A importância dos 
periódicos para o trabalho científico. . Periódicos científicos são a fonte de 
informação mais importante para cientistas, e seu uso na comunicação científica 
é um dos temas mais estudados, embora nem sempre bem entendidos, em 
pesquisas sobre comunicação científica. O valor dos periódicos para os cientistas 
é discutido com base em três décadas de estudos realizados basicamente nos 
Estados Unidos. Destacam-se aspectos importantes desses estudos, tais como o 
volume, tempo gasto e benefícios obtidos de leituras de artigos científicos, assim 
como o declínio no número de assinaturas de periódicos impressos. Analisa 
estudos do uso de periódicos eletrônicos, apresentando resultados recentes onde 
se evidencia o crescimento no uso do meio eletrônico por pesquisadores 
acadêmicos. Carol Tenopir; Donald W. King . 3042 [C] 

1906. ISSN 0100-7157 v.25 n.1 p.27-56 jan./jun. 2001. Perfil dos títulos e 
artigos dos periódicos do grupo de publicações eletrônicas em medicina e 
biologia (Grupo e-pub). periódicos eletrônicos; publicações científicas. Diante 
da relevância da comunicação científica eletrônica e da expansão dos periódicos 
eletrônicos, estudam-se os 14 títulos editados pelo Grupo de Publicações 
Eletrônicas em Medicina e Biologia (Grupo e-pub), programa nacional dedicado 
à produção de periódicos eletrônicos nas áreas de biologia, medicina e saúde. 
São objetivos específicos: (a) analisar os títulos, segundo os parâmetros: origem; 
natureza; manutenção ou não de versão impressa; estruturação; nível de 
interação com o usuário; forma de acesso e de disponibilização das matérias; 
sistema de avaliação; idioma oficial; natureza da editora; circulação; 
periodicidade; situação; tempo de vida e indexação; (b) identificar a média de 
artigos por título/fascículo; (c) analisar cada artigo, considerando natureza; 
idioma; tipo de autoria; vínculo institucional e nível acadêmico dos autores; 
distribuição de artigos por autor. Em termos genéricos, os títulos são 
provenientes do Sudeste e classificados como periódicos de divulgação. Mesmo 
com características marcantes dos eletrônicos - interação usuário x periódico; 
utilização da navegação hipertextual e da multimídia - e acesso irrestrito, 64,29 
conservam versão impressa e 50. Maria das Graças Targino; Mônica Maria 
Machado Ribeiro Nunes de Castro . 3043 [C] 

1907. ISSN 0100-7157 v.25 n.1 p.5-14 jan./jun. 2001. Os periódicos científicos 
e a transição do meio impresso para o eletrônico. . A publicação de pesquisa 
científica em formato eletrônico é agora lugar comum. Tem se tornado possível 
ver, portanto, de que maneira publicar eletronicamente difere de publicar em 
meio impresso. Uma análise das diferenças fornece algumas indicações das 
tendências possíveis em um futuro imediato. Uma breve discussão da forma 
como alguns fatores se aplicam aos periódicos científicos é apresentada neste 
artigo. Conclui-se que um dos desenvolvimentos mais significativos será uma 
crescente diversificação do processo de publicar. Jack Meadows . 3041 [C] 



1908. ISSN 0100-7157 v.25 n.1 p.57-76 jan./jun. 2001. Publicações científicas 
eletrônicas no Brasil: mudanças na comunicação formal, também?. . Apresenta 
resultados de um estudo exploratório que visou à identificação da ocorrência de 
publicações eletrônica (periódicos, livros e anais de congressos) produzidos no 
âmbito de instituições acadêmicas (universidades e sociedades científicas) no 
Brasil. Discorre, de forma sucinta e com base na literatura recente, a respeito 
questões consideradas relevantes sobre desenvolvimentos da tecnologia de 
informação e empregada em publicações eletrônicas, a questão da adoção de 
inovações e o processo de revisão pelos pares. Comenta as mudanças na 
comunicação formal (publicação) em comparação aos impactos já verificados na 
comunicação informal, à luz de um modelo híbrido do processo de comunicação 
que ilustra a coexistência dos meios impresso e eletrônico no cenário atual. Os 
resultados do estudo mostram baixa adoção das tecnologias de informação na 
comunicação formal entre pesquisadores acadêmicos no Brasil (poucas 
publicações produzidas). A maior parte das publicações disponibilizadas 
constituem versões eletrônicas de publicações impressas e ocorrem na área das 
ciências naturais, com uma significativa participação do Scielo nesse processo. 
Além disso, parece não haver ainda no país a exploração inteligente das 
tecnologias disponíveis para a produção de publicações eletrônicas, e o processo 
de revisão pelos pares, tal como se dá no modelo impresso, constitui igualmente 
questão fundamental nesse novo cenário. Sely M. S. Costa; Wagner Augustus A. 
da Silva; Marcos Bizerra Costa . 3044 [C] 

1909. ISSN 0100-7157 v.25 n.1 p.77-90 jan./jun. 2001. Um gato preto num 
quarto escuro: falando sobre metadados. . Metadados significa, basicamente, 
dados sobre os dados. Num ambiente çãotico como a Internet, os dados já não 
são suficientes: são precisos metadados para a descrição semântica dos recursos. 
No entanto, os metadados per se são também insuficientes. Como acontece 
noutras áreas e, como acontece também em relação à descrição dos recursos 
físicos, a padronização é um elemento chave na sua utilização em grande escala. 
O Dublin Core (DC) e o Resource Description Framework (RDF) são duas 
recomendações de dois organismos diferentes: a DCMI (Dublin Core Metadata 
Initiative) e o W3C (World Wide Web Consortium). De forma a poder ser 
utilizado em larga escala, a DCMI optou por definir de forma ampla a semântica 
do DC, deixando as questões ligadas à sintaxe abertas e indefinidas. Esta é a 
razão pela qual o DC e o RDF combinam tão bem: o RDF traz as regras 
sintácticas nas quais os DC pode ser embebido. Neste artigo, faremos uma 
descrição geral do DC, do RDF e do RDF Schema, mostrando também alguns 
exemplos das duas aplicações. Posteriormente serão retiradas algumas 
conclusões sobre a sua aplicabilidade a falaremos sobre o seu futuro. Ana Alice 
Baptista; Altamiro Barbosa Machado . 3045 [CO] 



1910. ISSN 0100-7157 v.25 n.1 p.91-126 jan./jun. 2001. A premissa e a 
promessa de uma infra-estrutura global de informação. . Introduz a premissa e a 
promessa de uma infra-estrutura global da informação, explorando os conceitos 
de adoção e adaptação de tecnologia, infra-estrutura e coevolução da tecnologia 
e comportamento. Discute novas tecnologias da informação com base em 
necessidades percebidas e recursos disponíveis, ressaltando que as pessoas 
adotam-nas se e quando as julgam úteis e quando consideram os esforços 
despendidos, e os custos, apropriados. Contudo, destaca que a adoção e a 
adaptação de tecnologia são difíceis de predizer, devido às interações complexas 
entre as características da tecnologia, as práticas dos indivíduos e das 
organizações, a economia, as políticas públicas, as culturas locais e uma série de 
outros fatores. Descreve o processo de criar uma infra-estrutura global da 
informação que irá interconectar redes de computadores e várias outras formas 
de tecnologias da informação ao redor do mundo. Apresenta o conceito de infra-
estrutura da informação como incorporando pessoas, tecnologia e conteúdo, e as 
interações entre eles. Christine L. Borgman . 3046 [C] 

1911. ISSN 0100-7157 v.3 n.1 p.17-22 jan./jun. 1975. Seleção, sim; coleções, 
não!. . A seleção de material bibliográfico e audiovisual é tarefa específica do 
bibliotecário, cuja missão foi comparada pelo ensaísta Ortega y Gasset a "um 
filtro que se interpõe entre a torrente de livros e o homem". As coleções de 
obras-primas da cultura universal - tanto quanto as de culturas nacionais - devem 
ser evitadas pelas bibliotecas públicas porque resultam muito mais dispendiosas 
do que a compra de cada obra, em edições mais idôneas e menos caras. Edson 
Nery da Fonseca . 0303 [B] 

1912. ISSN 0100-7157 v.3 n.1 p.23-36 jan./jun. 1975. A teoria das 
classificações analítico-sintéticas, ou facetadas, e as sua influência sobre a 
reforma da Classificação Decimal Universal (CDU). . A falência das 
classificações enumerativas levou os bibliotecários e documentalistas à rejeição 
de qualquer tipo de classificação como instrumento da recuperação da 
informação. A CDU, que é um sistema semifacetado, provavelmente inspirou 
Ranganathan na elaboração de suas teorias. Agora, se a CDU quiser responder às 
exigências da moderna documentação deverá utilizar os princípios básicos das 
classificações facetadas e assim transformar-se num sistema totalmente facetado. 
Astério Campos . 0304 [BD] 



1913. ISSN 0100-7157 v.3 n.1 p.3-15 jan./jun. 1975. SEO: a Biblioteconomia 
no Brasil. . O status dos bibliotecários é baixo, apesar de a profissão ser 
regulamentada por lei. A Biblioteconomia é uma profissão predominantemente 
feminina e os salários são reduzidos, embora venham melhorando, tanto quanto 
vem aumentando o ingresso de homens em bibliotecas e centros de 
documentação. A Documentação goza de mais prestígio do que a 
Biblioteconomia e as bibliotecas mais eficientes são normalmente as que 
desenvolvem atividades de documentação. Essas bibliotecas, em geral, são as 
melhores, seguidas pelas bibliotecas universitárias e públicas. A fim de melhorar 
o status e a eficácia da profissão como fator essencial na vida social e econômica 
da nação e de preparar professores capacitados é preciso que se estabeleçam 
cursos de pós-graduação. Uma associação nacional é necessária para influir 
junto ao Governo no que diz respeito à implantação e melhoramento dos 
serviços bibliotecários e de documentação. Todos os bibliotecários devem apoiar 
a implantação de um serviço nacional de bibliotecas que seja forte e tenha 
amplas atribuições. P. Havard-Williams . 0302 [BD] 

1914. ISSN 0100-7157 v.3 n.1 p.37-39 jan./jun. 1975. Informação médica e 
educação permanente. base de dados - medicina - 1975; coeficiente de 
relevância - medicina; recuperação da informação - medicina. Diante do 
alentado volume de resultados de pesquisas publicados sobre assuntos médicos, 
torna-se necessário disciplinar as formas com os médicos se informam, a fim de 
se manterem atualizados, sem desperdício de tempo, evitando, assim, 
informações irrelevantes. evitando, assim, informações irrelevantes. Aborda o 
princípio da relevância, ou seja, recuperar um número significativo de registros 
que satisfaçam uma necessidade de informação. Aborda o princípio da 
relevância, ou seja, recuperar um número significativo de registros que 
satisfaçam uma necessidade de informação. Menciona e avalia algumas bases de 
dados especializados em informação médica, como a MEDLARS. Oswaldo 
Martins Reis . 0305 [B] 

1915. ISSN 0100-7157 v.3 n.1 p.41-58 jan./jun. 1975. Catalogación 
internacional normalizada y automación de la catalogación. revisão de literatura 
- normalização técnica; ISSN; ISBN; fomato MARC Revisão da Situação das 
normas internacionais da descrição bibliográfica para a compilação de 
Bibliografias de publicações monográficas (ISBN). Analisa a adaptação destas 
normas para uso nos catálogos de bibliotecas, sendo um mecanismo para 
identificar um número exclusivo das monografias. Trata também do sistema 
internacional  para identificação de publicações seriadas (ISSN). Aborda 
programas de catalogação automatizada, como o MARC I, o MARC II e o 
MARCAL. Ermelinda Acerenza . 0306 [B] 



1916. ISSN 0100-7157 v.3 n.1 p.59-70 jan./jun. 1975. Atividades do catálogo 
coletivo de publicações periódicas e seriadas do Estado de São Paulo. . O 
Catálogo Coletivo inclui até o presente aproximadamente 52 000 títulos de 
periódicos existentes em 223 bibliotecas da capital e do interior do Estado. Serve 
também como centro referencial para implantação de sistema de aquisição 
planificada e cooperativa. Fornece informações detalhadas sobre os periódicos, 
elabora listas de periódicos por áreas especializadas e proporciona orientação 
técnica a cientista e outros usuários. Através de cooperação com o Catálogo 
Coletivo Nacional serão publicados volumes do catálogo por áreas 
especializadas, utilizando processos mecanizados. Josephina Tuma; Maria 
Angélica Rodrigues Quemel; Maria Virgínia Leite Ribeiro . 0307 [B] 

1917. ISSN 0100-7157 v.3 n.1 p.71-75 jan./jun. 1975. Um banco de dados para 
administração de projetos. . A reorganização do arquivo da Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP) resultou na criação de um banco de dados em linha 
(on-line) sobre administração de projetos, sendo utilizado um computador ao 
qual o usuário tem acesso direto e imediato através de terminal. É um sistema 
conversacional e as informações podem ser recuperadas a partir da combinação 
dos diferentes descritores do sistema. Anna da Soledade Vieira . 0308 [A] 

1918. ISSN 0100-7157 v.3 n.1 p.77-83 jan./jun. 1975. Documentação e 
biblioteca na Câmara Municipal de São Paulo. . Dado o grande número de 
informações de interesse parlamentar e sentindo a grande preocupação da falta 
de uma central de informações, a Câmara Municipal de São Paulo transformou 
sua antiga Seção de Documentação e Biblioteca, criada em 1948, em Centro de 
Documentação e informática. Seu objetivo principal consiste em um conjunto de 
operações documentárias e dos próprios documentos que informam ou instruem 
os agentes da administração pública, permitindo-lhes, em qualquer 
circunstância, tomar decisões com conhecimento da causa e servindo ainda de 
veículo através do qual a administração não só preste contas de seus serviços à 
coletividade, mas, também, divulgue as mais recentes conquistas do 
conhecimento parlamentar, verificadas em qualquer setor. Cecília Andreotti 
Atienza . 0309 [BD] 

1919. ISSN 0100-7157 v.3 n.1 p.85-102 jan./jun. 1975. A biblioteca e arquivo 
público (do Pará): resumo histórico. . Transcrevemos na integra o artigo que 
abria o primeiro dos Anais de Biblioteca e Arquivo Público do Pará (t. 1, p. I-
XXVII, 1902), escrito pelo fundador dessa revista e um dos mais importantes 
diretores da Biblioteca Pública do Pará. Artur Otávio Nobre Viana em Belém, 
em 11-11-1873 e morreu na cidade do Rio de Janeiro em 14-09- 1911. Foi 
nomeado Diretor da Biblioteca e Arquivo Público do Pará em 20-07-1899, cargo 
que ocupou durante nove anos. Professor e historiador, era também formado 
pela Escola de Farmácia do Pará. Em 1907, por questões políticas, mudou-se 
para o Rio de Janeiro, onde estudou medicina. A morte, no entanto, impediu-o 
de concluir sua tese de graduação. (Nota da Redação) Artur Viana . 0310 [AB] 



1920. ISSN 0100-7157 v.3 n.2 p.113-122 jun./dez. 1975. Dispersão e 
produtividade da literatura brasileira sobre Doença de Chagas. periódico 
científico - dispersão da literatura; produção científica - doença de Chagas - 
1909-1971; Lei de Bradford - periódico científico. Análise da produção 
científica dos autores brasileiros que publicaram trabalhos sobre doença de 
Chagas no período de 1909 a 1971. Abordagem da dispersão da literatura em 
periódicos nacionais e estrangeiros. O levantamento bibliográfico de um tema 
científico identifica sempre a dispersão dos trabalhos publicados em diversos 
periódicos de áreas afins. O artigo analisa a produção científica dos autores 
brasileiro que publicam trabalhos sobre doença de Chagas no período de 1909 a 
1971. Essa abordagem de dispersão é feita em periódicos nacionais e 
estrangeiros. Paulo da Terra Caldeira . 0313 [C] 

1921. ISSN 0100-7157 v.3 n.2 p.123-130 jul./dez. 1975. Os serviços de um 
sistema de informação e sua aceitação pelos usuários. . Antes de fazer a 
avaliação de um sistema de informação é preciso saber se os usuários estão 
aceitando ou rejeitando os serviços que ele proporciona. Entre as variáveis 
importantes que interferem no processo de aceitação analisam-se: acessibilidade 
aos documentos e ao próprio sistema, conveniência de uso, conteúdo 
informativo da representação dos documentos e a apresentação física dos 
produtos do sistema (saídas). Apresentam-se sugestões visando a possibilitar um 
crescente aumento do nível de aceitação desses serviços por parte dos usuários. 
Yone Sepulveda Chastinet . 0311 [BD] 

1922. ISSN 0100-7157 v.3 n.2 p.131-143 jul./dez. 1975. Tecnologia básica para 
implementação de um sistema disseminador de informação técnico-científica. . 
Os objetivos, a estrutura organizacional, os componentes, elementos de entrada e 
saída, formas de operação, recursos humanos e financeiros, e as características 
básicas dos usuários dos centros disseminadores de informação. Tânia Mara G. 
Botelho . 0312 [BD] 

1923. ISSN 0100-7157 v.3 n.2 p.145-162 jul./dez. 1975. O desenvolvimento de 
serviços de bibliotecas em zonas rurais. . Planos nacionais para o 
desenvolvimento de bibliotecas devem sempre levar em conta os planos de 
desenvolvimento social e econômico. Na prática, apenas os países em 
desenvolvimento podem implementar tais planos, e mesmo neles esses planos se 
desvirtuam freqüentemente, transformando-se numa disputa pelos recursos 
disponíveis. Forçado a competir com outras áreas carentes, o bibliotecário se 
sente mal preparado e fora de lugar. No entanto, as bibliotecas podem e devem 
melhorar qualquer outro serviço, contribuindo para a meta final de 
desenvolvimento. Planos para o desenvolvimento de bibliotecas devem sempre 
ser apresentados como um plano único do qual farão parte as bibliotecas rurais. 
É importante que haja centralização do planejamento, o aproveitamento de 
soluções existentes e a absoluta necessidade de trabalho em cooperação. E. M. 
Broome . 0314 [B] 



1924. ISSN 0100-7157 v.3 n.2 p.163-175 jul./dez. 1975. Estudo do perfil do 
usuário das empresas de energia elétrica: CBEE, CELF, ELETROBRÁS, 
ELETROSUL e LIGHT. . Pesquisa por amostragem, mediante aplicação de 
questionário, onde são caracterizados os hábitos dos usuários das bibliotecas 
e/ou setores de documentação das empresas de energia elétrica. Dados 
analisados em relação a setores estritamente técnicos das empresas. A pesquisa 
forneceu subsídios para futuras diretrizes a serem adotadas pelas bibliotecas e/ou 
setores de documentação. Maria do Carmo de Almeida; Adelaide Barata 
Falkenbach . 0315 [BD] 

1925. ISSN 0100-7157 v.3 n.2 p.177-192 jul./dez. 1975. O ensino de pesquisa 
bibliográfica e técnica de documentação na Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Araraquara, São Paulo. pesquisa bibliográfica - ensino; técnica 
de documentação - ensino; metodologia científica - São Paulo - 1966; norma 
técnica - ensino; trabalho acadêmico - pesquisa. Essa nova disciplina, 
introduzida em 1966, tem contribuído efetivamente para o aumento da 
freqüência à biblioteca, a melhoria de sua utilização, o aprimoramento dos 
trabalhos apresentados pelos estudantes aos professores e, em geral, para a 
formação integral do estudante. A disciplina Pesquisa Bibliográfica e Técnica de 
Documentação foi incluída no currículo do Curso de Odontologia da Faculdade 
de Farmácia e Odontologia de Araraquara (FFOA), no ano de 1966, tendo o 
objetivo de ensinar os alunos: o uso da biblioteca; técnicos para identificação, 
localização e obtenção de material bibliográfico necessário à elaboração de 
trabalhos científicos; normas para citação bibliográfica; normas para a estrutura 
do trabalho científico. A autora mostra que a inserção dessa disciplina no 
currículo contribuiu efetivamente para o aumento da freqüência à biblioteca, o 
aprimoramento dos trabalhos acadêmicos e para formação integral do estudante. 
Maria Dilma de Oliveira Gonçalves . 0316 [BD] 

1926. ISSN 0100-7157 v.3 n.2 p.193-198 jul./dez. 1975. Notícia breve sobre as 
regras portuguesas de catalogação. . Dá o estado da questão do projeto das 
Regras Portuguesas de Catalogação, elaborado em 1975, apresentando também 
as bases de que se partiu e as suas linhas estruturais. Jorge Peixoto . 0317 [B] 

1927. ISSN 0100-7157 v.3 n.2 p.199-208 jul./dez. 1975. Conservação e 
restauração: problemas da Nacional do Rio de Janeiro. Biblioteca Nacional - Rio 
de Janeiro - 1975; conservação documental; restauração documental; política de 
conservação; obra rara; manuscrito Apresenta os problemas de conservação e 
restauração de documentos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O acervo 
dessa unidade de informação representa uma documentação fundamental para a 
história passada e mais recente do Brasil. Descreve o estado de conservação do 
material nas várias seções da Biblioteca. São elas: seção de iconografia, seção de 
manuscritos e obras raras, seção de música, seção de jornais, seção de 
microfilmagem, setor responsável pela seleção e remessa do material 
bibliográfico moderno às oficinas externas, laboratório de restauração da 
Biblioteca; Menciona as diretrizes programáticas das ações a serem executadas e 
outras iniciativas. Maria di Franco Lilli . 0318 [B] 



1928. ISSN 0100-7157 v.4 n.1 p.101-105 jan./jun. 1976. A atuação da 
Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT). . Leis que criaram a ABNT; 
sua estrutura legal, suas Delegações, Comitês e Comissões de Estudo. Como são 
elaboradas as Normas, Projetos de Normas e Textos-base. Explicitação das NB 
61, 62, 83, 85 e 124 e dos P-NB 66, 88 e 217. Irene de Menezes Doria . 0363 [B] 

1929. ISSN 0100-7157 v.4 n.1 p.109-136 jan./jun. 1976. Publicações do 
Senado Federal. . A Subsecretaria de Edições técnicas do Senado Federal edita a 
Revista de informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jurídica, 
destinado a estudar temas da atualidade, principalmente quando em exame no 
Congresso Nacional, e a divulgar as letras jurídicas nacionais. A seção 
"Colaboração" está aberta àqueles que têm subsídios de estudo, de investigação 
ou de experiência a oferecer à obra legislativa do País. As seções de "Pesquisa", 
"Documentação" e "Processo Legislativo" são elaboradas exclusivamente pela 
redação de Edições técnicas. As obras de Edições técnicas alcançam a tiragem 
de 10.000 (dez mil) exemplares e são, conforme a instituição distribuídas 
gratuitamente, permutadas ou vendidas. Visando ao assessoramento legislativo, 
os Boletins Informativos das Edições técnicas são publicados em pequena 
tiragem e com distribuição limitada aos Senhores Parlamentares e Assessorias 
técnicas. O Senado Federal edita, ainda, o Diário do Congresso, o Relatório 
anual da Presidência, os Anais do Senado Federal e do Congresso Nacional e as 
coletâneas de Resoluções e Decretos Legislativos. Leila Castelo Branco Rangel . 
0364 [D] 

1930. ISSN 0100-7157 v.4 n.1 p.13-22 jan./jun. 1976. Problemas de editoração, 
divulgação, distribuição e comercialização das publicações do Ministério da 
Educação e Cultura. . Problemática do sistema editorial do Ministério da 
Educação e Cultura. Equacionamento da estrutura do sistema e soluções: 
racionalização e centralização das edições. Minimização dos custos de 
editoração e relacionamento entre a produção e a distribuição. Estabelecimento 
de fundo rotativo - caminho legal para a comercialização. Recursos para a 
divulgação através de fundos provenientes de publicidade. Mozart Baptista 
Bemquerer . 0359 [D] 

1931. ISSN 0100-7157 v.4 n.1 p.137-151 jan./jun. 1976. A obra de autor 
assalariado. . Efeitos do caráter de generalidade na transmissão dos direitos 
autorais sobre obra de autor assalariado; o efeito da especificidade dos contratos 
versando sobre utilização dos direitos autorais; a reserva, para o autor, de todo 
direito expressamente cedido; diferentes maneiras de exploração da obra 
intelectual; a função do Conselho Nacional do Direito de Autor, com relação ao 
condomínio sobre o exercício dos direitos autorais, sobre a obra de autor 
assalariado. Eduardo J. V. Manso . 0365 [B] 



1932. ISSN 0100-7157 v.4 n.1 p.157-188 jan./jun. 1976. IBGE - 39 anos 
divulgando o Brasil. . Atividade editorial do IBGE. Filosofia de suas 
publicações. Por determinação legal, divulga dados e estudos de natureza 
estatística, geográfica, cartográfica e demográfica necessários ao conhecimento 
da realidade física, econômica e social do Brasil, com vistas ao planejamento 
econômico e segurança nacional. As obras de estatísticas primárias - contínuas e 
censitárias- e as estatísticas derivadas. Os mapas, folhas da Carta do Brasil, atlas 
e demais trabalhos. Atividades e metas do Centro de Serviços Gráficos. Renato 
Pacheco Americano; Raimundo Olavo Coimbra; Carlos Goldemberg; Mário 
Fernandes Paulo . 0366 [B] 

1933. ISSN 0100-7157 v.4 n.1 p.189-196 jan./jun. 1976. Situação atual das 
publicações oficiais periódicas e seriadas na área do Poder Executivo. 
publicação oficial - Poder Executivo; Administração Federal - Brasil; publicação 
oficial - acessbilidade; publicação oficial - história. Relação de quase todas as 
publicações periódicas e seriadas editadas pelos Ministérios e demais órgãos da 
Administração Federal, direta e indireta, pelo nome do órgão. Indica o título, 
órgão responsável, finalidade, formato, número de páginas, periodicidade, 
tiragem e critério de distribuição. Apresenta a situação atual das publicações 
oficiais nos órgãos do Poder Executivo. Relaciona quase todas as publicações 
periódicas e seriadas pelos Ministérios e demais órgãos da Administração 
Federal, direta e indireta, pelo nome do órgão. Indica o título, órgão responsável, 
finalidade, formato, número de páginas, periodicidade, tiragem e critério de 
distribuição. Iniciativas como estas são de grande importância, pois as 
publicações oficiais são de interesse técnico-científico, administrativo e 
histórico. Maior controle e divulgação proporcionam melhor uso das mesmas, 
justificando o seu custo. João Laurentino de Sousa . 0367 [BD] 

1934. ISSN 0100-7157 v.4 n.1 p.23-47 jan./jun. 1976. Diários Oficiais dos 
Estados brasileiros. diário oficial - Brasil - 1976; publicação oficial - Brasil; 
administração pública - Brasil. Informa sobre os diários oficiais dos estados 
brasileiros, analisa-os comparativamente e sugere modificações do ponto de 
vista de usuários e bibliotecários. Apresenta resultado de uma pesquisa sobre os 
diários oficiais realizada, em 1974. Os diários oficias foram criados para manter 
o público informado dos atos legislativos vigentes. Tendo em vista que é por 
meio deles que o governo informa sobre sua administração, é evidente que são o 
veículo de divulgação da administração pública. Faz referência aos diários 
oficias dos estados brasileiros. Os analisa comparativamente e sugere 
modificações do ponto de vista de usuários e bibliotecários. Maria Inês de Bessa 
Lins . 0360 [BD] 

1935. ISSN 0100-7157 v.4 n.1 p.55-70 jan./jun. 1976. A divulgação de 
publicações oficiais. . Estudo sobre a importância das publicações oficiais e a 
conseqüente necessidade de sua divulgação. Sugere-se uma tomada de posição 
pelos Editores Oficiais diante dessa necessidade. Considerações sobre os 
diversos tipos de veículos e instrumentos adequados à divulgação das 
publicações oficiais. Recomendações de medidas - que poderiam constituir o 
núcleo de um programa nacional de dinamização no setor bibliográfico oficial - 
ao governo federal e a outras autoridades. Inácia Rodrigues dos Santos Cunha . 
0361 [BD] 



1936. ISSN 0100-7157 v.4 n.1 p.79-93 jan./jun. 1976. Normalização de 
publicações oficiais. . Definição de publicações oficiais e medidas para a 
normalização de apresentação, controle editorial e depósito legal dessas 
publicações. O trabalho da ABNT, indicação sumária de todas as normas e 
projeto da Comissão de Documentação. A referência e apresentação de tabelas 
estatísticas e mapas. Partes que devem compor a estrutura de trabalhos técnicos, 
inclusive projetos. A adoção do Sistema Normalizado para Numeração de Livros 
(ISBN), para efetivo controle editorial e aceleração do processo de aquisição e 
de intercâmbio. Finalidades da Catalogação na fonte e o funcionamento de 
centrais de catalogação, inclusive no Brasil. Depósito legal no Brasil e tentativa 
da Biblioteca da Câmara dos Deputados de se tornar depositária de toda a 
produção bibliográfica brasileira. Recomendações quanto ao depósito legal de 
publicações oficiais e quanto à edição de catálogos anuais de publicações, por 
órgãos governamentais. Miriam Mara Dantur De La Rocha Biasotti . 0362 [BD] 

1937. ISSN 0100-7157 v.4 n.2 p.201-212 jul./dez. 1976. A "Library of 
Congress" e a aquisições de publicações oficiais brasileiras. . A Library of 
Congress estabeleceu seu escritório no Brasil, em outubro de 1966, a fim de 
adquirir publicações brasileiras, e incorporá-las ao seu acervo, em Washington, 
DC. A aquisição de publicações oficiais tem sido uma batalha constante em vista 
da falta de informação bibliográfica e da precária distribuição de publicações 
nesta área. Estes obstáculos são superados através de um cuidadoso 
levantamento da bibliografia nacional, de correspondência constante com as 
instituições, e de viagens periódicas pelos Estados brasileiros. A observação do 
depósito legal por parte das instituições, que viria facilitar o levantamento da 
bibliografia nacional, bem como a compreensão das autoridades brasileiras, 
dando às publicações oficiais seu justo tratamento e valor, são pontos 
considerados básicos para solucionar os problemas da aquisição de publicações 
oficiais no Brasil. A contribuição da classe bibliotecária é importante, para a 
consecução desses objetivos. Carmen Torelly Meurer . 0368 [B] 

1938. ISSN 0100-7157 v.4 n.2 p.213-229 jul./dez. 1976. Organização e 
controle das publicações oficiais do Ministério do Interior. . Organização e 
controle das publicações do Ministério do Interior. Posicionamento do 
MINTER, sua estrutura e necessidade de um Sistema para o controle e uso de 
suas informações - Projeto SIPLAN - Sistema de Informações para o 
Planejamento, Coordenação e Controle. A organização e controle das 
publicações do Ministério são relatadas em três grandes grupos dentro da 
documentação: a coleta, a reunião e a disseminação, enfocando o SIPLAN/SRD 
- Subsistema de Referência Documentária. Angela Maria Crespo Queiroz Neves; 
Eladir de Faria; Neusa Dourado Freire . 0369 [D] 



1939. ISSN 0100-7157 v.4 n.2 p.231-265 jul./dez. 1976. Documentação oficial 
brasileira em forma não-bibliográfica. . A análise da situação dos documentos 
oficiais em forma não-bibliográfica impõe-se, no momento em que se expande 
no País a produção de materiais do gênero e se verifica a inexistência de um 
correspondente controle da documentação. Os recursos audiovisuais criados pela 
moderna tecnologia, inicialmente de uso restrito à área da educação, aplicam-se 
hoje aos mais diversos campos merecendo tratamento especializado nos países 
desenvolvidos. Com base em diagnóstico preliminar que confirma a urgência de 
iniciar-se o controle bibliográfico desses documentos, propõe-se a realização de 
um levantamento, em âmbito nacional, a inclusão dos materiais AV na 
legislação referente ao depósito legal, sugerindo-se ainda a implantação de um 
Centro Nacional de Documentos Audiovisuais. Vera Regina Ferreira . 0370 [D] 

1940. ISSN 0100-7157 v.4 n.2 p.271-283 jul./dez. 1976. Publicações oficiais, 
arquivos impressos. . Paralelo entre documento de arquivo e publicações 
oficiais, chamadas arquivos impressos. Focaliza problema do depósito legal 
destas publicações nos arquivos públicos. Examina as várias categorias de 
publicações oficiais e o tratamento que lhes pode ser dispensados nos arquivos. 
Analisa ainda o problema das bibliografias nacionais de publicações oficiais, 
baseando-se em relatório da 12º Mesa-Redonda do Conselho Internacional de 
Arquivos sobre Arquivos Impressos. Propõe, entre outras, medidas que visam a 
assegurar o recolhimento de tais publicações nos arquivos dos órgãos do 
Governo, bem como a divulgação pelo o órgão editor, no Diário Oficial, e em 
folhas avulsas. Nilza Teixeira Soares . 0372 [A] 

1941. ISSN 0100-7157 v.4 n.2 p.287-327 jul./dez. 1976. Esquematização do 
catálogo de publicações oficiais brasileiras. . Panorama da bibliografia nacional 
corrente do Brasil e de outros países, no tocante às Publicações Oficiais. 
Diretrizes para implantação de um sistema de controle e divulgação das 
publicações do Governo brasileiro, incluindo relação de bibliografias, listas e 
catálogos, impressos ou não, de alguns órgãos governamentais, objetivando a 
esquematização do Catálogo de Publicações Oficiais brasileiras. A execução 
desse sistema constitui uma proposição de meta prioritária de trabalho da Seção 
de Recebimento e Controle de Publicações Nacionais da Coordenação de 
Biblioteca do Centro de Documentação e informação da Câmara dos Deputados. 
Antônia Mota de Castro Memória Ribeiro . 0371 [BD] 

1942. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.101-111 jan./jun. 1977. Cor em documentação 
científica. . A aplicação da cor na documentação científica cada vez mais se 
impõe para maior precisão e idoneidade do registro. Não importando os custos, 
muitas vezes o cientista deixa de se utilizar de cores por falta de conhecimento 
de suas técnicas, acreditando ser mais difícil. Aspectos de composição estética 
na preparação de ilustrações devem ser igualmente aproveitados, sem prejuízo 
da verdade científica. O uso de novas fontes luminosas como os raios laser, que 
possibilitam a holografia tridimensional, é abertura para maior tecnologia na 
documentação científica. O bibliotecário biomédico responsável pelos centros de 
informação deve estar capacitado a orientar, nessas novas técnicas, os cientistas 
de amanhã e agora. Antônio Sodré C. Cardoso . 0428 [CBD] 



1943. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.107-111 jan./jun. 1977. Teses, folhetos e 
separatas nas bibliotecas biomédicas. . Planejamento de um manual sobre 
tratamento a ser dado a teses, folhetos e separatas nas bibliotecas biomédicas. 
Levantamento e avaliação dos processos manuais e mecanizados existentes nas 
bibliotecas, através de questionários, considerando-os no seu aspecto e objetivo, 
demonstram a heterogeneidade dispensada a esses tipos de materiais. Orienta 
sobre a seleção e aquisição dessas publicações e sugere um sistema de 
classificação e Catalogação simplificada, visando a recuperação rápida da 
informação. Recomenda o processo mais prático para a conservação do material 
no acervo da biblioteca. Marly Novaresse Galvez; Astrid Breuel Wiessel; 
Carmem A. Nascimento; Dulce Dias Moreira; Inara M. Passos; Vera Maria R.R. 
Pacheco . 0430 [B] 

1944. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.113-129 jan./jun. 1977. Bibliografia brasileira 
de veterinária. . A falta de obras de referência brasileiras em ciências biomédicas 
e o atraso na publicação da Bibliografia brasileira de Medicina levou a 
Biblioteca da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP a planejar, 
com a assessoria da Comissão de Biblioteca, uma Bibliografia brasileira de 
Veterinária. Relata-se o seu plano de elaboração, com relação dos títulos de 
periódicos selecionados, bem como as fases de execução: seleção dos títulos de 
periódicos; complementação das coleções na Biblioteca; seleção dos artigos; 
referenciação e resumo; indexação. Esta publicação é uma tentativa de colocar à 
disposição dos pesquisadores a produção bibliográfica nacional de interesse à 
área de veterinária. Recomenda-se que as bibliotecas colaborem enviando 
informações sobre novos títulos de periódicos ou qualquer outro material 
bibliográfico que possam ser indexados. Maria Luiza Rigo Pasquarelli; Ana 
Maria Silveira Barone . 0429 [B] 

1945. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.117-119 jan./jun. 1977. Processamento técnico 
das monografias biomédicas nas bibliotecas de São Paulo. . A comissão de 
processamento de monografias biomédicas do grupo de bibliotecários 
biomédicos da Associação Paulista de Bibliotecários, na sua programação para 
1975 estipulou um trabalho cooperativo entre as bibliotecas participantes do 
Grupo para fazer uma centralização de cópias de fichas matrizes das 
monografias catalogadas. A comissão visa a fazer uma análise de entradas, 
Catalogação descritiva, Catalogação de assuntos, cabeçalhos de assuntos, 
sistemas de classificação, palavras-chaves e indexação, para conseguir uma 
homogeneização de processos na área biomédica. Como resultado concreto 
espera-se um aperfeiçoamento profissional dos bibliotecários biomédicos na área 
de processamentos técnicos e disseminação do material bibliográfico adquirido 
correntemente em São Paulo, bem como um catálogo das monografias 
biomédicas brasileiras. Maria Luiza Rigo Pasquarelli; Maria Cecília F. de 
Figueiredo; Marisa Signorelli Teixeira Pinto . 0431 [B] 



1946. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.121-122 jan./jun. 1977. Programa de 
Disseminação Seletiva da Informação (SDI) da biblioteca da faculdade de 
medicina veterinária e zootecnia da USP. . A implantação da Disseminação 
Seletiva da Informação planejada pela Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da USP, aos seus docentes, é descrita. Foram desenvolvidos os 
tópicos: levantamento dos perfis de interesse, coleta de informação, 
disseminação seletiva e a avaliação do programa. Objetiva-se a atualização dos 
docentes da Faculdade. Recomenda-se o entrosamento das demais bibliotecas da 
área para aperfeiçoamento do programa. Maria Luiza Rigo Pasquarelli; Ana 
Maria Silveira Baroneu . 0432 [B] 

1947. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.123-129 jan./jun. 1977. Necessidade da 
pesquisa no ensino e na prática da biomedicina no Brasil. . O interesse das 
organizações internacionais em promover cursos, conferências e programas para 
o treinamento de especialistas da informação e de usuários para enfrentar o 
problema da "explosão da informação" demonstra a importância dessas 
atividades, não só nos países desenvolvidos, como também nos países em 
desenvolvimento. A necessidade de informações relevantes, por parte do 
usuário, exige, dos especialistas da informação, o conhecimento e o 
aperfeiçoamento das técnicas de seleção, armazenagem, recuperação e 
disseminação da informação. Na área das ciências da Saúde, alem do domínio 
dessas técnicas, a Comissão brasileira de Documentação Biomédica 
(CBDB/FEBAB) está preocupada em analisar os recursos existentes nas 
instituições de ensino e pesquisa, no tocante à investigação, à documentação e 
informação e em identificar as carências, para poder suprir as necessidades da 
pesquisa no ensino e na prática da biomedicina no Brasil. Dinah Aguiar 
Población . 0433 [D] 

1948. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.131-139 jan./jun. 1977. Audiovisuais em 
biblioteca especializada: produção, tratamento técnico, arranjo, circulação e 
ensino. . Dentro de um sistema de informação, um dos veículos mais 
expressivos, como força de comunicação, são, entre os multimeios, os 
audiovisuais. A Seção de Biblioteca, Documentação e Divulgação científica do 
Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo planejou, montou e põe em 
funcionamento um setor de audiovisuais que consta de 3 enfoques principais: 1) 
filmes: a partir de 1966 produziu 12 filmes científicos dentro da área da 
Cardiologia clínica e cirúrgica; 2) fitas gravadas: desde 1973 vem gravando 
cursos e palestras, e já editou um cassete, com livreto explicativo sobre 
"exercícios de ausculta"; 3) fotografias e diapositivos: de maio de 1972 a 30 de 
março de 1975 fez 22.042 fotografias e 14.926 diapositivos. A autora descreve 
planta física, pessoal, mobiliário, equipamento e acessórios, bem como 
sistemática de funcionamento, técnicas de produção e processamento, e um 
sistema de ensino através de estágios. Baseada na experiência dessa atividade e 
nos serviços prestados, a autora conclui que o setor de audiovisuais deve ser 
incorporado ao trabalho específico dos centros de informação. Lylian G. de 
Vasconcellos . 0434 [BD] 



1949. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.141-144 jan./jun. 1977. Coordenação e 
publicação de eventos biomédicos como atividade do bibliotecário. . Grande 
número de eventos biomédicos se realiza anualmente no Brasil e muito poucos 
são publicados; o máximo que se faz é a publicação de seus resumos, a maioria 
dos quais não indexados, perdendo-se completamente a informação. A 
contribuição de firmas especializadas refere-se à parte promocional, à comercial 
das exposições e à administrativa, ficando a parte científica a cargo das 
Sociedades ou Instituições promotoras desses eventos. Pela sua própria 
formação profissional, o bibliotecário se preocupa com a localização da matéria 
apresentada e a disseminação da informação aí contida. Procurando trazer essa 
contribuição ao âmbito específico da Cardiologia, e, mais particularmente, aos 
eventos promovidos pelo Instituo de Cardiologia do Estado de São Paulo, a 
Seção de Biblioteca, Documentação e Divulgação científica acrescentou às 
atividades a de coordenação e publicação de eventos. A autora apresenta uma 
sistemática do trabalho que vem desenvolvendo desde 1967, com a experiência 
de 3 congressos nacionais publicados em revistas indexadas, 3 simpósios 
nacionais, dos quais 2 já publicados em livros, e 11 cursos, 3 dos quais em 
trabalho de publicação em apostila, bem como da coordenação de toda 
contribuição científica apresentada pelo corpo médico do Instituto nos diferentes 
eventos de que participa. A autora conclui que, pela sua natureza intrínseca, essa 
atividade deve atrair os bibliotecários especializados a colaborarem na 
organização de eventos. Lylian G. de Vasconcellos . 0435 [B] 

1950. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.147-154 jan./jun. 1977. Automação dos 
serviços de biblioteca e documentação no Brasil. . A evolução dos recursos 
computacionais e a responsabilidade do bibliotecário no aperfeiçoamento dos 
Serviços da Biblioteca e Documentação. O problema da cooperação e controle 
bibliográfico e documental. A necessidade de aperfeiçoar os serviços existentes 
para implantar com melhor nível, a automação. Planejamento e normalização e 
as fases para implantar um sistema de automação. Registro das informações para 
entrada e adoção de um formato padronizado no Brasil. Sugestões para se 
aplicar a análise de sistemas tanto para a área de aplicação como na 
computacional, avaliação dos custos. Alfredo Américo Hamar . 0436 [BD] 

1951. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.155-163 jan./jun. 1977. Arquivamento em 
disco magnético e controle de periódicos através de um minicomputador. 
automação de biblioteca; disco magnético - amramzenamento; periódico 
corrente - automação. É apresentado um novo sistema de armazenamento de 
registros dos periódicos correntes da Biblioteca em arquivo constituído por um 
disco magnético e controlado por minicomputador. É apresentado um novo 
sistema de armazenamento de registros dos periódicos correntes da Biblioteca 
do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O arquivo 
é constituído por um disco magnético e controlado por minicomputador. Zuleika 
Berto; Moacir Indio da Costa Jr. . 0437 [B] 



1952. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.165-196 jan./jun. 1977. Um sistema 
conversacional de consulta para artigos de periódicos. . O SCAP (Sistema 
Conversacional de Consulta para Artigos de periódicos) é um sistema orientado 
para recuperação, via terminal, de referências bibliográficas de artigos de 
periódicos. A operação "on-line" é feita através do TSO (Time Sharing Option) 
que perfaz a interface com o Sistema Operacional. A recuperação da informação 
é feita através do diálogo "on-line" SCAP- USUÁRIO, por intermédio de uma 
linguagem conversacional própria, de fácil aprendizado, mesmo para pessoas 
sem qualquer conhecimento na área de computação. A criação e atualização do 
banco de dados é feita em "batch", independentemente do funcionamento "on-
line", tendo sido o sistema projetado para armazenar grandes coleções de artigos. 
Alfredo Veiga de Carvalho . 0438 [BC] 

1953. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.197-201 jan./jun. 1977. Implantação do banco 
de dados SCAP no núcleo de computação PUC/RJ. banco de dados - SCAP; 
banco de dados - planejamento; banco de dados - avaliação; recuperação da 
informação; estudo de usuário. Descrição da implantação do banco de dados 
SCAP no núcleo de Computação PUC/RJ: representação da informação; 
metodologia do trabalho de armazenamento das informações; educação do 
usuário; comentários sobre o desempenho do Sistema. Descreve o processo de 
implantação do banco de dados SCAP (Sistema Conversacional de Consultas 
para Artigos de Periódicos) do Núcleo de Computação da PUC/RJ. Analisa essa 
implementação por meio dos seguintes quesitos: representação da informação, 
metodologia e educação do usuário. Levanta a importância dos artigos de 
periódicos para a comunidade científica. Apresenta os resultados de alguns 
testes aplicados ao banco de dados, a fim de determinar o nível de desempenho 
do mesmo, bem como propósito de verificar o que deveria ser feito para elevar 
esse nível. Rosane Teles Lins Castilho . 0439 [BC] 

1954. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.203-218 jan./jun. 1977. O Thesaurus 
experimental da Constituição, projeto piloto desenvolvido pela Subsecretaria de 
Análise do Senado Federal. . O montante e a diversidade das normas legais a 
serem implantadas no Sistema de Recuperação de Dados desenvolvido pelo 
PRODASEN e pela Subsecretaria de Análise do Senado Federal indicaram a 
necessidade de utilizar-se, para análise e posterior recuperação dessa legislação, 
um instrumento de controle de linguagem. Optou-se pela criação de um 
"THESAURUS". A inexistência de "THESAURI" específicos para este campo e 
de pessoal treinado em sua estruturação determinou a execução de um Projeto 
Piloto, utilizando-se a Emenda Constitucional I de 1969, que abrange um 
universo amplo em informações, e possui uma estrutura interna definida. Assim, 
os processos, rotinas e documentação exigidos pelo trabalho resultaram em 
treinamento de pessoal, criação de um documento capaz de ser utilizado como 
paradigma, e, especialmente, adaptação do serviço ao "software" disponível. 
Maria Riza Baptista Dutra; Octaciano Nogueira; Yamil de Souza Dutra . 0440 
[C] 



1955. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.219-250 jan./jun. 1977. Automação da 
biblioteca no Senado Federal. . A implantação da automação na Biblioteca do 
Senado Federal teve início em 1972, com a criação do PRODASEN. Está sendo 
utilizado o computador IBM 370, modelo 158, e como programa-produto o 
CICS/STAIRS, da IBM. Optou-se pela entrada dos documentos já existentes tais 
como se achavam referenciados no catálogo da Biblioteca. Posteriormente 
iniciou-se a revisão e correção. Foram criados dois arquivos: o de artigos de 
periódicos (PERI) e o de livros (BIBR). Utilizou-se uma adaptação dos 
cabeçalhos de assuntos para formação inicial de uma lista de descritores, que 
servirá de núcleo para um estudo futuro de hierarquização dos termos, com 
vistas à elaboração de um thesaurus. A existência de mais de 10.000 (dez mil) 
documentos no Arquivo PERI e de mais de 16.000 (dezesseis mil) documentos 
no Arquivo BIBR permite uma análise crítica da validade do Sistema na 
recuperação direta (on-line) das informações através de terminais de consulta. O 
aprimoramento do Sistema permitirá a recuperação de diferentes tipos de 
informações através de terminais vídeo-impressores ou de catálogos. 
Futuramente permitirá também a introdução das informações através de um 
sistema mais flexível e eficiente. Maria Eliza Nogueira Loddo; Maria Lúcia 
Vilar de Lemos; Masami Ishie . 0441 [B] 

1956. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.251-280 jan./jun. 1977. Aplicação de recursos 
de processamento de dados a sistemas de documentação. . A necessidade de 
organizar um acervo parcial e precariamente tratado, no menor prazo possível, 
dispondo-se de reduzido número de pessoal técnico e auxiliar e de recursos de 
processamento de dados levou à aplicação de um sistema mecanizado na 
Biblioteca da COPPE (Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em 
Engenharia). Relato dos sistemas mecanizados e automatizados desenvolvidos e 
aplicação nessa biblioteca, na Biblioteca e no Arquivo de Furnas. Dados de 
entrada, fluxos dos sistemas, inter-relacionamento dos sistemas e rotinas, 
relatórios de saída. Descrição das soluções aplicadas à Catalogação e aquisição 
de livros e periódicos, ao cadastramento de usuários e ao empréstimo. O 
desenvolvimento do Sistema de Arquivo e Microfilmagem de Furnas. Controle, 
retenção, microfilmagem e arquivamento final de documentos de arquivo, e 
recuperação de itens de informação contidos nos documentos microfilmados. 
Tem como uma das rotinas básicas a tabela de retenção de documentos, com 
indicação dos prazos de guarda e medidas propostas. Jeanete da Silveira Lopes; 
Cecília Maria Pereira do Nascimento; Eliane Ribeiro Denizot . 0442 [BA] 



1957. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.25-33 jan./jun. 1977. Proposta para criação de 
um sistema nacional de bibliotecas públicas. Biblioteca Pública - Brasil - 1977; 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - implementação; biblioteca pública - 
estudo comparativo; biblioteca pública - desenvolvimento cultural; biblioteca 
pública - legislação; Insituto Nacional do Livro - INL - 1977. Necessidade para 
implantação de um sistema nacional de bibliotecas públicas. Minuta do projeto 
de lei. Destaca a necessidade de implantação de um Sistema de Bibliotecas 
Públicas. Tendo em vista que a prestação de serviços de bibliotecas públicas é 
missão indelegável do Estado, este deve oferecer soluções para o 
desenvolvimento da educação, da cultura e do bem-estar da Sociedade brasileira 
como um todo. Estabelece um estudo comparativo com outros países em que há 
uma lei básica para a formação de bibliotecas públicas. Apresenta a minuta do 
projeto de lei, em anexo, sugerindo a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Antônio Agenor Briquet de Lemos . 0424 [B] 

1958. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.281-291 jan./jun. 1977. O catálogo de 
periódicos sistemático automatizado da Biblioteca Central da Universidade 
Federal de Viçosa. biblioteca - Universidade Federal de Viçosa - 1977; 
biblioteca - catálogo de periódico; catálogo coletivo - periódico. Automação do 
controle de periódicos da Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa. 
Descrição das entradas, programação e resultados. Apresenta um histórico da 
Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa. Detalha a elaboração do 
Catálogo Sistemático, levando em conta os objetivos deste, o sistema utilizado, 
o levantamento, a fase de criação, a atualização e os resultados obtidos. Os 
objetivos a serem alcançados são, principalmente, um controle atualizado da 
coleção de periódicos para o usuário, bem como a outras bibliotecas. Levanta a 
necessidade de prover dados para catálogos coletivos. Paulo Tarcísio Mayrink . 
0443 [B] 

1959. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.295-302 jan./jun. 1977. Controle bibliográfico 
universal. . Em 1973, na Conferência da IFLA- Grenoble, foi ativado um 
programa a longo prazo para o Controle Bibliográfico Universal. Em 1974, por 
decisão do Comitê Executivo da IFLA, foi criado o Escritório Internacional da 
IFLA, o qual começou a operar em 1º de julho de 1974. Em setembro do mesmo 
ano, a Conferência Internacional da Unesco estabeleceu os objetivos da CBU e 
um programa de ação para sua implantação. também a Unesco coube assistir a 
esse programa através de suas próprias atividades e custear o Escritório do CBU 
de acordo com o objetivo 14 da proposta da NATIS. "O Controle Bibliográfico 
Universal será promovido pela Unesco em cooperação com a IFLA, com o 
objetivo maior de criar um sistema mundial para o controle e troca de 
informação." Dorothy Anderson . 0444 [D] 



1960. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.303-316 jan./jun. 1977. Planejamento e 
normalização, suportes indispensáveis ao controle bibliográfico universal. . No 
panorama mundial da divulgação da informação, o Controle Bibliográfico 
Universal é apresentado como um dos fatores primordiais, no presente trabalho. 
São abordados suas finalidades e sua viabilidade através de planejamento em 
nível nacional e internacional, cooperação efetiva, normalização de dados e 
processos, acessibilidade ao material, etc. É dado relevo, também, aos 
instrumentos desse controle: as bibliografias nacionais, catálogos coletivos, 
projetos de automação, ISBD, catalogação-na-fonte, etc. Maria Luiza Monteiro 
da Cunha . 0445 [BD] 

1961. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.317-365 jan./jun. 1977. Congressos brasileiros 
de Biblioteconomia e Documentação: bibliografia. Congresso Científico - 
biblioteconomia - Brasil - 1977; referência bibliográfica - biblioteconomia; 
índice - biblioteconomia O artigo descreve o resultado de uma atividade 
desenvolvida pelos alunos do 2° semestre da Escola de Biblioteconomia e 
Documentação da Universidade Federal da Bahia. A tarefa é um levantamento e 
localização de material relacionados à Biblioteconomia e Documentação. A 
partir daí foi feito uma seleção e transcrição dos assuntos. O trabalho desses 
estudantes foi finalizado com a ordenação das referências bibliográficas. 
Lindaura Alban Corujeira . 0446 [BD] 

1962. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.35-43 jan./jun. 1977. A biblioteca escolar no 
planejamento educacional. . Analisa uma mudança do conceito de biblioteca 
escolar, através do desenvolvimento tecnológico, com novos recursos de 
comunicação. Além da função de suporte ao currículo escolar formal, a 
biblioteca - centro de recursos didáticos - objetiva desenvolver apreciação 
artística e o aprofundamento do conhecimento científico e tecnológico. Ressalta 
a importância do processo de planejamento educacional, com um enfoque 
sistêmico, onde se destaca o sistema demográfico, o econômico e o sócio-
cultural. Focaliza a biblioteca escolar no contexto de um plano de educação. 
Theodolindo Cerdeira . 0425 [B] 

1963. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.369-374 jan./jun. 1977. Planejamento das 
bibliotecas no contexto educacional: contribuição dos organismos 
internacionais. . Recomendação para implantação de uma política de 
planejamento nacional de coordenação dos serviços de documentação, 
bibliotecas e arquivos, levando em conta os diferentes níveis de 
desenvolvimento de cada país. Necessidade de uma rede de informação em 
níveis nacionais e internacionais com vistas a uma colaboração em programas 
como NATIS, UNISIST e CDU. Célia Ribeiro Zaher . 0447 [BDA] 



1964. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.375-382 jan./jun. 1977. As bibliotecas 
públicas em questão. biblioteca pública - nordeste - 1997; biblioteca pública - 
estudo comparado - França - Dinamarca - Jamaica; biblioteca pública - 
planejamento; biblioteca pública - avaliação; biblioteca escolar. Diagnóstico da 
situação das bibliotecas públicas nordestinas.Sugestões para a modificação da 
realidade, extraídas do estudo comparativo dos sistemas da Jamaica, França e 
Dinamarca. A partir dos seguintes quesitos: estrutura, orçamento, biblioteca 
escolar, centralização de serviços, instalações físicas, pessoal técnico e programa 
de animação. Diagnóstico da situação das bibliotecas públicas nordestinas, a 
partir dos seguintes quesitos: estrutura, orçamento, biblioteca escolar, 
centralização de serviços, instalações físicas, pessoal técnico e programa de 
animação.Sugestões para a modificação da realidade, extraídas do estudo 
comparativo dos sistemas da Jamaica, França e Dinamarca. A partir dos 
seguintes quesitos: estrutura, orçamento, biblioteca escolar, centralização de 
serviços, instalações físicas, pessoal técnico e programa de animação. Gilda 
Maria Whitaker Verri; Fernanda Ivo Neves . 0448 [B] 

1965. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.383-399 jan./jun. 1977. The role of libraries in 
imparting international understanding. . A documentação internacional, 
definição e seu reconhecimento como uma nova disciplina e fonte de 
informação. O desenvolvimento da informação e sua influência nas relações 
internacionais; seu impacto no planejamento de bibliotecas e atividades de 
documentação. A qualidade da informação com propósitos educacionais e 
compreensão internacional. Théodore D. Dimitrov . 0449 [BD] 

1966. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.401-413 jan./jun. 1977. Planejamento e 
desenvolvimento de um subsistema de informação documentária para o 
MINTER. . Apresentação do Subsistema de Referência Documentária (SRD) do 
Projeto SIPLAN do Ministério do Interior. Objetivos, funções, características, 
fluxos e módulos de desenvolvimento. A experiência do MINTER, os resultados 
e a colaboração que poderá prestar na organização do acervo bibliográfico 
brasileiro. Maria Alice Guimarães Borges; Nelma Cavalcanti Bonifácio . 0450 
[B] 



1967. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.417-448 jan./jun. 1977. Bibliotecas nacionais 
e atividades de pesquisa. . Menciona conceitos de pesquisa científica e define as 
atividades ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento experimental, como tal 
definidas no Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Governo brasileiro. Enfoca a concepção atual de pesquisa histórica, assinalando 
o papel de bibliotecas e arquivos como centros propulsionadores de seu 
desenvolvimento como ciência. Expõe que a maior parte dos estudos efetuados 
no campo da Biblioteconomia e da Documentação não podem ser classificados 
na categoria de pesquisa, já que não se desenvolveram segundo métodos 
científicos de investigação. Refere-se ao empenho de organizações 
internacionais na divulgação de projetos de pesquisa no âmbito da informação. 
Discorre sobre o projeto de pesquisa em curso na Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro, com base em recomendações da UNESCO, visando à recuperação do 
material bibliográfico. Enfatiza a importância dos trabalhos de investigação 
histórica já efetuados na BN, refere-se aos problemas da Instituição no que tange 
à fixação de uma política de atendimento aos leitores e expõe a conveniência do 
levantamento que vem sendo realizado com esse objetivo. Ressalta o alcance do 
projeto de emprego de processos automatizados no tratamento do acervo da BN 
e indica as finalidades das pesquisas bibliomédicas programadas. Janice Monte-
Mór . 0451 [BAD] 

1968. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.449-464 jan./jun. 1977. Sistemas de 
bibliotecas e redes de informação. . A necessidade de intensificar os trabalhos 
executados em cooperação e o interesse em acelerar o processo de transferência 
e o interesse em acelerar o processo de transferência e da informação fizeram 
surgir, há alguns anos, sistemas e redes de bibliotecas e de serviços de 
documentação. Os conceitos de sistemas e redes - do ponto de vista da diferença 
entre ambos - ainda não estão claramente definidos mas isso não tem impedido a 
progressiva conscientização de que é essa a mais racional forma de organizar a 
informação científica e tecnológica. Há requisitos essenciais, sem os quais a 
transferência horizontal para a interconexão dos sistemas de informação será 
dificultada: fixação de uma política da informação, existência de 
compatibilidade de processos e métodos, disponibilidade de meios de 
telecomunicações e de pessoal qualificado, possibilidade de redução dos custos 
operacionais. O interesse da UNESCO em incentivar a criação de sistemas 
nacionais nasceu do programa de estabelecer um sistema mundial - o UNISIST. 
Assim, diretrizes para constituição do NATIS (National Information Systems) 
têm tido ampla divulgação. No Brasil, já se desenvolveram estudos para um 
sistema nacional de informações científicas e tecnológicas, mas, até o momento, 
o projeto não se concretizou. Enquanto isso, diversas redes estão já em 
atividade, no País, e se credenciam à posição de subsistemas do NATIS 
brasileiro. Não obstante a aceitação universal da idéia da co-participação através 
de sistemas e redes, ainda há um longo caminho a trilhar, até que essa forma de 
cooperação atinja sua plenitude a serviço da informação. Lélia Galvão Caldas da 
Cunha . 0452 [BD] 



1969. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.45-90 jan./jun. 1977. Desarrollo del 
planeamiento bibliotecário en América Latina. . Análise da idéia do 
planejamento bibliotecário na América Latina e sua inter-relação com 
planejamento de serviços educacionais e outros. Revê os projetos e realizações 
no campo, a partir de seus antecedentes (1950 a 1959) à luz de reuniões 
profissionais, congressos, seminários, jornadas, etc. e de suas recomendações. O 
período de 1963/67 é o início da preparação concreta de projetos. O período a 
partir de 1968 é fecundo em estudos e tentativas. O planejamento bibliotecário 
continua sendo tema constante de reuniões de profissionais. Estuda-se a 
literatura sobre a teoria e metodologia do planejamento nos países hispano-
americanos. Josefa Emília Sabor . 0426 [B] 

1970. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.465-492 jan./jun. 1977. Programa básico da 
criação da rede (PBCR) de bibliotecas do Ministério da Fazenda (BMFs). . O 
Programa Básico da Criação da Rede de Bibliotecas do Ministério da Fazenda 
foi elaborado e proposto pela autora, como Chefe do Serviço de Estudos, 
Projetos e Normas da Divisão de Documentação do citado Ministério, em 
cumprimento ao Plano de Trabalho 1973/75. Apresenta as linhas gerais da 
orientação pretendida, definindo detalhes cabíveis, em 12 anexos. Esclarece uma 
série de componentes do procedimento compatível a tal empresa, em nível 
normativo e âmbito nacional. Configura a forma sistêmica que preside as 
providências executivas iniciadas, para implantar e implementar a Rede, além de 
coordená-la para atendimento governamental. Nylma Thereza de Salles Velloso 
Amarante . 0453 [B] 

1971. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.495-511 jan./jun. 1977. Ensaio de um sistema 
de classificação para engenheiros navais. . Na organização do arquivo técnico da 
Diretoria de Engenharia da Superintendência Nacional da Marinha Mercante 
sentiu-se a necessidade de um sistema de arquivamento lógico de fácil 
aprendizado pelos utilizadores e memorizável pelos engenheiros navais, e com 
possibilidade de expansão para inclusão de novos assuntos no futuro. O presente 
trabalho pretende atingir esse objetivo com um sistema de dez assuntos 
principais, subdivididos decimalmente até os tópicos de assunto mais restritos. 
Leda Maria Guimarães; Maria Dulce Linhares da Fonseca e Campos . 0454 [A] 

1972. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.513-538 jan./jun. 1977. Anteprojeto dos 
serviços de cooperação das bibliotecas agrícolas do Rio Grande do Sul. . 
Anteprojeto de implantação de serviços de cooperação entre as bibliotecas 
agrícolas e afins do Rio Grande do Sul, visando ao melhor atendimento do 
usuário, através de seleção e aquisição planificada, catálogo coletivo, 
empréstimo entre bibliotecas, publicação de catálogos, serviço de reprodução de 
documentos e fornecimento de bibliografias. Maria Olinda Cozza Magrisso . 
0455 [B] 



1973. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.539-562 jan./jun. 1977. Um método de análise 
de documentação. . Método de análise de documentos baseado na linguagem 
natural brasileira, na sua sintaxe e na análise combinatória. Aplica-se a 
processamento manual ou semi-automatizado de dados. Utilizável em qualquer 
campo do conhecimento humano, embora a exemplificação apresentada diga 
respeito, na sua quase totalidade, a transportes brasileiros. Posto em prática pelo 
Centro de Documentação e Publicação do Ministério do Transportes, em 1974. 
A forma completa, com finalidade didática, consta do Manual de análise de 
documentação, editado em 1975. Conjuga a aplicação de linguagem controlada 
através do thesaurus de transportes brasileiros, editado em 1974 pelo referido 
Centro, sob o título Pesquisa integrada na documentação do Ministério dos 
Transportes, thesaurus. Francisco Ruas Santos . 0456 [D] 

1974. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.563-566 jan./jun. 1977. A classificação na 
cartografia da companhia de pesquisa de recursos minerais. . Descrição do 
sistema de classificação implantado na Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais, visando à normalização do tratamento do documental cartográfico, a 
fim de obter-se uma comunicação dentro de um repertório comum, não só no 
campo interno como externo à empresa. Embasada na Carta Internacional ao 
Milionésimo e no mapa índice do Centro de Operações Cartográfica do Exército 
a CPRM lota sua numeração e adota uma classificação cartográfica inédita. 
Denise Amaral . 0457 [B] 

1975. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.567-575 jan./jun. 1977. Análise bibliométrica 
dos perfis das publicações periódicas e seriadas brasileiras correntes em ciências 
agrícolas e afins. . Elaborou-se um diretório anotado de 325 publicações 
periódicas e seriadas brasileiras correntes, em 1974, em ciências agrícolas e 
afins. A informação foi levantada mediante consulta das fontes existentes, envio 
de formulário aos editores, colaboração de bibliotecas agrícolas e análise direta 
dos títulos. Os dados obtidos foram analisados em relação à dispersão, preços, 
características de durabilidade, níveis, inclusão de sinopses e controle 
bibliográfico dos títulos. Encontrou-se que: 44 das publicações são indexados 
pelos serviços especializados, 63 dos títulos começaram a editar-se na faixa da 
última década, 31 são de nível de pesquisa e a mesma porcentagem inclui 
sinopses nos artigos, 80 dos títulos podem ser obtidos por doação, e que um 
serviço de indexação de cobertura geral poderia trabalhar com aproximadamente 
222 fascículos por mês, sendo 69 com nível de pesquisa. Conclui-se que as áreas 
de maior concentração de títulos são os Estados de São Paulo (30) e Distrito 
Federal (10). Milton A. Nocetti . 0458 [CD] 

1976. ISSN 0100-7157 v.5 n.1 p.91-98 jan./jun. 1977. O desenvolvimento das 
bibliotecas públicas e sua influência sobre a indústria editorial brasileira. . 
Descreve a situação editorial brasileira da atualidade comparando-a ao 
crescimento populacional e, focalizando fatores responsáveis pela baixa 
produção editorial. Referência a um anteprojeto para criação, edição, produção, 
desenvolvimento do hábito de leitura, comercialização, preservação e utilização 
dos livros editados no Brasil. Ferdinando Bastos de Souza . 0427 [B] 



1977. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.1015-1035 jul./dez. 1977. O centro de 
informações técnicas da Companhia Vale do Rio Doce: estrutura e funções. . A 
experiência da Companhia Vale do Rio Doce no campo da informação 
tecnológica e a organização do Centro de Informações técnicas em base 
sistêmica que abrange toda a empresa. A organização e fluxo de trabalho. 
Assistência à rede de bibliotecas do sistema. Rede informativa de apoio, 
bibliotecas setoriais e arquivos de documentação técnica. A divulgação do 
material através de sumário de livros, perfis de periódicos, índices de assuntos 
da matéria publicada, catálogos cumulativos, listagem de normas técnicas e 
patentes, listagem de traduções, notícias políticas e econômicas do setor mineral 
e outras. Um bom serviço de informação técnica nada mais é que uma nova 
forma de capital da empresa. Diante desta proposição é apresentada experiência 
da Companhia Vale do Rio Doce no campo da informação tecnológica além da 
organização do Centro de Informações Técnicas em base sistêmica que abrange 
toda a empresa. Tem-se uma visão estrutural do sistema de informações da 
empresa que engloba bibliotecas setoriais, arquivos de documentação técnica e 
bibliotecas subsidiárias. Ênfase nos produtos finais de informação e de prestação 
de serviços. Prudência Yolita de Aquino; Maria Cecília de Queiroz Esteves; 
Elda Aparecida Sampaio Mulholland; Maria Matilde Carone de Almeida 
Cardoso . 0478 [DBA] 

1978. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.1037-1042 jul./dez. 1977. Proposta para a 
composição de um acervo em pesquisa educacional. . Definição de biblioteca 
especializada em pesquisas educacionais e suas funções. Seleção e aquisição da 
Biblioteca do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos 
Chagas, através da área pré-estabelecida pelos especialistas e a bibliotecária. 
Apresenta tabela com porcentagens das áreas e/ou assunto com os quais se pode 
compor o acervo de uma biblioteca especializada em pesquisas educacionais. 
Laila Gebara . 0479 [B] 



1979. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.1043-1055 jul./dez. 1977. Una experiencia 
paraguaya en la diseminación de información en entrenamiento en servicio. . 
Análise dos objetivos dos programas de pesquisa e planejamento do servicio de 
información do centro de Adiestramiento em Servicio da Facultad de ciências 
Económicas, Administrativas y Contables da Universidad Nacional de 
Assunción. Manutenção e desenvolvimento de fontes de consulta sobre novos 
métodos utilizados no treinamento em serviço de pessoas da área governamental 
e privada. Classificação, ordenação e publicação de fontes bibliográficas. 
Organização de seminários, laboratórios, cursos e produção de material didático. 
Metas que o centro pretende alcançar no decênio 1975/1985. Considerações 
sobre a demanda crescente da informação rápida e de alta qualidade e a 
necessidade de implantação de métodos mecanizados ou eletrônicos. Revisão 
dos canais de envio de documentos oficiais e de organismos internacionais entre 
os países. Análise dos objetivos dos programas de pesquisa planejamento do 
Serviço de Informação do Centro de Adiestramento en Serviço da Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables da Universidad Nacional de 
Asunción. Tal serviço é composto por duas partes distintas: manutenção e 
desenvolvimento de fontes de consulta e classificação, ordenação e publicação 
de fontes bibliográficas. Aponta a necessidade de implantação de métodos 
mecanizados ou eletrônicos para atender a demanda crescente de informação 
rápida e de alta qualidade. Recomenda a revisão dos canais de envio de 
documentos oficiais e de organismos internacionais entre os países. Sofia 
Mareski; Vicente Sarubi . 0480 [C] 

1980. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.1057-1079 jul./dez. 1977. Estudo do perfil do 
usuário das empresas de energia elétrica: CBEE, CELF, Eletrobrás, Eletrosul e 
Light. . Pesquisa por amostragem, mediante aplicação de questionário, onde são 
caracterizados os hábitos dos usuários das Bibliotecas e/ou setores de 
documentação das empresas de Energia Elétrica. Dados analisados em relação a 
setores estritamente técnicos das Empresas. A pesquisa fornece subsídios para 
futuras diretrizes a serem adotadas pelas bibliotecas e/ou setores de 
documentação. Maria do Carmo de Almeida; Adelaide Barata Falkenbach . 0481 
[DB] 

1981. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.579-600 jul./dez. 1977. O livro como 
instrumento civilizatório. . A civilização se inicia com a descoberta da escrita, 
descoberta irreversível e sem a qual voltaríamos ao pré-civilizatório. A escrita a 
serviço da gravação dos mitos, lendas e histórias da sociedade. As técnicas de 
sobrevivência continuam a ser transmitidas por aprendizagem direta e 
assistemática até o limiar do mundo moderno (corporações de ofício medievais). 
Graças à escrita, ao livro, os conhecimentos se tornaram cumulativos. A 
biblioteca no repositório das invenções humanas. A civilização da imagem. O 
cinema, a fita magnética, a televisão, etc., meios modernos de fixar a cultura, 
constituem arcaísmos perigosos: desvalorizam o livro e fazem a civilização 
voltar à oralidade. O ritmo de assimilação e da elaboração mental e a fugacidade 
do processo oral. A leitura dinâmica. Abordagem "gestáltica" (estrutural) do 
texto. Uma rede capilar de bibliotecas: condição indispensável ao processo 
civilizatório. A criação do hábito de ler e de interpretar os textos em 
profundidade. Lauro de Oliveira Lima . 0459 [B] 



1982. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.601-640 jul./dez. 1977. A biblioteca nos 
programas de alfabetização de adultos. . Enfoques dados à informação pelo 
Mobral. A informação como fonte especializada, fornecendo subsídios aos 
técnicos que apóiam e executam os programas de alfabetização funcional, 
educação integrada, Mobral cultural, profissionalização, através do Setor de 
Documentação do Centro de Treinamento, Pesquisa e Documentação do Mobral. 
A informação como elemento de integração sócio-cultural dirigida aos recém-
alfabetizados, através das unidades fixas - postos culturais - e unidades móveis - 
mobraltecas - do Centro Cultural do Mobral. Angela Maria Amaral Rébula . 
0460 [B] 

1983. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.641-662 jul./dez. 1977. Estudio preliminar 
para la organización de un servicio nacional de información educativa en el 
Paraguay. . A UNESCO e o PNUD através do projeto PAR/73/002: Formação 
do Pessoal Docente estão cooperando com o Governo do Paraguai para a 
preparação e melhoramento do pessoal docente dos níveis primário e médio. 
Proposta feita a UNESCO de que ao invés de concentrar os esforços de uma 
assistência nas organizações das tradicionais bibliotecas, e centro de 
documentação pedagógica, esta dita assistência deveria orientar-se a assentar 
bases na criação de um Serviço Nacional de Informação Educativa com sede no 
Instituto Superior de Educação. Carlos Victor Penna . 0461 [C] 

1984. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.663-668 jul./dez. 1977. A biblioteca na 
empresa: atualização, auto-educação e especialização do pessoal. . A 
necessidade da biblioteca na empresa prende-se não só à recreação de seus 
funcionários, como à sua auto-educação e especialização. Enfatiza a necessidade 
de bibliotecas nas empresas. Ressalta não só o aspecto recreativo trazido pela 
biblioteca aos funcionários, como também a função que a mesma desempenha 
na especialização e treinamento destes recursos humanos. Sara Burstein; Maria 
da Luz Falce Schult; Dulcinéia Gomes Delattre . 0462 [B] 

1985. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.669-683 jul./dez. 1977. Biblioteca de empresa 
com função educacional, social e cultural. . A rede de bibliotecas de uma 
empresa composta de bibliotecas técnicas, especializadas, escolares, 
profissionalizantes e de "lazer". A biblioteca de empresa, além de sua finalidade 
técnica e especializada, assume funções de biblioteca pública e escolar. A 
função educacional, social e cultural como fator de motivação individual. Setor 
cultural de uma unidade ou setor da empresa geograficamente isolado. 
Subordinação da rede de bibliotecas ao setor de documentação da empresa. A 
composição do acervo das bibliotecas da rede, pessoal técnico encarregação da 
rede. Defende uma função de cunho social da Biblioteca na Empresa. 
Almejando o desenvolvimento de pessoal, a Empresa deve acrescer à Biblioteca 
funções educacionais, sociais e culturais. Surge, então, a necessidade de uma 
rede ou sistemas de bibliotecas na empresa que comporte desde bibliotecas 
técnicas e especializadas a bibliotecas escolares e de lazer, que se formará tendo 
em vista as características organizacionais da instituição. Também argumenta 
que a rede de bibliotecas emergente devera ser subordinada ao Setor de 
Documentação da Empresa. Jeanete da Silveira Lopes; Eliane Ribeiro Denizot; 
Cecilia Maria Pereira do Nascimento . 0463 [B] 



1986. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.685-691 jul./dez. 1977. GIEB: uma 
experiência de integração escola-biblioteca. . A preocupação com a situação da 
Biblioteca escolar, em Piracicaba, deu origem ao Curso de difusão de Biblioteca. 
Dirigido a professores de escolas de 1º e 2º graus teve por objetivo o incentivo à 
criação e dinamização das Bibliotecas nas suas instituições. A motivação 
alcançada ocasionou a formação do Grupo de Integração Escola-Biblioteca 
(GIEB), composto de bibliotecários e professores. O plano do GIEB para o 1º 
ano de atividades se resumiu em cinco projetos, atingindo o pré-escolar, 1º e 2º 
graus. O decreto do governador do estado de São Paulo veio de encontro aos 
objetivos do Grupo, pois determina a criação do cargo de bibliotecário nas 
escolas de 1º e 2º graus com mais de vinte classes. Dina Maria Bueno Moretti; 
Clóris Alessi; Sônia Corrêa da Rocha; Maria Elizabeth Ferreira de Carvalho; 
Odette Simão . 0464 [B] 

1987. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.693-705 jul./dez. 1977. Programa para criação 
e instalação de bibliotecas escolares na rede de ensino oficial. . Dados históricos 
sobre o desenvolvimento do Nordeste e promoção da educação em Pernambuco. 
Situação das bibliotecas nesse Estado e proposta de criação de uma rede de 
bibliotecas escolares para atender aos estudantes da capital e do interior. Análise 
e funcionamento do programa recursos humanos, treinamento, etc. Propõe a 
criação, pelos governos, de instrumentos para instalação do programa Plano 
Nacional de Bibliotecas Públicas e Escolares. Cléa Dubeux Pinto Pimentel . 
0465 [B] 

1988. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.707-712 jul./dez. 1977. Reforma de ensino e 
biblioteca. . Necessidade da existência de Bibliotecas Escolares e de um 
responsável por essas bibliotecas, legalmente qualificado, para a implantação de 
uma autêntica Reforma de Ensino (Lei nº 5692 de 11 de agosto de 1971). 
Recomendações às Secretarias de Educação. Carminda Nogueira de Castro 
Ferreira . 0466 [B] 

1989. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.713-722 jul./dez. 1977. Roteiro para o 
desenvolvimento de um guia de obras de referência em ciências sociais e 
humanas. . O Guia de Obras de Referência em Ciências Sociais e Humanas 
reúne assuntos dispersos na área e localiza as obras nas bibliotecas participantes. 
Descrevem-se os passos desempenhados na realização desse Guia, levantando 
problemas como o da fixação de uma terminologia nacional para obras de 
referência, e o tratamento de grande quantidade de material não normalizado. 
Diva Andrade; Leila Gebara; Maria Antônia de Ulhôa Cintra; Maria Itália 
Causin . 0467 [B] 

1990. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.723-727 jul./dez. 1977. Levantamento em 
bibliotecas. . Cotejo das fichas do catálogo topográfico com todo o material que 
compõe o acervo de uma biblioteca, para fins de balanço. Considerações gerais 
sobre as finalidades e plano de execução de tais levantamentos, época ideal para 
sua realização, pessoal e outros dados. Maria Célia Maranhão Biscaia; Maria 
Ernestina de Oliveira Vargas; Marly Schaffer Dias . 0468 [B] 



1991. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.729-809 jul./dez. 1977. Catálogo coletivo de 
periódicos em ciências jurídicas. . A idéia desse catálogo surgiu em 1974, 
durante o 3º Encontro de Bibliotecários Jurídicos, realizado em São Paulo. 
Abrange os títulos de periódicos da área de Direito e ciências afins. 
Levantamento realizado em 12 bibliotecas de Belo Horizonte. Relação das 
bibliotecas integrantes, bibliotecários participantes, etc. Universidade de Brasília 
(UNB); Serviço Central de Informações Bibliográficas; Grupo de Trabalho em 
Documentação Jurídica de Minas Gerais (GTDJ/MG). 0469 [B] 

1992. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.811-832 jul./dez. 1977. Diagnóstico das 
bibliotecas de ciências sociais e humanas do Estado de São Paulo. . Quadro da 
situação das 70 bibliotecas do Estado arroladas no Guia de bibliotecas de 
ciências sociais e humanas do Estado de São Paulo, editado pelo Grupo de 
Trabalho da Associação Paulista de Bibliotecários, em 1972 e 1974. 
Complementa as informações com dados referentes a recursos materiais. Da 
conclusão consta um quadro geral dos dados que caracterizam a biblioteca mais 
freqüente, formada através das modas obtidas de todos os dados. Ilustrado com 
cartograma, tabelas e gráficos. Maria Angélica Quemel; Francisca Pimenta 
Evrard; Elena Takaro Harada; Hisaco Toda; Laila Gebara . 0470 [B] 

1993. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.833-845 jul./dez. 1977. Listagem de 
periódicos em ciências sociais e humanas: uma metodologia. . Metodologia de 
coleta e organização de dados da Comissão de Listagem de periódicos do Grupo 
de Trabalho em Bibliotecas de Ciências Sociais e Humanas da Associação 
Paulista de Bibliotecários para elaboração de um catálogo coletivo na área. O 
catálogo reunirá o acervo de 41 bibliotecas participantes do grupo. Será dividido 
por assuntos, tomando-se como base uma aproximação de matérias, sem 
nenhuma preocupação filosófica ou metodológica. Apresenta as fases da 
preparação manual, incluindo modelos de folha de padronização e formato final. 
Josefa Naoco Uratsuka; Maria Angélica Rodrigues Quemel; Maria do Socorro 
Fontenele; Marina dos Santos Almeida; Thereza Diácoli Quadrelli . 0471 [B] 

1994. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.847-861 jul./dez. 1977. A biblioteca no ensino 
superior. . Após apresentar algumas considerações sobre a reforma universitária 
no Brasil, o trabalho focaliza as implicações dessa reforma em bibliotecas de 
estabelecimentos de ensino superior. Apresenta sugestões de uma caracterização 
tipológica desses estabelecimentos como base para o planejamento de suas 
bibliotecas, enfatizando o problema da formação de acervos. Etelvina Lima . 
0472 [B] 

1995. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.863-873 jul./dez. 1977. Controle bibliográfico 
universal, novo desafio às bibliotecas universitárias. . As bibliotecas 
universitárias são suportes indispensáveis ao Controle Bibliográfico Universal. 
O presente trabalho, ao abordar este aspecto, apresenta também assuntos 
paralelos, como os multi-meios, a catalogação, a cooperação, a catalogação-na-
fonte, os catálogos coletivos, a seleção e aquisição de equipamento, os sistemas 
nacionais e internacionais de informação, bem como o apoio por parte das 
autoridades e outros meios que as bibliotecas universitárias devem utilizar para 
atingir seus objetivos dentro do CBU. Maria Luisa Monteiro da Cunha . 0473 
[B] 



1996. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.875-910 jul./dez. 1977. Análise do mercado de 
trabalho do bibliotecário em Belo Horizonte Minas Gerais. . Análise do mercado 
de trabalho do Bibliotecário em Belo Horizonte, visando à obtenção de dados 
relativos à: ano de formatura, idade, sexo, estado civil, status sócio-econômico, 
expectativa salarial, salário real e formas de utilização, razões para escolha da 
profissão, permanência na carreira, formas de atualização, qualidades 
fundamentais do Bibliotecário, local e jornada de trabalho, satisfações e 
dificuldades encontradas no exercício da profissão, atividades desempenhadas. 
O estágio em Biblioteconomia: número de estagiários e salário recebido, 
segundo o local de trabalho. Ana Maria Athayde Polke; Elizabeth de Melo 
Bomfim Araújo; Maria Augusta da Nóbrega Cesarino . 0474 [B] 

1997. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.911-916 jul./dez. 1977. Integração da 
biblioteca com o laboratório de ensino. . Experiência realizada na Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o 
aperfeiçoamento do Laboratório de Ensino, no setor de conhecimento de 
enfermagem médica. Possibilita a prática de ensino individualizado, sob 
orientação do professor. Estimula a busca experimental e reduz a parte 
expositiva. A biblioteca como elemento de apoio indispensável ao 
desenvolvimento da aprendizagem no Laboratório de Ensino. Ana Ladislava 
Redwanski; Maria Benedita Menoni; Ursula Nicklas . 0475 [BO] 

1998. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.917-976 jul./dez. 1977. As bibliotecas 
especializadas em estudos brasileiros no exterior: características e 
responsabilidade. . Levantamento de dados sobre bibliotecas que, no exterior, 
possuem documentação considerável referente ao Brasil, por meio de 
questionários, respondidos por seus responsáveis e usuários. Sua caracterização 
e necessidades, a partir dos dados obtidos. A responsabilidade que lhes cabe 
como centros de disseminação da informação sobre a Cultura brasileira e a 
premência do aumento do intercâmbio. Em anexo, relação de endereços de 
Centros que possuem estas "Brasilianas" e modelos dos questionários enviados. 
Heloísa Liberalli Bellotto . 0476 [B] 

1999. ISSN 0100-7157 v.5 n.2 p.977-992 jul./dez. 1977. A disseminação da 
informação em artesanato. . Pouco interesse tem havido nos estudos 
sistematizados e bibliográficos do Artesanato, por parte de Pesquisadores, 
Bibliotecários e Órgãos Governamentais. Identificar, selecionar e localizar o 
material bibliográfico é a dificuldade maior para sua própria disseminação, além 
de escassez do mesmo, como demonstra aqui a pesquisa bibliográfica efetuada 
em várias bibliotecas congêneres, apresentada anexa. A autarquia denominada 
Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades - SUTAGO - é 
divulgada, a fim de tornar conhecidos seus objetivos, projetos e estudos. Sua 
biblioteca - única na área - em São Paulo, sentindo o problema de formação do 
acervo especializado e da disseminação da informação, apresenta como solução 
a reprodução de material através do intercâmbio entre Bibliotecas. Como 
contribuição, a Autora organizou uma "Bibliografia sobre Artesanato brasileiro" 
com a função de Catálogo Coletivo, que constitui a segunda parte do trabalho. 
Nancy Bueno . 0477 [B] 



2000. ISSN 0100-7157 v.6 n.1 p.1-8 jan./jun. 1978. O processo classificatório 
como fundamento das linguagens de indexação. . A falência dos sistemas 
tradicionais de classificação bibliográfica fez com que a Biblioteconomia 
moderna não apenas os alijasse das técnicas de recuperação da informação, mas 
procurasse substituí-los por processos meramente alfabéticos. Nisto houve um 
erro de perspectiva. Não basta, porém, a mera volta aos tesauros ou às 
classificações. É urgente o reconhecimento de que ambos (classificações e 
tesauros) constituem linguagens de indexação e que a indexação é 
fundamentalmente um processo classificatório. É mister, portanto, a partir das 
intuições de Ranganathan, e procurando fundamentá-las com maior rigor 
científico, encontrar uma teoria satisfatória do processo classificatório, tendo 
como pontos básicos as recentes conquistas da lingüística e da Lógica. Astério 
Campos . 0526 [B] 

2001. ISSN 0100-7157 v.6 n.1 p.23-37 jan./jun. 1978. Línguas naturais e 
linguagens documentárias: traços inerentes e ocorrências de integração. . A 
Ciência da Informação, além de seu conteúdo teórico e prático próprio, utiliza-se 
dos princípios de outras disciplinas que podem ser aplicados ao estudo do 
comportamento, propriedades e efeitos da informação. São conceituadas as 
línguas naturais e linguagens documentárias através da lingüística e da Ciência 
da Informação, respectivamente. Foram apontados os pontos comuns e as 
divergências entre ambas as linguagens. Milton A. Nocetti; Regina Célia 
Figueiredo . 0528 [CO] 

2002. ISSN 0100-7157 v.6 n.1 p.39-52 jan./jun. 1978. Biblioteca pessoal, 
biblioteca universal. . A partir de uma teoria funcional da biblioteca são 
examinadas as características específicas da biblioteca pessoal, do ponto de vista 
de sua estrutura e das relações entre ela e seu criador e usuário. Abraham A. 
Moles . 0529 [B] 

2003. ISSN 0100-7157 v.6 n.1 p.53-67 jan./jun. 1978. Algumas considerações 
sobre a organização de diapositivos de artes. . Descreve-se o método utilizado na 
organização de uma coleção de diapositivos do Departamento de Arquitetura da 
Universidade de Brasília. Eliane Serrão Alves Mey . 0530 [B] 

2004. ISSN 0100-7157 v.6 n.1 p.69-75 jan./jun. 1978. A missão da biblioteca 
pública no Brasil.  Os princípios que devem consubstanciar a missão da 
biblioteca pública como um elemento para a integração nacional brasileira são: 
1- promoção do idioma nacional por meio de incentivo a publicações nacionais; 
2- fornecimento de publicações oficiais que informem aos cidadãos sobre 
programas que os afetam diretamente; 3- fornecimento de livros e outros 
materiais para o estudante engajado em tarefas escolares formalizadas, ou para o 
autodidata; 4- colaboração com campanhas de alfabetização e fornecimento de 
materiais adequados para novos leitores; 5- obtenção de materiais que reflitam a 
cultura e a histórica local; 6- fornecimento de serviços de informação técnica e 
comercial às firmas locais, às novas e futuras indústrias, bem como sobre as 
oportunidades para o turismo. Estes princípios devem ser realizados 
gradualmente, de acordo com as condições locais e com cada biblioteca, 
orientando a política de redes ou sistemas de bibliotecas quanto esta os 
compuserem. Antônio Miranda . 0531 [B] 



2005. ISSN 0100-7157 v.6 n.1 p.77-82 jan./jun. 1978. Perspectivas das 
bibliotecas públicas no Brasil. . O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas está 
sendo implantado com o objetivo maior de solucionar os problemas enfrentados 
pela biblioteca pública, criando condições para que esta possa cumprir 
satisfatoriamente sua missão. Emir José Suaiden . 0532 [B] 

2006. ISSN 0100-7157 v.6 n.1 p.9-21 jan./jun. 1978. Fundamentos teórico-
conceituais da classificação. . O conceito é formado por meio de predicados 
relacionados com o objetivo do mesmo conceito, sendo que cada predicado 
fornece uma característica (elemento). São esclarecidos os tipos de 
relacionamento entre os conceitos e estes são distribuídos de acordo com a 
respectiva relação categorial. A aplicação dessa teoria analítica dos conceitos na 
construção de sistemas mostrará seu valor na doutrina das definições e 
significados (terminologia). É apresentado um panorama da atividade 
internacional no setor. Ingetraut Dahlberg . 0527 [O] 

2007. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.101-120 jul./dez. 1978. Disseminação Seletiva 
da Informação (SDI): "estado de arte" e tendências futuras. . Os serviços de 
Disseminação Seletiva da Informação (SDI) necessitam de uma conscientização 
a respeito dos sistemas e bases de dados disponíveis. Um estudo do "estado de 
arte" dos serviços de SDI foi elaborado considerando-se os seguintes aspectos: 
características e lógicas existentes, construção de perfis, padronização por parte 
dos produtores de bases de dados, retroalimentação, custos, fornecimento de 
documentos e tendências futuras nesse tipo de serviço. Rose Mary Juliano 
Longo . 0533 [C] 

2008. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.121-126 jul./dez. 1978. Modelo cibernético do 
programa de Disseminação Seletiva da Informação em biblioteca universitária. . 
Tentou-se adaptar o modelo cibernético dos "Sistemas de Significação" ao 
Programa de Disseminação Seletiva da Informação. Após definição de modelo e 
cibernética, foram descritas as partes formais do modelo cibernético do 
Programa S.D.I.. Concluiu-se que o modelo cibernético é possível de ser 
elaborado no programa S.D.I., por ser um sistema aberto, dinâmico, contendo 
um processo de realimentação. Maria Luiza Rigo Pasquarelli; Ana Maria 
Silveira Barone . 0534 [B] 

2009. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.127-138 jul./dez. 1978. O serviço de 
"Disseminação Seletiva de informação" executado na Divisão de informação e 
Documentação Científicas do Instituto de Energia Atômica de São Paulo. . É 
descrito o serviço de Disseminação Seletiva da Informação em operação na 
Divisão de Informação e Documentação Científicas desde o início do segundo 
semestre de 1974. É relatado o plano geral do serviço, a mecânica de execução e 
as medidas para se proceder à análise de relevância. São, igualmente, explicados 
os objetivos visados pelas estatísticas projetadas para o controle do material 
analisado. São especificados e justificados os pormenores empregados no 
quadro utilizado para o controle da análise de relevância. Finalmente, são 
relacionados os perfis em execução. Terezine Arantes Ferraz; Regina Célia 
Figueiredo . 0535 [DB] 



2010. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.139-154 jul./dez. 1978. SONAR, sdi 
automatizado do Centro de Informações Nucleares: SDI automatizado do Centro 
de Informações Nucleares. . Utilização do SDI na Comissão Nacional de 
Energia Nuclear - CEN, baseado nas fitas produzidas pelo "International Nuclear 
Information System" (INIS) e o estabelecimento do SONAR - Sistema 
Orientado para Notificação Automática de Referências, como um elo entre o 
SDI do INIS e os pesquisadores da área, e o SERVIR - Sistema de Envio, 
Recuperação e Verificação de Informações Requisitadas, como apoio 
bibliográfico do CIN. Selma Chi Barreiro . 0536 [B] 

2011. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.155-170 jul./dez. 1978. Comunicação 
científica e tecnológica: a disseminação seletiva de informações. . Para qualquer 
tipo de atividade na área de pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia, 
a informação é um insumo dos mais importantes. Poucos são, no Brasil, os 
serviços destinados a atender às necessidades de informação de técnicos e 
cientistas. O Instituto de Pesquisas tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - 
IPT desenvolveu um sistema de Disseminação Seletiva de Informações (DSI) 
para atender a seus técnicos e a interessados de outras instituições brasileiras. O 
presente trabalho conceitua de maneira simples um sistema DSI e descreve as 
soluções adotadas para a implantação de tal sistema no IPT. É comentada a 
filosofia que orientou o desenvolvimento do software para o sistema implantado 
em computador de pequeno porte do Instituto. José Eduardo Freund; Mari 
Tomita . 0537 [C] 

2012. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.171-178 jul./dez. 1978. Projeto da 
Disseminação Seletiva da Informação na Companhia Vale do Rio Doce. . 
Desenvolvimento do Projeto da Disseminação Seletiva da Informação na 
CRVD, a metodologia adotada a execução do projeto, resultados objetivos e 
conclusões. Maria Luiza Sobral Perricelli . 0538 [C] 

2013. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.179-188 jul./dez. 1978. Interdependência entre 
a aquisição planificada e a Disseminação Seletiva da Informação: uma 
experiência do Centro de Informação Científica para a Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro. . Apresentação, através de fluxogramas, das 
diversas fases de tratamento da informação no Sistema de informação científica 
da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e comprovação da 
interdependência verificada entre a política de Aquisição Planificada e a 
Disseminação Seletiva da Informação. Maria das Neves Niederauer Tavares 
Cavalcanti . 0539 [C] 



2014. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.189-201 jul./dez. 1978. Sistema de informação 
científica: uma experiência da secretaria de estado de saúde do Rio de Janeiro. . 
Apresentação do Sistema de Informação Científica da Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro em seu duplo aspecto intra e extra institucional para 
servir ao desenvolvimento da pesquisa biomédica - do ensino e da prática - no 
Estado do Rio de Janeiro. A integração do Sistema, sua problemática e 
componentes, é abordada como solução viável. O Centro de informação 
científica para Saúde (SUPC) como órgão de apoio à estrutura da própria 
Secretaria no que se refere à informação científica e como responsável pelo 
planejamento, coordenação, supervisão e implementação da Rede de Bibliotecas 
especializadas nas Unidades da Secretaria. Análise dos serviços de infra-
estrutura dirigidos `a Rede de Bibliotecas (aquisição planificada e 
processamento técnico centralizados, catálogo coletivo e preparação de sumários 
correntes) e dos serviços de referência e divulgação prestados diretamente, ou 
através dos componentes da Rede, aos usuários institucionais ou individuais. 
Caracterização dos usuários do Sistema. Participação do Sistema da Secretaria 
de Estado de Saúde em atividades cooperativas da área biomédica, de âmbito 
nacional. Vantagens obtidas pela adoção da forma sistêmica. Maria das Neves 
Niederauer Tavares Cavalcanti . 0546 [B] 

2015. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.202-216 jul./dez. 1978. Disseminação Seletiva 
da Informação para alunos de pós-graduação em saúde pública e administração 
hospitalar. . Os serviços de notificação corrente de informação bibliográfica e 
seu desenvolvimento por Centros de Documentação Científica, Bibliotecas 
universitárias e especializadas. Entraves e dificuldades enfrentadas para a 
execução dos mesmos. Experiências de DSI manuais no Brasil. A biblioteca da 
faculdade de saúde pública da USP e seu serviço de notificação corrente. 
Elaboração e implantação de um projeto para o desenvolvimento de um serviço 
de DSI para alunos de pós-graduação da FSP. Metodologia adotada; serviços 
oferecidos, definição dos perfis de interesse; controle da disseminação da 
informação; notificações e artigos; avaliação e comentários sobre o projeto. Os 
serviços de notificação corrente de informação bibliográfica constituem-se 
meios eficientes para manter os pesquisadores e estudiosos a par dos últimos 
progressos da ciência. É papel dos centros de documentação científica e das 
bibliotecas universitárias e especializadas criar condições que facilitam o acesso 
à informação bibliográfica para os seus usuários. Diante deste contexto, a 
Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo - 
FSD/USP - foi impelida a desenvolver um projeto que a implantação de um 
serviço de notificação corrente que atenda aos seus usuários. Desta forma, é 
apresentada aqui toda a metodologia adotada por este projeto. Maria Teresinha 
Dias de Andrade; Daisy Pires Noronha; Leda C. P. de Campos Camargo; Maria 
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2016. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.217-229 jul./dez. 1978. Análise da expansão 
do serviço de bibliografias personalizadas em agricultura (BIP/AGRI): um 
serviço brasileiro de Disseminação Seletiva da Informação. . A rápida expansão 
do número de usuários do serviço de Bibliografias Personalizadas em 
Agricultura (BIP/AGRI), um serviço de Disseminação Seletiva da Informação 
desenvolvido pelo Sistema Nacional de informação e Documentação (SNIDA), 
a necessidade de aumentar o nível de especificidade na recuperação e de 
trabalhar com arquivos contendo quantidades crescentes de referências, levaram 
a uma ampliação do sistema inicial de processamento e a incorporação de novos 
programas especialmente desenvolvido para este fim. Analisa-se, neste trabalho, 
a evolução do serviço de Disseminação Seletiva da Informação, no decorrer do 
último ano, no que diz respeito ao número de usuários atendidos e arquivos 
magnéticos utilizados. Descrevem-se características gerais dos novos programas 
de processamento e recuperação desenvolvidos, os quais permitem melhorar a 
qualidade da indexação dos registros bibliográficos e aumentar a especificidade 
da recuperação, mediante o uso combinado do esquema de categorização 
AGRIS, de descritores e de termos significativos não controlados. Os novos 
programas abrem ao sistema global interessantes possibilidades para a 
recuperação retrospectiva da informação. Yone S. Charstinet; Ana Flávia M. da 
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2017. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.230-246 jul./dez. 1978. SDI EMBRAPA: o 
serviço de Disseminação Seletiva da Informação do Sistema de Informação 
Técnico-Científica da EMBRAPA. . Estudo descritivo do Serviço de 
Disseminação Seletiva da Informação do Sistema de Informação Técnico-
Científica - SDI/EMBRAPA - no contexto do Sistema de informação Técnico-
Científica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - SITCE. Breves 
noções sobre a EMBRAPA, DID e SITCE. Objetivos que motivaram a 
implantação do SDI, infra-estrutura operacional e etapas do processo de 
produção, distribuição e retroalimentação do sistema. Aspectos da interação do 
serviço com os usuários e possibilidades de obtenção dos documentos citados 
nos Pacotes Bibliográficos. Constam, em anexo, os formulários de cadastro e de 
codificação, assim como uma cópia do "print-out" e o questionário de avaliação. 
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bibliográficos do serviço automatizado de Disseminação Seletiva da Informação 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária: SDI/EMBRAPA. . O 
SDI/EMBRAPA, estabelecido com base na automação, facilita aos 
pesquisadores a obtenção mensal de informação. Os materiais utilizados na 
avaliação variam segundo o tipo de abordagem. Os resultados e análise baseiam-
se na avaliação quantitativa, qualitativa e estatística bibliográfica. Milton 
Nocetti; Antonio Carlos Naves; Evanir Pimenta Figueiredo; Quazi K. Rahaman . 
0543 [B] 



2019. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.256-269 jul./dez. 1978. Programa de 
Disseminação Seletiva da Informação da biblioteca da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. . Após um primeiro 
serviço de divulgação de informação através de "Índices de periódicos correntes 
em veterinária", iniciado em 1974,a Biblioteca da FMVZ estabeleceu um 
programa de DSI de atualização corrente dividido em: etapas, retroalimentação e 
avaliação. Realizaram-se avaliações relativas ao material bibliográfico e ao 
comportamento do usuário/docente x DSI. Ana Maria Silveira Barone; Maria 
Luiza Rigo Pasquarelli . 0544 [B] 

2020. ISSN 0100-7157 v.6 n.2 p.270-273 jul./dez. 1978. Literatura brasileira 
sobre Disseminação Seletiva da Informação.  Apresenta revisão de literatura de 
publicações brasileiras sobre Disseminação Seletiva da Informação. Constam 
obras datadas até 1978. Cecilia Moreira . 0545 [B] 

2021. ISSN 0100-7157 v.7 n.1 p.26-35 jan./jun. 1979. As bibliotecas como 
sistemas especiais de informação. . A biblioteca moderna deve ser mais que uma 
coleção passiva de literatura. Cada biblioteca deveria examinar suas seções e 
serviços individuais, a fim de poder selecionar os melhores métodos de fornecer 
aos seus usuários um mais rápido alcance à informação em disponibilidade. 
Uma rede de sistemas de cooperação entre bibliotecas e entre bibliotecas e 
centros de documentação pode aumentar a eficiência de cada instituição. 
Listagem de catálogos padronizados e um treinamento bibliográfico cada vez 
mais freqüente dos usuários devem permitir um acesso maior à coleção da 
biblioteca. As mesmas recomendações se aplicam quanto à biblioteca 
universitária e quanto às bibliotecas especializadas. Paul Kaegbein . 0602 [B] 

2022. ISSN 0100-7157 v.7 n.1 p.36-42 jan./jun. 1979. Os usos da reprografia.  
As técnicas reprográficas tornaram-se muito importantes para a prática 
bibliotecária e a reprografia é agora considerada uma disciplina acadêmica. 
Difícil de definir, a reprografia tem como seus componentes a microfilmagem, a 
fotocópia, a reprodução múltipla e a criação de imagem que no presente artigo 
são analisados separadamente. É dada ênfase tanto ao uso ativo quanto inativo 
de cada técnica reprográfica. Peter G. New . 0603 [B] 

2023. ISSN 0100-7157 v.7 n.1 p.43-55 jan./jun. 1979. British library lending 
division - BLLD: o acesso centralizado à informação. . É dado um breve 
histórico sobre a origem e evolução da BLLD. São sumariados também os 
princípios que nortearam o seu planejamento, bem como os objetivos visados 
por seus diretores. É enfatizada a importância da BLLD como a melhor 
biblioteca conhecida em seu gênero. Kira Tarapanoff . 0604 [B] 

2024. ISSN 0100-7157 v.7 n.1 p.56-90 jan./jun. 1979. Análise de crescimento 
do acervo da biblioteca central da Fundação Universidade do Amazonas. . 
Analisa o crescimento dos investimentos na aquisição de material bibliográfico 
nos anos 1976, 1977 e 1978. Extrai as proporcionalidades (21,73 por cento, 
25.24 por cento e 27.36 por cento) com relação aos investimentos globais da 
Fundação Universidade do Amazonas no tocante a Material Permanente 
(elemento de despesa 4.1.4.0) do qual material bibliográfico é parte e demonstra 
que a FUA vem concedendo recursos cada vez maiores à Biblioteca Central. 
Conclui que tais investimentos não são suficientes e sugere medidas para sua 
evolução. Marly Costa . 0605 [B] 



2025. ISSN 0100-7157 v.7 n.1 p.91-117 jan./jun. 1979. Levantamento do 
STATUS QUO da biblioteca do INPA. . Descreve o STATUS QUO da 
Biblioteca do INPA em suas atividades e metodologia de trabalho; mostra os 
meios de acesso que se tem de localizar informações, a organização de suas 
coleções bibliográficas e o planejamento dentro das normas atuais de 
Biblioteconomia que exige técnicas especiais no modo de utilizar, preparar, 
arquivar e disseminar; analisa sua coleção com vistas ao usuário. Algenir Ferraz 
Suano da Silva . 0606 [B] 

2026. ISSN 0100-7157 v.7 n.1 p.9-25 jan./jun. 1979. Bibliotecas universitárias 
e especializadas: paralelos e contrastes. . Principais semelhanças e diferenças 
existentes entre bibliotecas universitárias e bibliotecas especializadas, no que diz 
respeito à coleções, serviços, objetivos, pessoal, estrutura administrativa, suporte 
administrativo e financiamento. Quadro da situação das bibliotecas 
universitárias no continente latino-americano, barreiras existentes para a 
melhoria destas bibliotecas. Fatores essenciais à criação de um ambiente 
favorável ao desenvolvimento das bibliotecas universitárias na América Latina. 
Nice Figueiredo . 0601 [B] 

2027. ISSN 0100-7157 v.7 n.2 p.132-150 jul./dez. 1979. Levantamento e 
análise do "status quo" da seção de circulação da biblioteca pública do 
Amazonas. . Aborda aspectos históricos e descreve a infra-estrutura atual da 
Biblioteca Pública do Amazonas, envolvendo predominantemente a seção de 
Circulação, seu funcionamento, serviços e rotinas, segundo as suas bases 
organizacionais e mediante a análise de dados administrativos e estatísticos 
existentes. Destaca os problemas da burocratização dos serviços e a falta de 
participação do leitor no funcionamento do serviço como os mais prejudiciais ao 
desenvolvimento do mesmo. Uma nova estrutura vem sendo proposta para 
modernizar a Biblioteca e a autora faz sugestões visando o aprimoramento da 
seção de Circulação. Maria Sidney Garcia de Vasconcelos Lins . 0615 [B] 

2028. ISSN 0100-7157 v.7 n.2 p.151-157 jul./dez. 1979. Sistema de bibliotecas 
públicas do estado do Ceará. . A sede do Sistema de Bibliotecas Públicas do 
Estado do Ceará está funcionando nas dependências da biblioteca pública 
governador Menezes Pimentel, em Fortaleza. Essa biblioteca, após percorrer 
quase uma dezena de locais, se instalou definitivamente numa edificação 
moderna de 5 andares e área coberta de 2727 m², que deverá ainda ser dotada de 
alguns pré-requisitos como elevadores, sistemas elétrico e de segurança mais 
adequados e central de ar-condicionado. Acha-se em fase de completa 
reorganização. O projeto de Bibliotecas Públicas, em realização a partir de 
novembro de 1977 começa a colher os primeiros resultados positivos na 
organização das bibliotecas públicas municipais, sensibilizando inclusive as 
autoridades e o futuro governo para o valor social e político do livro no seio das 
comunidades. Iniciou-se com a criação do núcleo técnico composto de 9 
profissionais de Biblioteconomia e preocupou-se em fazer o levantamento das 
condições prevalecentes em cada município cearense, em termos de biblioteca 
pública, para implementar diversas metas de trabalho, de acordo com a filosofia 
do Instituto Nacional do Livro. Maria de Fátima Pessoa de Oliveira . 0607 [B] 



2029. ISSN 0100-7157 v.7 n.2 p.158-161 jul./dez. 1979. Sistema estadual de 
bibliotecas públicas do Rio Grande do Norte. . O sistema estadual de Bibliotecas 
públicas municipais, foi implantado dentro de um modelo destinado à ativação 
da participação popular, qual seja de promover a formação de movimentos 
culturais a partir da dinamização das bibliotecas. Escolhidas como núcleos de 
irradiação e concentração de iniciativas culturais, a estratégia adotada consistiu 
em transformar estas bibliotecas equipando-as e assistindo-as para que pudessem 
servir aos objetivos bem como processar os esforços de revitalização e expansão 
Cultural. Eliana Lúcia Cortez Pessoa . 0608 [B] 

2030. ISSN 0100-7157 v.7 n.2 p.162-173 jul./dez. 1979. Sistema de bibliotecas 
de Pernambuco. . O sistema de bibliotecas de Pernambuco, origem, implantação 
e situação atual. O projeto original (de Myriam Gusmão de Martins, 1972) 
recebeu apoio da UNESCO e de organismos financiadores nacionais (INL, 
SUDENE, MOBRAL, etc.). Existem 119 bibliotecas públicas enquanto 
Pernambuco tem 164 municípios. Além da coordenação central (Biblioteca 
Pública Presidente Castelo Branco, Recife) existem 11 agências regionais 
(DERE). O objetivo é transformar a biblioteca em centro cultural. Carros-
biblioteca, Catalogação centralizada, treinamento do PROTIAB são alguns dos 
resultados. Margarida Maria de Andrade Matheos de Lima . 0609 [B] 

2031. ISSN 0100-7157 v.7 n.2 p.174-185 jul./dez. 1979. Sistema de bibliotecas 
públicas do estado da Bahia: situação atual. . O projeto de Sistema de 
Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia consubstancia os postulados do NATIS 
em favor da organização de serviços bibliográficos em geral para a população, 
em todos os níveis, como básicos para o desenvolvimento nacional. Analisa a 
precariedade e os problemas das bibliotecas brasileiras, arrola os objetivos do 
sistema baiano, aponta as diretrizes adotadas na sua implantação cuja função é 
de integrar a biblioteca no próprio planejamento educacional. Considera, em 
face do elevado grau de analfabetismo, mais importante que a criação de novas 
bibliotecas, o preparo da população em recebê-las mediante um programa de 
caixas-estantes; conjugando e articulando atividades integradas de bibliotecas 
públicas e escolares (localizadas nas escolas mas abertas à população); 10 
carros-bibliotecas, horas do conto; marionetes, músicas folclóricas e populares, 
etc. Propõe estrutura descentralizada a nível regional para a expansão do sistema 
no Interior da Bahia. Kátia Maria de Carvalho Silva . 0610 [B] 



2032. ISSN 0100-7157 v.7 n.2 p.186-209 jul./dez. 1979. A evolução do 
departamento de bibliotecas públicas, 1907 - 1978. . Desde sua origem, 1907, o 
atual Departamento de Bibliotecas Públicas do Município de São Paulo sofreu 
reorganizações e mudanças para acompanhar o desenvolvimento sócio-cultural e 
econômico da cidade. Assim, teve inicialmente 2 sedes para a Biblioteca 
Central. Em 1942, passou a funcionar no prédio atual da Biblioteca Mário de 
Andrade, já reformado para permitir que seus serviços continuem até a mudança 
para a futura sede, a Biblioteca Vergueiro, onde se localizará o novo centro 
cultural de São Paulo, já em fase inicial de construção. Com o desmembramento 
da Secretaria de Educação e Cultura em 1975, a antiga Divisão para denominar-
se Departamento de Bibliotecas Públicas. Em 1976, novos planos são postos em 
execução para melhorar o andamento dos serviço. Assumindo s Diretoria deste 
Departamento, em 1977, traçamos novos planos que, já em execução, mostram 
os seguintes resultados: a divulgação dos serviços das bibliotecas e implantação 
de novos, já atingem grande número dos usuários; o reinício do serviço de 
caixas-estantes cobre a maioria das áreas não atingida pelas ramais, além de 
proporcionar estímulo crescente da população para freqüentar os centros de 
leitura e bibliotecas; a aplicação das técnicas modernas de administração 
proporcionaram melhor rendimento nos serviços internos; a atualização do 
acervo é fato concreto, com os últimos lançamentos comprados, processados e 
enviados às bibliotecas ao mesmo tempo em que são colocados a venda nas 
livrarias. A coleção de revistas, jornais, publicações oficiais, manuscritos, 
moedas, audiovisuais vem sendo ampliada. Doações de vulto tem sido feitas ao 
Departamento. Salas de estudo em grupo, e para datilografia de trabalhos 
escolares, além da implantação de um Balcão de informação sobre recursos 
comunitários na Biblioteca Central, são alguns dos novos serviços que o 
Departamento coloca à disposição do seu usuário. May Brooking Negrão . 0611 
[B] 

2033. ISSN 0100-7157 v.7 n.2 p.210-229 jul./dez. 1979. A pós graduação em 
sistemas de bibliotecas públicas: uma realidade. . O Curso de Mestrado em 
Biblioteconomia da UFPb, com área de concentração em Sistemas de 
Bibliotecas Públicas; a justificativa para a sua implantação no Nordeste do País, 
seus objetivos, linhas de pesquisa, estrutura curricular, corpo docente, condições 
de ingresso e convênios de cooperação técnico-científica. Apresenta o Curso de 
Mestrado em Biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba, com ênfase 
em sua área de concentração original que tem por objeto os Sistemas de 
Bibliotecas Publicas. Descreve diversos aspectos relacionados a esta área de 
concentração, tais como: a justificativa para a sua implantação no Nordeste do 
país, seus objetivos, linhas de pesquisas, estrutura curricular e corpo docente. 
Também informa sobre as condições de ingresso no curso e convênios de 
cooperação técnico-cientifico. Júlia Van Damme; Helena Moreira Cartaxo . 
0612 [B] 



2034. ISSN 0100-7157 v.7 n.2 p.230-235 jul./dez. 1979. Considerações sobre o 
desenvolvimento de redes e sistemas de bibliotecas públicas no Brasil. . 
Considera o regime de convênios do INL com as municipalidades para a 
manutenção de bibliotecas públicas uma política adequada mas advoga por uma 
lei básica de bibliotecas para definir as responsabilidades do Município, do 
Estado e da União. Informação deve ser considerada como direito humano e, 
conseqüentemente, como um serviço público tal como a educação, limpeza 
urbana ou assistência médico-hospitalar, sendo a biblioteca pública instrumento 
de educação contínua por excelência. Em face da escassez de bibliotecários no 
interior sugere a concessão de bolsas de estudos para candidatos das próprias 
comunidades, com vinculação empregatícia; sugere também a criação de 
Sociedades de Amigos de Biblioteca para promover a integração e serviços de 
bibliotecas públicas e escolares e a constituição de redes e sistemas para baratear 
os custos e garantir o aceso à informação. Antônio Miranda . 0613 [B] 

2035. ISSN 0100-7157 v.7 n.2 p.236-249 jul./dez. 1979. Projeto para 
implantação do sistema nacional de bibliotecas públicas.  O Decreto-lei n° 
62.239, 08/02/1968, incorporou o Serviço Nacional de Bibliotecas ao Instituto 
Nacional do Livro, passando este a coordenar a Política Nacional de Bibliotecas, 
tendo como meta prioritária a Biblioteca Pública. Pretende-se com este projeto, 
implantar em cada Unidade Federada um Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas, os quais, em conjunto, comporão o Sistema Nacional. O Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas terá como órgão central coordenador, o INL, e, 
como órgãos coordenadores o nível estadual, as Bibliotecas Públicas Estaduais, 
ou órgãos indicados pelos Governos Estaduais. Universidade de Brasília (UNB); 
Instituto Nacional do Livro (INL). 0614 [B] 

2036. ISSN 0100-7157 v.8 n.1 p.14-19 jan./jun. 1980. Pesquisa em 
Biblioteconomia "In Loco". . É patente a necessidade de se desenvolver 
pesquisas em Biblioteconomia, para que esta tenha caráter de ciência. A 
pesquisa feita por profissionais envolvidos em tarefas técnicas e administrativas 
da biblioteca estudada apresenta vantagens sobre pesquisadores externos devido 
ao melhor conhecimento que aqueles têm dos problemas e podem sugerir 
melhores alternativas; podem coletar diariamente os dados necessários; não há 
mudanças de comportamento do pessoal da biblioteca em relação à pesquisa. O 
método de investigação consiste no uso preciso da linguagem; na elaboração de 
suposições factíveis de serem verdadeiras ou não; na evidência em oposição ao 
testemunho, e o espírito científico do investigador. A coleta de dados pode ser 
feita através de questionários enviados pelo correio (o menos recomendado), a 
entrevista e a observação direta. Herbert Goldhor . 0661 [B] 



2037. ISSN 0100-7157 v.8 n.1 p.20-27 jan./jun. 1980. Orientação de trabalhos 
de pesquisa a nível de mestrado no campo de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação: uma experiência particular. . Apresenta e analisa uma experiência 
pessoal na orientação de dissertações a nível de mestrado em Biblioteconomia e 
Documentação, realizada no Centro Latino Americano de Física, como parte de 
seu programa de documentação, abordando, através da literatura publicada, 
alguns aspectos relacionados com a física e a comunidade de físicos latino-
americanos. Tem o objetivo de discutir as dificuldades encontradas, suas causas 
e soluções quando considerado o papel do desenvolvimento do trabalho de 
pesquisa na formação do profissional. Essa experiência, embora particular, 
mostra as possibilidades da utilização do potencial intelectual dos estudantes de 
pós-graduação no estudo de temas que são de interesse para instituições de 
pesquisa ou empresas, e para cujo desenvolvimento lhes seja propiciado o 
indispensável apoio. Entre as possíveis maneiras de ser viabilizada uma tal 
cooperação, é sugerida aqui a criação de um "banco de problemas", descrito de 
maneira muito breve, como uma proposta a ser expandida. Délia Valério 
Ferreira . 0662 [BCD] 

2038. ISSN 0100-7157 v.8 n.1 p.28-31 jan./jun. 1980. Sistema de bibliotecas de 
Pernambuco: uma interpretação crítica. . A concepção do Sistema de Bibliotecas 
de Pernambuco é baseada na interpretação de bibliotecas públicas e escolares em 
programas de educação formal e informal. Sua ação é voltada para a melhoria 
cultural da população do Estado de Pernambuco. Gilda Maria Whitaker Verri; 
Alvaro Luiz Souza . 0663 [B] 

2039. ISSN 0100-7157 v.8 n.1 p.3-13 jan./jun. 1980. Planejamento 
bibliotecário nos Estados Unidos. . Atualmente, desenvolve-se nos Estados 
Unidos um número variado de planos a nível nacional, porém não se pode referir 
a nenhum deles como um Plano Nacional, devido à natural resistência americana 
à centralização e ao controle externo. O Plano Farmington, agora sendo 
substituído pelo Programa Nacional de Aquisição e Catalogação de Library of 
Congress, o sistema MARC são exemplos da espontaneidade de cooperação que 
levou um grupo de bibliotecas a se formarem em redes voluntárias e flexíveis. A 
Comissão Nacional de Biblioteca e ciência de informação (NCLIS) responsável 
pela recomendação de planos para uma política nacional é o que mais se 
aproxima de um esquema de planejamento nacional. Sistemas como o Ohio 
College Center (OCLC), Library Data Management System da Universidade de 
Chicago, o Bibliographic Automation of Large Operation using Time Sharing 
Systems (BALLOTS), o Washington Library Netwook (WLN), o New England 
Library Netwoork (NELINET), e o Southern Library Netwoork (SOLINET) são 
alguns dos sistemas que cresceram de projetos estaduais e hoje operam em base 
bem mais amplas. Lester Asheim . 0660 [B] 

2040. ISSN 0100-7157 v.8 n.1 p.32-43 jan./jun. 1980. Análise de assunto. . A 
análise de assunto como operação-base para a recuperação da informação. 
Diferentes níveis de análise de assunto: a) para determinar o conteúdo 
informativo de um documento; b) para compreender a necessidade de 
informação transmitida pelo usuário; c) para escolher ou criar a linguagem de 
indexação mais adequada para o sistema. Recomendações a serem observadas 
em cada uma dessas situações. A análise de assunto automática. Maria Augusta 
da Nóbrega Cesarino; Maria Cristina Mello Ferreira Pinto . 0664 [BCD] 



2041. ISSN 0100-7157 v.8 n.1 p.44-51 jan./jun. 1980. Avaliação da coleção 
bibliográfica da Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. . Apresenta o histórico da criação de bibliotecas na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, desde a organização do Serviço Central de Bibliotecas 
em 1959, a criação da Biblioteca Central em 1974 até a sua instalação no novo 
prédio em 1977. Paralelamente, descreve o crescimento de cursos nas diversas 
áreas do conhecimento. Mostra o crescimento do acervo até 1977, a idade do 
acervo, os idiomas nele representados e expõe a situação geral da demanda 
através de estatísticas de professores e estudantes, a vinculação dos mesmos ou 
não aos serviços bibliotecários. Apresenta ainda um quadro demonstrativo da 
situação de acervo até junho de 1979 e extrai algumas conclusões ou 
interpretações da adequabilidade da coleção às necessidades da instituição. 
Sonia Campos Ferreira . 0665 [B] 

2042. ISSN 0100-7157 v.8 n.1 p.52-59 jan./jun. 1980. Bibliotecas brasileiras: 
exemplos de dados e indicadores situacionais com base em dados do IBGE. . O 
Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica muitos dados sobre 
bibliotecas, mas sempre na forma mais útil para planejadores e dirigentes de 
bibliotecas, os quais carecem desses dados para as tarefas de administração, 
pesquisa e ensino. Como um passo preliminar ao suprimento das necessidades 
deles, elaborou-se várias tabelas com base nos dados do IBGE (do ano de 1974) 
relacionando bibliotecas a dados populacionais e dimensionando a biblioteca 
média brasileira. Estas tabelas foram utilizadas para avaliar os serviços de 
biblioteca do Estado da Paraíba. Cavan McCarthy . 0666 [B] 

2043. ISSN 0100-7157 v.8 n.1 p.60-64 jan./jun. 1980. Revisão seletiva da 
literatura sobre metodologia em Biblioteconomia comparada. . Análise da 
metodologia usada em Biblioteconomia comparada, apresentando os elementos 
a serem considerados e as etapas a serem seguidas na comparação. Apresentam-
se as técnicas sugeridas por SIMSOVA e BURNETT para estudos em 
Biblioteconomia comparada. Norma Stenzel; Glória Isabel Sattamini Ferreira . 
0667 [B] 

2044. ISSN 0100-7157 v.8 n.1 p.65-68 jan./jun. 1980. Biblioteconomia 
comparada: revisão seletiva da literatura estrangeira e brasileira. . Estudo sobre 
Biblioteconomia comparada. Característica, distinção da Biblioteconomia 
internacional. Principais obras de autores estrangeiros e brasileiros. Glória Isabel 
Sattamini Ferreira; Maria Cesarina Vitor de Sousa . 0668 [B] 

2045. ISSN 0100-7157 v.8 n.1 p.69-76 jan./jun. 1980. Estudos comparados: 
problemas na realização. . O trabalho aborda problemas referentes á 
personalidade do pesquisador, assim como problemas de evidência e de método, 
na realização de estudos comparados, baseando-se na obra de BURNETT. 
Meireluce da Silva Ferreira; Maria Cesarina Vitor de Sousa . 0669 [O] 

2046. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.113-117 jul./dez. 1980. Sistema 
CALCO/UFRGS: automação na Biblioteca Central da UFRGS. . Apresentação 
dos objetivos, características e situação atual do Sistema CALCO/UFRGS de 
processamento automático de dados na Biblioteca Central. Discussão de alguns 
aspectos técnicos e administrativos relacionados com o Sistema. Heloisa Benetti 
Schreiner . 0672 [B] 



2047. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.118-130 jul./dez. 1980. Incorporação 
automática de informações brasileiras no Sistema Internacional de Informação 
Nuclear (INIS). . A contribuição do Centro de Informações Nucleares, da 
CNEN, para a formação da base de dados do INIS é relatada. Rotinas 
automatizadas de inclusão, normalização e verificação dos dados são descritas. 
Selma Chi Barreiro; Gilda Gama de Queiroz . 0673 [BC] 

2048. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.131-142 jul./dez. 1980. Automação de 
serviços em biblioteca especializada: uma realidade. . Descreve genericamente o 
desenvolvimento do sistema de automação utilizado pela Divisão de informação 
e Documentação Científicas do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
de São Paulo, o Integrated Library System, sistema integrado das rotinas de uma 
biblioteca, que cobre desde os procedimentos de aquisição, passando pelos 
processos técnicos e terminando nos controles de circulação. Enumera e 
descreve as listas e catálogos emitidos pelo sistema. Ressalta os principais 
problemas enfrentados pela DIDC durante as fases de implantação e operacional 
e as soluções postas em prática. Comenta as metas e resultados alcançados, o 
estádio atual de desenvolvimento do sistema e a otimização já em curso, 
resultado dos procedimentos de avaliação ora sendo feitos pela DIDC. Terezine 
Arantes Ferraz . 0674 [B] 

2049. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.143-173 jul./dez. 1980. Contribuição da 
Biblioteca Nacional de Agricultura à biblioteca agrícola brasileira e outros 
serviços atualmente oferecidos. . A Biblioteca Nacional de Agricultura 
(BINAGRI), unidade central coordenadora do Sistema Nacional de Informação e 
Documentação Agrícola (SNIDA), é responsável pela conservação da memória 
agrícola nacional e pela coleta, processamento e difusão da bibliografia 
brasileira, referente à agricultura. A BINAGRI opera três importantes sistemas 
de informação: 1) um sistema de informação documentária, totalmente 
mecanizado, que opera uma base de dados referentes à publicações nacionais 
correntes e antigas e que se integra ao sistema internacional AGRIS, oferecendo 
numerosos serviços aos seus usuários (Disseminação Seletiva da Informação, 
bibliografias nacionais e internacionais, correntes e retrospectivas, etc.); 2) um 
sistema de informação corrente sobre pesquisas agrícolas em andamento no 
Brasil, que fornece numerosas saídas e se integra, em nível internacional, ao 
sistema CARIS; 3) um sistema de informação sobre legislação agrícola, em 
convênio com PRODASEN. A Operação dos dois primeiros sistemas está 
assegurada pela utilização de um completo software, denominado 
BRASOFTAGRI (Brazilian Software for the Agriculture), especialmente 
desenvolvido, que permite gerar todas as saídas necessárias. Foram 
recentemente incorporados a cadeia de programas TEXTPAC, que aumentou a 
flexibilidade do sistema global, e o sistema CDS/ISIS que deverá aumentar as 
facilidades de recuperação em linha da informação. Jaime Robredo . 0675 [B] 



2050. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.174-208 jul./dez. 1980. Sistema TAUBIP: 
total automação de bibliotecas públicas. . Apresenta os antecedentes que 
justificam o emprego da automação, que visa aperfeiçoar a qualidade dos 
serviços meios em benefício dos serviços fins. Analisa a concepção do sistema e 
informa sobre os sub-sistemas planejados: a) seleção e coleta; b) processamentos 
técnicos e armazenagem; c) atendimento e circulação; d) Disseminação Seletiva 
da Informação; e) administração. Relaciona a lista das tabelas auxiliares, 
formulários, as saídas e produtos, com apresentação dos modelos. Informa sobre 
a metodologia computacional baseada em Banco de Dados. Maria de Lourdes 
Leite; Alfredo Américo Hamar; Dinah Aguiar Ploblación . 0676 [B] 

2051. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.209-215 jul./dez. 1980. Recuperação 
automática da informação: pesquisas bibliográficas retrospectivas para o setor 
agrícola. . Aspectos gerenciais e operacionais do Programa Automatizado de 
Pesquisas Informacionais Retrospectivas-PAPIR, desenvolvido pelo 
Departamento de informação e Documentação da Empresa brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). O serviço recupera informações das bases 
de dados AGRICOLA, CAB, BIOSIS, FSTA e CA através de um computador 
IBM 370/145. Milton A. Nocetti . 0677 [B] 

2052. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.216-229 jul./dez. 1980. Sistema automatizado 
para controle de aquisição bibliográfica. . Quando a quantidade de material 
bibliográfico a ser adquirido por uma instituição ultrapassa determinado valor 
torna-se difícil o controle manual. Este trabalho descreve um sistema automático 
para controle de aquisição bibliográfica, onde após o cadastramento dos pedidos, 
o simples manuseio do código específico de cada sugestão de compra permite a 
alteração do "status" de cada uma delas, obtendo-se relatórios de pedidos não 
recebidos, recebidos, "out of print", etc., relação de usuários, editoras, agentes, 
lista de títulos, comunicações para usuários, etc., de tal modo que a pessoa 
responsável tem a cada, instante a posição exata e completa de toda a situação. 
Em virtude de ter sido o sistema especificado, analisado e implantado sempre 
com o concurso de bibliotecários responsáveis pelo setor, além de forma 
modular como os programas foram desenvolvidos, a sua operação tornou-se 
extremamente simplificada. Carlos Henrique Bôto Góis . 0678 [B] 

2053. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.230-233 jul./dez. 1980. Uma base de dados 
com referências bibliográficas. . Experiência realizada no Serviço Federal de 
Processamento de Dados - SERPRO, em relação à área de sistema de 
recuperação de documentos. Apresenta a metodologia de montagem de uma 
base de dados, formada a partir dos arquivos do sistema KWIC/KWOC que 
arrola referências bibliográficas nas áreas de administração, recursos humanos, 
economia e processamento de dados. Tânia Mara Guedes Botelho; Plinio de 
Almeida . 0679 [B] 



2054. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.234-246 jul./dez. 1980. Articulação 
sistemática de folhas de cartas. . A sistematização na produção e recuperação 
dos informes cartográficos é fator preponderante ao bom desenvolvimento dos 
trabalhos de integração da Cartografia do País. A conjugação com os sistemas 
internacional, nacional e regional, garantem ao trabalho descrito sua importância 
e o que está hoje a reivindicar-se para o Brasil. A sugestão exposta foi 
apresentada em 1973 a Comissão de Cartografia, sendo muito bem aceita e 
apreciada. Um sistema compatível, baseado em uma articulação lógica, muito 
poderá beneficiar os produtores e usuários da Cartografia. É chegado o momento 
exato de atingirmos a maturidade cartográfica em termos de uniformização, uma 
vez que órgãos governamentais e empresas particulares vem desenvolvendo de 
forma vertiginosa a produção de mapas e cartas. Fernando Rodrigues de 
Carvalho . 0680 [BO] 

2055. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.247-248 jul./dez. 1980. A automação no 
sistema de bibliotecas da Universidade Federal da Paraíba, UFPB.  Luiz Antonio 
Gonçalves da Silva; José Leonidas Maciel; Rosa Lia Montenegro Cavalcanti . 
0681 [B] 

2056. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.249-253 jul./dez. 1980. Atualização e correção 
on-line de arquivo de perfis de usuários do SDI/EMBRAPA. . Em qualquer 
sistema de disseminação seletiva de informações (SDI), a incorporação correta e 
rápida de novos perfis é extremamente, visto que esta operação é que irá permitir 
ao usuário o acesso as informações das bases de dados. Este trabalho descreve a 
implantação de alguns procedimentos que permitem, atualmente, o 
processamento on-line, no Centro de Computação da Empresa brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), de novos perfis de usuários do 
SDI/EMBRAPA, realizada pelo Setor de Análise de Sistemas do Departamento 
de informação e Documentação da Empresa brasileira de Pesquisa 
Agropecuária. Carlos Henrique Bôto Gois; Wilson Masami Miashiro . 0682 [B] 

2057. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.254-263 jul./dez. 1980. Conceituação de um 
programa para indexação automática de textos. . Apresenta a conceituação de 
um programa para a indexação automática de textos, tendo como principal 
característica a apresentação dos descritores de forma normalizada. Jaime 
Robredo; José Adalberto de Paular Ferreira . 0683 [BD] 

2058. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.264-265 jul./dez. 1980. Automação de um 
sistema de endereçamento. . Descrição dos produtos gerados pelo sistema 
automatizado de endereçamento: cartão de classificação, etiqueta gomada, lista 
de correio, lista geral de usuários. Gilda Gama de Queiroz . 0684 [OB] 

2059. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.90-96 jul./dez. 1980. Perspectivas de 
automação dos serviços bibliotecários no Brasil. . Os computadores serão cada 
vez mais utilizados nas bibliotecas, tendo em vista fatores tais como o custo, 
cada vez mais reduzido, desses equipamentos. Com isso, é necessário que nos 
preparemos para essa nova realidade, através de providências que incluem o 
ajuste dos sistemas manuais aos requisitos da automação e o treinamento do 
pessoal. Nessa preparação, a experiência de outros países é fundamental. 
Eduardo José Wense Dias . 0670 [B] 



2060. ISSN 0100-7157 v.8 n.2 p.97-112 jul./dez. 1980. Projeto de 
modernização administrativa da Biblioteca Central da Universidade de Brasília. . 
0 trabalho sintetiza todas as fases de desenvolvimento do Projeto de 
Modernização Administrativa da Biblioteca Central da Universidade de Brasília, 
destacando a racionalização dos procedimentos existentes, através da utilização 
das técnicas de Organização e Métodos, constituindo, dentro da nova estrutura, o 
quadro de utilização do computador. Maria Helena de Sá Barreto; Almir 
Cordeiro Júnior . 0671 [B] 

2061. ISSN 0100-7157 v.9 n.1 p.10-21 jan./jun. 1981. Avaliação da coleção de 
periódicos correntes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). . 
Resultado da avaliação da coleção de periódicos da Faculdade de Medicina. 
Ariana Varela Velho . 0755 [B] 

2062. ISSN 0100-7157 v.9 n.1 p.1-5 jan./jun. 1981. Bases fundamentais para 
elaboração do currículo. . Apresentam-se os princípios básicos para elaboração 
do currículo, em função dos fatores sociais e do desenvolvimento humano, assim 
como da natureza da aprendizagem e da natureza do conhecimento. Jacira da 
Silva Câmara . 0753 [O] 

2063. ISSN 0100-7157 v.9 n.1 p.22-29 jan./jun. 1981. Educação de usuário em 
bibliotecas escolares: considerações gerais. . Discute o valor e os métodos de um 
programa de educação de usuários em bibliotecas escolares. Maria da Conceição 
Carvalho . 0756 [B] 

2064. ISSN 0100-7157 v.9 n.1 p.30-34 jan./jun. 1981. Serviços bibliotecários à 
infância em Florianópolis: situação atual. . Apresenta-se o resultado de uma 
pesquisa realizada na área urbana de Florianópolis para verificar o tipo de 
serviços bibliotecários oferecidos à população infantil. Mitsi Westphal Taylor . 
0757 [B] 

2065. ISSN 0100-7157 v.9 n.1 p.35-41 jan./jun. 1981. Sistematização no uso de 
notas de rodapé e citações bibliográficas nos textos de trabalhos acadêmicos. . 
Este trabalho trata da questão de quando e como usar notas de rodapé e citações 
bibliográficas em trabalhos acadêmicos. O assunto é apresentado através de 
exemplos, mostrando diferentes formas atualmente de uso. Susana Schmidt . 
0758 [B] 

2066. ISSN 0100-7157 v.9 n.1 p.42-57 jan./jun. 1981. O laboratório no ensino 
da Biblioteconomia: coerência entre teoria e prática. . Discussão, baseada numa 
análise da literatura, do conceito de laboratório para o ensino da 
Biblioteconomia, desde um ponto de vista teórico e prático. Análise das 
condições requeridas em função dos objetivos específicos e da metodologia da 
disciplina. Catarina Helena Knychala . 0759 [B] 

2067. ISSN 0100-7157 v.9 n.1 p.58-60 jan./jun. 1981. Implantação dos serviços 
de vagão-biblioteca na Rede Ferroviária Federal SA - SR-6 (Rio Grande do Sul). 
. A difusão do uso do livro e a formação do hábito da leitura tem sido feita em 
locais carentes e onde inexistem bibliotecas através de bibliotecas-ambulantes, 
especialmente "Carro-Biblioteca". Apresenta-se aqui o projeto de implantação 
de biblioteca-ambulante em "Vagão-Biblioteca", que circulará por via férrea, 
acoplado a trens. Walda de Andrade Antunes; Flora Mafalda Vieira de Almeida; 
João Antonio Friedrich . 0760 [B] 



2068. ISSN 0100-7157 v.9 n.1 p.61-65 jan./jun. 1981. Colégios invisíveis na 
estratégia de bibliotecas especializadas: revisão da literatura. . A literatura revela 
a existência de um inter-relacionamento entre os grupos de pesquisadores que se 
realiza com muita assiduidade, havendo entre eles elementos ("gatekeepers") 
que têm a função de transmissão e captação de informações numa comunidade 
científica, ou entre comunidades. Caberia às bibliotecas especializadas, através 
de seu serviço de referência, realizar estudos para identificar os interesses da 
comunidade e, através de cadastros atualizados, facilitar os contatos entre os 
pesquisadores, segundo suas áreas de atuação profissional, na estratégia da 
disseminação e acesso aos documentos através da formalização de "colégios 
invisíveis". Maria da Graça Miranda da Silva . 0761 [CB] 

2069. ISSN 0100-7157 v.9 n.1 p.6-9 jan./dez. 1981. Uso de fontes de estatística 
na biblioteca e na pesquisa. . Discute as bases do trabalho de referência, as 
necessidade dos bibliotecários e dos usuários. Grupos de vários de materiais 
estatísticos usados no serviço de referência em função de seu valor a aplicação 
específicas. Fornece informação sobre os censos e publicações oficiais latino-
americanos e discute seu desenvolvimento histórico e sua acessibilidade. Inclui 
uma breve bibliografia anotada sobre fontes estatísticas, adequadas para 
pequenas bibliotecas acadêmicas e de pesquisa. Tamara Brunnschweiler . 0754 
[B] 

2070. ISSN 0100-7157 v.9 n.2 p.103-110 jul./dez. 1981. Projeto para 
implantação de um banco de dados manual sobre Santa Catarina. . Implantação 
de um Banco de Dados sobre Santa Catarina, visando contribuir para o 
desenvolvimento e integração do Estado. Baseada no estabelecimento da 
cooperação formal entre um órgão coordenador e vários órgãos participantes. O 
órgão coordenador deverá proceder as estratégias de coletas, armazenagem e 
funcionará como central de informações. As unidades participantes, apesar de 
autônomas, estarão interligadas com o órgão central e com as outras unidades, 
tendo como finalidade básica alimentar o banco de dados e usufruir dos seus 
serviços. As etapas básicas para implantação do projeto são: Cadastramento das 
Instituições, Coleta, Indexação, Armazenagem dos Dados. Fixação de diretrizes 
para recuperação e disseminação de informações e estimativa dos custos de 
implantação. Edna Lúcia da Silva; Vera Ingrid Hobold . 0766 [B] 

2071. ISSN 0100-7157 v.9 n.2 p.111-118 jul./dez. 1981. Resumos informativos 
agropecuários: um programa pioneiro no Brasil. . São enfatizados os diversos 
parâmetros que norteiam os Resumos Informativos em relação à sua 
metodologia, coleta, organização e distribuição. Destaca-se a criação da área 
pela EMBRAPA, objetivos e importância dos Resumos Informativos e a 
utilização de especialistas na confecção dos mesmos, caracterizando a estrutura 
básica de um resumo e os principais pontos para a sua elaboração. João Batista 
Tavares da Silva . 0767 [BD] 

2072. ISSN 0100-7157 v.9 n.2 p.119-122 jul./dez. 1981. Banco de 
bibliografias: uma opção a mais na pesquisa agropecuária. . Breve descrição do 
banco de bibliografias (BABI) do Sistema de informação Técnico- científica 
(SITC), da EMBRAPA. Iêda Muniz de Almeida . 0768 [BD] 



2073. ISSN 0100-7157 v.9 n.2 p.123-144 jul./dez. 1981. Controle bibliográfico: 
um levantamento da literatura. . O artigo apresenta um levantamento de 312 
referências sobre a literatura corrente e retrospectiva, nacional e estrangeira, 
referente ao controle bibliográfico na década de 1970-1980. Maria Zeni Guedes; 
Relinda Kohler; Márcia Lopes Siqueira . 0769 [BD] 

2074. ISSN 0100-7157 v.9 n.2 p.145-152 jul./dez. 1981. Fontes para o estudo 
da bibliografia brasileira. . Apresenta-se uma lista bibliográfica sobre 
Bibliografia brasileira a fim de facilitar aos estudiosos a localização de 
documentos sobre o assunto. As referências são apresentadas em ordem 
alfabética de autor. Simone Bastos; Ricardo C. Rodrigues . 0770 [B] 

2075. ISSN 0100-7157 v.9 n.2 p.71-76 jul./dez. 1981. Meios de controle 
bibliográfico universal: uma experiência de ensino. . O presente artigo relata a 
experiência no ensino da disciplina Meios de Controle Bibliográfico Universal 
no curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal do 
Paraná, de 1976 a 1980. Apresenta os antecedentes, a evolução e enfoques dos 
conteúdos, bem como a metodologia adotada. Ressalta as decorrências do seu 
ensino. Marina Zeni Guedes . 0762 [BD] 

2076. ISSN 0100-7157 v.9 n.2 p.77-88 jul./dez. 1981. O controle bibliográfico 
na área da Biblioteconomia no Brasil. . Análise descritiva dos instrumentos de 
controle bibliográfico, e de diretórios na área de Biblioteconomia e 
documentação no Brasil. Fatores que influíram no aparecimento de uma massa 
crítica geradora de informações, constituída de professores, pesquisadores, 
bibliotecários e alunos. Necessidade de coordenação das entidades responsáveis 
pela publicação dos instrumentos bibliográficos e alunos. Necessidade de 
coordenação das entidades responsáveis pela publicação dos instrumentos 
bibliográficos para uma melhor racionalização desses repertórios. Paulo da Terra 
Caldeira . 0763 [B] 

2077. ISSN 0100-7157 v.9 n.2 p.89-94 jul./dez. 1981. Index Medicus Latino-
Americano: exemplo de cooperação técnica entre países em desenvolvimento. . 
Este trabalho apresenta considerações sobre o processo de recuperação da 
produção científica latino-americana. Com a publicação do Index Medicus 
Latino-Americano (IMLA), pela Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), 
foi alcançado um objetivo que era aspiração de toda comunidade médica da 
América Latina. Além de uma descrição sumária das atividades da BIREME, 
foram enumeradas as etapas de elaboração do IMLA, assim como o impacto 
causado pelo seu aparecimento. Maria Helena A. Piegas; Aron Nowinski . 0764 
[B] 

2078. ISSN 0100-7157 v.9 n.2 p.95-102 jul./dez. 1981. Avaliação de 
experiências de controle bibliográfico em Curitiba: 1970-1980. . Aspectos de 
editoração, Catalogação na fonte, normalização e depósito legal analisados 
juntamente com a produção de catálogos bibliográficos e bibliografias, em 
Curitiba. Célia Maria Peres Lacerda; Maria Thereza Brito de Lacerda; Denise 
Cristina Mansur; Helena de Felippo Soares; Clarice Hain Taborda; Helena 
Maria de Oliveira Vita . 0765 [B] 
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2079. ISSN 0102-4388 v.1 p.23-37 1985. Bibliotecas universitárias no interior: 
um estudo de caso. . O autor procura demonstrar a necessidade e a viabilidade de 
se implanter serviços de informação e bibliotecas no interior do Rio Grande do 
Sul, a partir de estudo do estudo de um grupo de usuários da Biblioteca Central 
da FIDENE (IJUÍ). Constata a existência de uma demanda reprimida de serviços 
e aponta medidas para liberá-la. Conclui que, para o desenvolvimento da 
Biblioteconomia no interior do Estado, faz-se necessária uma ação conjugada 
dos profissionais, dos órgãos de classe e das escolas de Biblioteconomia. 
Claudio Omar Jahnke Nunes . 1124 [B] 

2080. ISSN 0102-4388 v.1 p.39-68 1985. Automação de serviços em  
bibliotecas. . Estudo sobre a viabilidade de implantação de um sistema de 
automação, para os diferentes tipos de serviços bibliotecários, em termos de 
requisitos básicos (planejamento e custos), vantagens e desvantagens 
apresentadas, currículo de automação nas escolas de Biblioteconomia e 
automação no Brasil e no mundo. Carlos Ernesto Rech . 1125 [B] 

2081. ISSN 0102-4388 v.1 p.9-21 1985. Uma biblioteca de livre acesso para 
cegos. bibliotecas-cegos. Descreve-se um sistema de organização de livre acesso 
às estantes, em uma biblioteca para cegos. Leyla Gama Jaeger; Enriqueta G. D. 
de Cuartas; Margareth Germano Pizzatti . 1123 [B] 

2082. ISSN 0102-4388 v.10 p.197-208 1998. Usuário de educação: estudo 
comparativo de duas técnicas de pesquisa. . Estudo dos usuários da área de 
Educação através da comparação de duas técnicas de pesquisas - formal e 
informal - com o objetivo de verificar a validade das informações colhidas por 
cada uma das técnicas acima citadas. O estudo comparativo se restringiu aos 
usuários da categoria dos docentes. Constatou-se que a coleta de dados informal 
e constante, além de ser uma forma confiável de obtenção de informações sobre 
o sistema de informação, apresenta melhores resultados. Virgínia Christ; Rosária 
Costa; Carla Hostalácio . 2575 [B] 

2083. ISSN 0102-4388 v.11 p.119-131 1999. Organizações virtuais da 
informação. bibliotecas digitais; bibliotecas eletrônicas; bibliotecas virtuais; 
ensino a distância; informação digital; internet; organizações virtuais; trabalho 
virtual. Aborda aspectos sobre a importância das organizações virtuais da 
informação como elo de integração entre bibliotecas e seus usuários através dos 
recursos da telemática. Levanta questões sobre a recuperação, acesso e 
disponibilização da informação nas organizações virtuais da informação. 
Exemplifica o planejamento do trabalho virtual e apresenta algumas 
características do profissional das organizações da informação. Ursula 
Blattmann; Maria Bernardete Martins Alves . 2705 [BC] 



2084. ISSN 0102-4388 v.11 p.89-93 1999. Legislação Brasileira de Imprensa 
(1823-1923): uma catálogo de leis. legislação; imprensa; controle de 
informação; controle do discurso jornalístico. Este trabalho realiza um 
levantamento das diversas leis de imprensa brasileira, através de um catálogo 
que arrola esta legislação ao longo de um século, desde a criação do estado 
nacional brasileiro, perpassando cada uma das reformas institucionais do país e 
chegando até a década de 1920, com os primórdios da derrocada da denominada 
república velha. Este inventário de leis tem por objetivo propiciar às pesquisas 
acerca da imprensa uma referência a respeito das reformas de controle sobre a 
liberdade de pensamento expressa através do jornalismo. Francisco das Neves 
Alves . 2704 [O] 

2085. ISSN 0102-4388 v.12 p.123-129 2000. O jornal como fonte para 
recuperação dos padrões habituais de uma sociedade: os casamentos em Rio 
Grande.  Adriana Kivanski de Senna . 2886 [O] 

2086. ISSN 0102-4388 v.12 p.29-42 2000. Cercear e punir: o controle do 
discurso jornalístico nos primeiros tempos republicanos e as repercussões junto 
à imprensa caricata rio-grandina. legislação de imprensa; jornalismo; caricatura. 
A instauração da república brasileira representou um elemento primordial na 
evolução histórica da imprensa nacional. Os primórdios da nova forma de 
governo foram marcados por profunda repressão às atividades jornalísticas, 
notadamente com relação às folhas mais combativas e sustentadoras de um 
espírito de contestação, cujas práticas predominantes estavam ligadas ao 
jornalismo crítico-participativo. Os reflexos deste cerceamento à liberdade de 
expressão junto à imprensa caricata rio-grandina constituem-se no objeto de 
estudo do presente trabalho. Francisco das Neves Alves . 2883 [O] 

2087. ISSN 0102-4388 v.12 p.49-64 2000. Fontes documentais para o estudo 
da História do Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense: a 
coleção Rheingantz (levantamento parcial). fontes documentais; historia do Rio 
Grande do Sul; colonização; Colonia de São Lourenço; família Rheingantz. O 
levantamento de fontes consiste num dos primordiais passos em direção a um 
processo de edificação histórica. O projeto "fontes documentais para o estudo da 
história do rio grande do sul no acervo da biblioteca Rio-Ggrandense" tem por 
objetivo arrolar fontes a respeito da história gaúcha entre o significativo 
manancial presente nesta instituição de pesquisa e saber. O presente trabalho tem 
por intento trazer à luz a documentação acerca da formação histórica da Colônia 
de São Lourenço, através de arrolamento parcial do conteúdo da Coleção 
Rheingantz. Francisco das Neves Alves . 2884 [BO] 

2088. ISSN 0102-4388 v.12 p.7-20 2000. Produção de pesquisa da FURG: um 
estudo em foco. pesquisa e mediações institucionais; grupos de pesquisa; 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande. O presente artigo relata os 
resultados de pesquisa desenvolvida com o objetivo de analisar mediações para 
produção de pesquisa na fundação universidade federal do rio grande e 
identificar a existência e configuração, na instituição, de grupos de pesquisa 
consolidados e emergentes. Vera Isabel Caberlon; Gina Maria da Gama . 2882 
[X] 



2089. ISSN 0102-4388 v.12 p.99-113 2000. A relação da análise documentária 
com a terminologia. análise documentária; terminologia; vocabulário controlado. 
Discute a relação da Análise Documentária com a Terminologia, especificando 
ambas: surgimento, campo de investigação, características, tipos, etc. Claudio I. 
Nunes . 2885 [BC] 

2090. ISSN 0102-4388 v.13 p.113-122 2001. Fontes para o estudo da história 
do Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense: o município de 
São José do Norte (Relatórios - 1892-1912). fontes; relatórios municipais; São 
José do Norte; Biblioteca Rio-Grandense. Este levantamento de documentos dá 
continuidade ao Projeto Fontes documentais para o estudo da História do Rio 
Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense, agora se destinando a 
apresentar os Relatórios do Município de São José do Norte existentes naquela 
instituição de pesquisa e que se constituem em documentos primordiais para 
promover a construção do conhecimento histórico a respeito desta comunidade 
ao longo da República Velha, uma vez que abordam os mais variados elementos 
constitutivos da sociedade nortense daquela época. Francisco das Neves Alves . 
3049 [BO] 

2091. ISSN 0102-4388 v.13 p.159-170 2001. O curso de Biblioteconomia da 
FURG: trajetos em revista. Biblioteconomia; FURG. Com base em estudos 
realizados e reflexões sobre contextos contemporâneos, o texto aborda traços da 
trajetória de 25 anos do curso de Biblioteconomia da Fundação Universidade do 
Rio Grande, apresentando-a através de três décadas e por meio de considerações 
relativas ao modelo curricular e `a qualificação docente. Vera Isabel Caberlon . 
3050 [B] 

2092. ISSN 0102-4388 v.13 p.171-184 2001. Biblioteca acadêmica: cliente ou 
usuário? Não importa, o importante é que participe da construção. Biblioteca 
acadêmica; tecnologia da informação. Este trabalho procura salientar a 
importância da Biblioteca Acadêmica ou Universitária na vida acadêmica. 
Enfatiza a necessidade da adoção de novas tecnologias e processos de gestão que 
privilegiem e facilitem a participação dos usuários. Objetiva subsidiar a 
disciplina de Métodos Quantitativos do "Curso de Especialização em 
Desenvolvimento e Gerenciamento de sistemas de Informação em C 

T", na Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com a realização 
de uma consulta a usuários, planejada e executada pelos alunos da disciplina na 
Biblioteca do Campus Carreiros. Oferece à direção da Biblioteca do Campus 
Carreiros um perfil do usuário acadêmico. Avalia: ambiente-acervo-frequência-
adoção da Internet. Luiz Augusto Pinto Lemos . 3051 [B] 

2093. ISSN 0102-4388 v.13 p.67-71 2001. O ensino jesuíta: transplantação e 
alienação "abaixo da linha do Equador". jesuítas; ensino; alienação; 
transplantação. A presença da ordem jesuíta na América Latina Colonial revela-
se no paradigma transplantação/alienação em relação ao ensino. A organização 
de um sistema de ensino distante da realidade brasileira modificou a estrutura 
nativa do indígena e proporcionou um conhecimento desvinculado da sociedade 
brasileira. Clécio Braz da Silva Filho . 3048 [O] 



2094. ISSN 0102-4388 v.14 p.151-162 2002. A universidade gaúcha e a cultura 
de produção de pesquisa sob a dupla ótica: administração e diferenciação 
institucional. universidade; produção de pesquisa; Rio Grande do Sul. O artigo 
apresenta o entendimento de universidades gaúchas sobre suas condições de 
produção de pesquisa e discute tais condições sob a perspectiva da construção de 
uma cultura institucional promotora do acadêmico. Tal entendimento é inferido 
de estudos realizados pelas instituições partícipes sobre as suas condições, de 
depoimentos prestados por dirigentes e de entrevistas realizadas com 
administradores de pesquisa. Os resultados são oriundos de análises sob as 
óticas dos administradores e da diferenciação que estabelece os qualitativos das 
universidades federais, comunitárias e confessionais. A discussão é 
desenvolvida na perspectiva da cultura de produção de pesquisa. Maria Estela 
Dal Pai Franco; Vera Isabel Caberlon; Ieda de Camargo; Solange Maria Longhi; 
Enio Waldir da Silva . 3214 [O] 

2095. ISSN 0102-4388 v.14 p.163-169 2002. Pensando a educação através da 
leitura: um percurso nos contextos da globalização. leitura; Fundação 
Universidade do Rio Grande (FURG). Este artigo procura discutir aspectos 
relacionados ao tema da leitura no ensino superior, considerando os 
direcionamentos impostos pela globalização. O tema é estudado em quatro 
cursos da Fundação Universidade do Rio Grande: Letras, Biblioteconomia, 
Oceanologia e Engenharia Civil, envolvendo discentes e docentes. Análises 
preliminares e parciais sobre dados obtidos através de questionários semi-
abertos encaminham alguns resultados que situam a leitura como meio de 
atualização, principalmente para fins de formação, o que sinaliza para uma 
racionalidade de cunho estratégico-instrumental. Vera Isabel Caberlon; Virgínia 
da Silva Christ . 3215 [BO] 

2096. ISSN 0102-4388 v.14 p.171-184 2002. Análise dos sistemas de busca da 
web. Internet; sistemas de busca; motores de busca; diretórios; metaferramentas; 
web; ferramentas hídricas. O estudo aborda o cenário informacional no qual a 
sociedade da informação está inserida, buscando exaltar a importância na 
classificação e recuperação da informação na Internet. Analisa as diferenças, 
bem como os pontos positivos e negativos das classes de sistemas de busca mais 
utilizados e conhecidos atualmente - motores de busca, diretórios e 
metaferramentas - e comenta brevemente as ferramentas híbridas, que mesclam 
características dos motores de busca e dos diretórios. Estas classificações 
baseiam-se na técnica de análise documental dos helps e revisão bibliográfica. 
Aponta os principais critérios de relevância utilizados por estes sistemas na 
indexação dos documentos para a inserção dos mesmos em suas bases de dados, 
evitando a recuperação do lixo informacional pelo usuário, no momento da 
consulta. Aborda a questão da multidisciplinaridade entre profissionais da 
informação envolvidos no processo de criação e avaliação dos sistemas de 
busca, a fim de que estes profissionais entrem em consenso acerca da criação e 
utilização destas novas tecnologias. Gisele Vasconcelos Dziekaniak . 3216 [CB] 



2097. ISSN 0102-4388 v.14 p.185-199 2002. Análise documentária: os limites 
da univocidade. . O autor discute as implicações e limites teórico-metodológicas 
do conceito de univocidade, empregado pela Análise Documentária, propondo 
sua substituição pelo conceito de plurivocidade, que considera mais apropriado 
para lidar com as múltiplas dimensões do conhecimento. Claudio Omar Iahnke 
Nunes . 3217 [B] 

2098. ISSN 0102-4388 v.14 p.91-110 2002. Fontes para o estudo da história do 
Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense: o município de São 
José do Norte (Relatórios - 1913-1930). fontes; relatórios municipais; São José 
do Norte; Biblioteca Rio-Grandense. Este levantamento de documentos dá 
continuidade ao Projeto Fontes documentais para o estudo da História do Rio 
Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense, agora destinando-se a 
promover a Segunda parte do arrolamento dos Relatórios do Município de São 
José do Norte existentes naquela instituição de pesquisa e que se constituem em 
documentos primordiais para promover a construção do conhecimento histórico 
a respeito desta comunidade ao longo de República Velha, uma vez que os 
mesmos abordam os mais variados elementos constitutivos da sociedade 
nortense daquela época. Francisco das Neves Alves . 3213 [BO] 

2099. ISSN 0102-4388 v.15 p.105-110 2003. Documentos para o estudo da 
história do Rio Grande do Sul: memória sobre o porto de São Pedro. História 
Colonial; Rio Grande do Sul; século XVIII; história econômica. Transcrição de 
um documento enviado pelo Conde de Liniers em 1798 a autoridades 
portuguesas, propondo iniciativas de investimento e criação de atividades 
voltadas ao crescimento econômico do Rio Grande de São Pedro e o 
enriquecimento do proponente. Luiz Henrique Torres . 3405 [BO] 

2100. ISSN 0102-4388 v.15 p.181-194 2003. Biblioteca universitária: uma 
experiência de construção. biblioteca universitária; planejamento de construção; 
construção de prédios. Neste artigo buscamos realizar uma reflexão acerca do 
processo de construção de uma biblioteca universitária. Desta forma, 
apresentamos inicialmente a instituição, as Faculdades Porto-Alegrenses. Num 
segundo momento, tratamos de algumas conceituações que se fazem necessárias 
ao abordar o tema da biblioteca universitária, e na terceira parte fazemos uma 
previsão de espaços e serviços a serem oferecidos. No quarto item, tecemos 
algumas considerações sobre o planejamento da biblioteca universitária, bem 
como sobre a preservação, que deve ser incorporada ao projeto de construção do 
novo edifício. Maria Joaquina Medeiros Sene; Fernando Seffner . 3406 [B] 

2101. ISSN 0102-4388 v.15 p.195-209 2003. Código de ética profissional do 
bibliotecário: 15 anos depois. Código de Ética; Biblioteconomia. O artigo 
historia a importância do Código de Ética Profissional do Bibliotecário e como 
ocorreu a sua elaboração.  Transcreve no final a íntegra do Código de Ética. 
Enriqueta Graciela D. Cuartas; Maria Lucia de Moura da Veiga Pessoa; Cosme 
Guimarães da Costa . 3407 [B] 

2102. ISSN 0102-4388 v.15 p.25-38 2003. Algumas considerações acerca da 
discussão sobre a mudança de paradigmas na ciência. paradigmas; racionalismo; 
crise. Reflexão sobre a crise dos paradigmas científicos contextuais - citando a 
construção de um novo paradigma da Biblioteconomia e da Ciência da 
Informação. Claudio Omar Iahnke Nunes . 3403 [CBO] 



2103. ISSN 0102-4388 v.15 p.99-104 2003. Fontes para o estudo da história do 
Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense: plantas do porto e da 
barra do Rio Grande (levantamento parcial). fontes documentais; Porto; Barra; 
Cidade do Rio Grande. Este levantamento de documentos dá continuidade ao 
Projeto Fontes documentais para o estudo da História do Rio Grande do Sul no 
acervo da Biblioteca Rio-Grandense. O presente trabalho apresenta vários dados 
cartográficos realizados acerca do Porto e da Barra do Rio Grande, desde a 
virada do século XIX até a década de vinte da centúria seguinte. O arrolamento 
neste momento destacado caracteriza-se por ser parcial, ou seja, traz a público 
uma parte dos documentos existentes naquela instituição de pesquisa a respeito 
do tema, visando uma sistematização preliminar destas fontes aos pesquisadores 
interessados. Francisco das Neves Alves . 3404 [BO] 

2104. ISSN 0102-4388 v.16 p.107-124 2004. Fontes para o estudo da história 
do Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense: o arquivo José 
Arthur Montenegro (levantamento parcial de fotografias). fontes; Biblioteca 
Rio-Grandense; História do Rio Grande do Sul; Arthur José Montenegro; Guerra 
do Paraguai; fotografias. Este trabalho constitui uma continuação do Projeto 
Fontes para o estudo da História do Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca 
Rio-Grandense. Trata-se de um levantamento documental junto de uma das 
importantes "coleções" existentes no inestimável acervo daquela instituição 
cultural - o Arquivo José Arthur Montenegro, corresponde a um segmento do 
material coletado por este historiador, cujo foco de interesse concertou-se na 
Guerra do Paraguai, estabelecendo-se um arrolamento parcial das fotografias 
presentes no dito arquivo. Francisco das Neves Alves . 3620 [BO] 

2105. ISSN 0102-4388 v.16 p.37-44 2004. Internet: auxílio à educação. 
Internet; educação; novas tecnologias. Este trabalho tem por objetivo enfocar o 
relacionamento da Internet com o processo educativo, assim como suas 
perspectivas para o futuro. Traz uma visão sistemática dos desafios que a 
educação enfrenta, quando precisa redefinir suas formas de organização e 
valores, face às transformações tecnológicas e aos recursos disponíveis na 
Internet para busca e troca de informações. Para a educação, a Internet é uma 
excelente ferramenta de ensino, tanto pelo que já representa em termos de 
recursos, quanto por seu imenso potencial a ser ainda explorado. Michele 
Marques Baptista . 3621 [O] 

2106. ISSN 0102-4388 v.16 p.55-61 2004. Algumas considerações acerca da 
ausência de políticas de indexação em bibliotecas brasileiras. políticas de 
indexação; indexação; literatura biblioteconômica; recuperação de informação; 
qualidade da indexação. O autor discute a inexistência, na literatura 
biblioteconômica brasileira, de estudo sobre políticas de indexação, analisando 
as possíveis causas desse fato, apontado os elementos integrantes de tais 
políticas e indicando a necessidade de sua formalização pelos bibliotecários. 
Cláudio Omar Nunes . 3619 [B] 



2107. ISSN 0102-4388 v.17 p.87-104 2005. Fontes para o estudo da história do 
Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-Grandense: o arquivo José 
Arthur Montenegro (levantamento parcial - iconografia e documentos avulsos). 
fontes; Biblioteca Rio-Grandense; José Arthur Montenegro; Guerra do Paraguai; 
iconografia; documentos avulsos. Dando continuidade ao Projeto "Fontes para o 
estudo da História do Rio Grande do Sul no acervo da Biblioteca Rio-
Grandense", realiza-se neste trabalho um levantamento documental junto de uma 
das importantes coleções" existentes no inestimável acervo daquela instituição 
cultural- o Arquivo José Arthur Montenegro, correspondendo a um segmento do 
material coletado por esse historiador, cujo foco de interesse concentrouse na 
Guerra do Paraguai, estabelecendo-se um arrolamento parcial do 

2108. ISSN 0102-4388 v.18 p.169-181 2006. Participação do bibliotecário nas 
comissões de avaliação do Ministério da Educação (MEC) nos processos de 
reconhecimento de cursos de graduação. bibliotecário; comissões de avaliação 
do MEC; cursos de graduação; manual de avaliação. O artigo debate a 
carência/falta do profissional bibliotecário nas Comissões de Avaliação do 
Ministério da Educação (MEC) nos processos de reconhecimento de cursos de 
graduação, já que no Manual de Avaliação dos Cursos (criado pela Diretoria de 
Estatísticas e Avaliação da Educação Superior - DAES) do INEP, a biblioteca é 
um item em destaque na dimensão Instalações. Analisa quatro fatores que 
interferem na avaliação das bibliotecas universitárias: 1) o atual sistema de 
avaliação das bibliotecas universitárias adotado pelo MEC; 2) avaliação das 
bibliotecas universitárias somente por professores das diversas áreas do 
conhecimento (leigos na área de Biblioteconomia); 3) o instrumento utilizado 
para avaliar as bibliotecas universitárias. 4) a visão do profissional bibliotecário 
face às comissões de avaliação nos processos de reconhecimento de cursos. 
Constata que não existe uma cobrança/mobilização da categoria e entidades de 
classe, junto ao MEC, para que as comissões de avaliação dos cursos de 
graduação passem a ser compostas também por bibliotecários. Conclui que a 
ausência do bibliotecário nas comissões de avaliação dos cursos de graduação 
causa prejuízos às avaliações das bibliotecas universitárias e, conseqüentemente, 
dos cursos de graduação. Cibele Vasconcelos Dziekaniak . 3967 [B] 

2109. ISSN 0102-4388 v.18 p.179-190 2006. O bibliotecário como agente 
socializador na disseminação da informação sobre meio ambiente: relato de 
experiência. meio ambiente; biblioteconomia; biblioteca escolar; trilha 
ecológica. A preocupação com o meio ambiente está inserida em várias áreas do 
conhecimento e presente no cotidiano de diferentes tipos de profissionais. 
Fornecer informações, com o intuito de alcançar um comportamento 
ecologicamente correto, gerando pensamentos críticos e atitudes conscientes 
com relação ao ecossistema, também são tarefas do profissional bibliotecário. 
Colocar em prática tais atividades biblioteconômicas, através de métodos não-
convencionais, foi o fator motivador que impulsionou o desenvolvimento deste 
trabalho, no qual crianças da 1º a 4º série da Escola Barão de Cerro Largo, 
localizada no município de Rio Grande, RS, pudessem participar de uma Trilha 
Ecológica e visualizar a natureza devastada e a natureza protegida, através da 
montagem de cenários e da narração de uma história infantil. Maritza Silveira 
Martins; Sabrina Cipolat . 3968 [B] 



2110. ISSN 0102-4388 v.19 p.171-200 2006. Avaliação de websites de 
bibliotecas universitárias da regição Sul. avaliação de websites; bibliotecas 
universitárias; tecnologia da informação. Este artigo é resultado do projeto de 
pesquisa intitulado Avaliação de Websites de Bibliotecas Universitárias Federais 
da Região Sul, o qual buscou avaliar websites de bibliotecas universitárias, de 
acordo com a literatura da área, bem como através da satisfação de internautas. 
Para tanto a pesquisa contou com a elaboração e aplicação de entrevista nos 
Laboratórios de Informática para Graduação (LIG) da Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande junto aos mais diferentes níveis de usuários (usuários de 
diversos cursos de graduação, usuários de sites de biblioteca ou não, usuários 
com e sem experiência na utilização da Internet). O estudo fez uso de revisão 
bibliográfica acerca de avaliação de websites, bem como de análise documental 
dos sites em questão. Detectou lacunas existentes nos websites, desde as que 
dizem respeito à tecnologia utilizada até a ausência de modelagem interativa, 
relativa ao processo de comunicação com os usuários; além da falta de interesse 
dos internautas em acessar sites de bibliotecas, denotando que a migração da 
biblioteca para a Internet ainda não transpôs "paredes". Com isso conclui-se que 
há necessidade de inserção do bibliotecário no cenário de planejamento de 
websites, em vez de se delegar a outros profissionais tal projeto; além de se ter 
demonstrado a carência do desenvolvimento de planejamento de marketing 
nessa área, bem como a necessidade de ampliação dos produtos e serviços 
oferecidos online por esses websites. Gisele Vasconcelos Dziekaniak; Cibele 
Vasconcelos Dziekaniak; Criselen Jarabiza; Andréa Pereira; Raquel do Prado . 
3970 [BC] 

2111. ISSN 0102-4388 v.19 p.95-107 2006. A imprensa Rio-Grandina do 
século XIX no acervo da Biblitoeca Rio-Grandense (levantamento parcial). 
imprensa; cidade do Rio Grande; acervo; Biblioteca Rio-Grandense. 
Levantamento parcial dos jornais que circularam na cidade do Rio Grande ao 
longo do século XIX e que se fazem presentes no acervo da Biblioteca Rio-
Grandense, no intento de fornecer aos pesquisadores um breve horizonte de 
informações sobre a imprensa rio-grandina cujos exemplares remanescentes 
ainda estão conservados nesta importante instituição cultural. Francisco das 
neves Alves . 3969 [BO] 

2112. ISSN 0102-4388 v.2 p.17-40 1987. A imigração polonesa no Rio Grande 
e a Sociedade Cultural Águia Branca. . O presente artigo visou mostrar a 
fundação, desde seus primórdios da atual Sociedade Cultural Águia Branca. 
Junto a isto descrever o início da própria imigração polonesa no RS e, 
especialmente, no RG, seus costumes, tradições, religião, atividade econômica, 
etc. Imigração esta que embora numericamente pequena foi significativa para o 
Rio Grande. Maria Catarina da Maia da Silva; Carmem Helena Braz Mirco . 
1300 [O] 



2113. ISSN 0102-4388 v.2 p.41-54 1987. A fundação do presídio e colônia do 
Rio Grande de São Pedro. . Em 1736 a Coroa Portuguesa envia uma esquadra ao 
Rio Prata com dois objetivos específicos: colocar fim ao cerco espanhol à 
Colônia do Sacramento e fundar um presídio na margem sul do canal do Rio 
Grande. A análise demonstra que o ato de fundação do presídio, longe de ser um 
ato isolado e apenas de interesse militar, vincula-se amplamente aos contextos 
geopolítico e sócio-econômico da região platina e do centro-sul do Brasil no 
alvorecer do século XVIII. Maria Luiza Bertulini Queiroz . 1301 [O] 

2114. ISSN 0102-4388 v.2 p.91-103 1987. A política do livro antigo no 
exterior e no Brasil.  Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha . 1302 [B] 

2115. ISSN 0102-4388 v.2 p.9-15 1987. Diagnóstico da situação das 
bibliotecas estaduais pertencentes à 18ª Delegação de Educação. . Levantamento 
estatístico que tem por objetivo verificar a situação das bibliotecas escolares da 
18ª Delegacia de Ensino do Rio Grande, para posterior elaboração de um plano 
de ação que atenda aos interesses da população escolar desse serviço. Graciela 
D. Cuartas; Alba Maria Dourado Corrêa . 1299 [B] 

2116. ISSN 0102-4388 v.20 p.215-228 2007. Rearquitetura e informação 24 
horas no IPA Metodista. biblioteca universitária; arquitetura; layout; horário de 
funcionamento;; Centro Universitário Metodista IPA. As bibliotecas 
universitárias vêm passando por mudanças há algumas décadas para acompanhar 
as alterações causadas pelas tecnologias disponíveis na sociedade atual. O 
ambiente físico da biblioteca é alvo de muitas destas mudanças, já que a 
informação, contida nas coleções de livros e periódicos, vem sendo transferida 
para acervos digitais, diminuindo a demanda por espaço físico e pelo contato 
bibliotecário-usuário, provocando alterações nos hábitos e cultura da 
comunidade universitária. Neste contexto, foi inaugurada em Porto Alegre a 
Biblioteca Central do IPA Metodista. O prédio, erguido no início do século 
passado, foi reformado para atender 24 horas, durante todo o ano. Apresentam-
se aqui considerações acerca de layout, mobiliário, sinalização, iluminação, 
temperatura e preservação do acervo, e como isso foi pensado ao longo da 
reforma de um edifício destinado a funcionar ininterruptamente. Relata-se 
também o processo de adequação dos funcionários e do usuário ao horário 
integral da Biblioteca Central. Samile Andréa de Souza Vanz; Carlos André 
Soares Fraga; Marialva Machado Weber . 4165 [BO] 

2117. ISSN 0102-4388 v.20 p.229-243 2007. Mapeamento do uso de padrões 
de metadados por comunidades científicas. padrões de metadados; 
biblioteconomia. As comunidades científicas têm desenvolvido padrões de 
metadados a fim de que sua produção científica possa ser disseminada através de 
documentos eletrônicos. A pesquisa visou a detectar e pesquisar os principais 
recursos dos padrões utilizados e desenvolvidos por estas comunidades 
(comunidade médica, comunidade arquivística, comunidade geoespacial e 
comunidade de bibliotecas eletrônicas) para representar e disseminar o acesso a 
seus acervos. Concluiu que as comunidades científicas, de modo geral, apesar de 
despenderem esforços para padronizar seus dados por meio do desenvolvimento 
de metadados, acabam por gerar retrabalho e ausência de padronização, na 
medida que não existe consenso na utilização de um dado padrão em uma 
mesma comunidade. Gisele Dziekaniak . 4166 [C] 



2118. ISSN 0102-4388 v.20 p.245-256 2007. Incentivo à leitura nas bibliotecas 
escolares da rede pública municipal de Pelotas e a inexistência de políticas 
públicas sistematizadas (1987-2003). história da educação; incentivo à leitura; 
leitura; políticas públicas; biblioteca escolar. A pesquisa buscou investigar a 
existência de uma política sistematizada de incentivo à leitura na rede pública 
municipal de ensino de Pelotas/RS, entre os anos de 1987 e 2003. A 
metodologia utilizada abarcou a revisão bibliográfica e a pesquisa documental, 
tendo como fontes documentos pertencentes aos arquivos inativos da Secretaria 
Municipal de Educação de Pelotas. Constatou-se que, nesse período, não houve 
uma política sistematizada de incentivo à leitura por parte do governo municipal 
e que mínimos foram os reflexos dos programas nacionais de incentivo à leitura 
na rede de ensino estudada. No entanto, verificou-se a preocupação e a 
insistência de muitos professores, principalmente aqueles que atuavam em 
bibliotecas das escolas municipais, em promover o incentivo à leitura. Dessa 
forma, este artigo mostra que dificuldades foram enfrentadas e que estratégias 
foram utilizadas por esses professores para amenizar tais limitações. Renata 
Braz Gonçalves . 4167 [BO] 

2119. ISSN 0102-4388 v.20 p.79-91 2007. Fontes para o estudo da história do 
Rio Grande do Sul no acervo da biblioteca Rio-Grandense: o jornal Sentinela do 
Sul e a Guerra do Paraguai. Biblioteca Rio-Grandense; Sentinella do Sul; 
caricatura; Guerra do Paraguai. Levando em conta o magnífico manancial de 
fontes bibliográficas e documentais presentes na Biblioteca Rio-Grandense, o 
acervo de jornais é um dos mais notáveis, sobretudo os rio-grandinos e sul-rio-
grandenses. Dentre as coleções de periódicos desta instituição cultural que 
amealha documentos há mais de 160 anos, destacam-se as publicações caricatas. 
Dessas folhas ilustradas, muitas são gaúchas, de cidades como Rio Grande, 
Pelotas e Porto Alegre. Desta última faz parte do acervo da Biblioteca a folha 
Sentinella do Sul, que circulou durante os primeiros anos da Guerra da Tríplice 
Aliança. Este trabalho consiste em um levantamento das matérias específicas 
sobre a Guerra do Paraguai publicadas no primeiro ano de existência daquele 
semanário caricato. Francisco das Neves Alves . 4164 [BO] 

2120. ISSN 0102-4388 v.3 p.59-68 1990. A Arquivologia através da 
preservação documental e sua contribuição sobre a escravidão negra no Rio 
Grande do Sul. . O trabalho é uma contribuição ao estudo da escravidão no Rio 
Grande do Sul no Período Imperial. Mediante fontes primárias, a autora pretende 
demonstrar os processos das autoridades do Império, aos escravos, classificando 
seus crimes e as diversas localidades sul-rio-grandense do juízo. Eni Barbosa . 
1653 [AO] 



2121. ISSN 0102-4388 v.3 p.9-17 1990. A questão da eficiência e os 
fundamentos morais do trabalho frente à revolução tecnológica: algumas 
indagações. . As teorias da Administração, ao colocar a questão da eficiência 
como crucial para a organização do trabalho, elaboram toda uma fundamentação 
teórica com o fim de apresentá-la como científica, o que é questionado neste 
texto. Buscando no utilitarismo inglês a redefinição do conceito de 
racionalidade, a TGA obteve as condições para formular as três lógicas em que 
se estabelece a empresa moderna: do tempo métrico, do tamanho e da hierarquia. 
Essa pseudocientificidade esconde a dimensão moral da organização imposta ao 
trabalho, o que também é posto em evidência pela Revolução Tecnológica, ao 
demandar mudanças profundas no processo produtivo - relativas à mão-de-obra, 
equipamentos, ritmos de trabalho, etc. Isso não resolve a questão do trabalho, 
mas exige o reequacionamento da questão da eficiência, o que passa, por certo, 
pela formulação de uma nova moral. Claudio Omar Lahnke Nunes . 1652 [O] 

2122. ISSN 0102-4388 v.4 p.63-70 1992. A avaliação curricular como agente 
medidor de eficácia nos novos currículos de Biblioteconomia. . Constatação da 
necessidade de avaliação do novo currículo de Biblioteconomia, enquanto 
sistema educacional, à luz do conjunto de princípios e técnicas da dimensão 
pedagógica da administração da educação. Vera Isabel Caberlon . 1850 [B] 

2123. ISSN 0102-4388 v.5 p.149-152 1993. Informação e ideologia. . A 
informação como estratégia política responsável pelo controle ideológico e 
político da sociedade. A informação assume, no mundo atual, um papel 
fundamental para o homem moderno, e é através dela que se forma a opinião 
pública. A ideologia dos diferentes segmentos sociais está presente não somente 
na linha editorial dos diferentes periódicos, como também, e principalmente, na 
seleção dos assuntos publicados, no destaque atribuído às notícias, bem como no 
tratamento dado às diferentes matérias. Coeli Maria Juliano . 1938 [C] 

2124. ISSN 0102-4388 v.5 p.153-158 1993. Industria de la informacion en el 
contexto del desarrollo del mercosur.  Elsa Roman Trelles; Susana Dominzain . 
1939 [C] 

2125. ISSN 0102-4388 v.5 p.159-164 1993. Integração 
universidade/comunidade: estratégias da URG. . Os autores apresentam a 
estratégia de integração Universidade/Comunidade, implementada pela 
Universidade do Rio Grande (URG), e a sociedade gaúcha, em prejuízo da 
Região Sul do Estado. A reversão desse quadro vem sendo tentada através dos 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento, com a participação de entidades 
representativas dos segmentos sociais e econômicos de cada Região. Na Região 
Sul, a URG participou ativamente da criação do Conselho Regional, o qual tem 
como prioridades: desenvolvimento integrado da pequena e média propriedade 
(35.000 propriedades como menos de 50 ha), a modernização tecnológica e a 
descentralização dos parques industriais da Região (pesca e agroindústria). 
Orlando Macedo Fernandes; Claudio Omar Nunes . 1940 [O] 



2126. ISSN 0102-4388 v.5 p.165-172 1993. A relação quantitativa 
"aluno/exemplar" em Estatística (Classe 51) na Universidade do Rio Grande. . O 
presente trabalho foi a primeira motivação à pesquisa que oferecemos aos alunos 
da disciplina de Estatística Descritiva do Curso de Biblioteconomia da URG. 
Propõe verificar a relação quantitativa entre o número de alunos matriculados na 
área e o número de exemplares do acervo, utilizando para tal o conteúdo 
desenvolvido em Estatística Descritiva. Luiz Augusto Pinto Lemos . 1941 [B] 

2127. ISSN 0102-4388 v.5 p.173-187 1993. Estudo da comunidade vila Dom 
Bosquinho - Rio Grande. . O presente projeto visou a demonstrar a possibilidade 
de integração entre o ensino de sala de aula e a prática profissional. Trata-se de 
experiência nova: o estudo de uma comunidade carente visando a integrar a 
Universidade com a comunidade e subsidiar as estratégias da citada atividade. 
Maria Jacinta Nonnemacher; Patrícia Gonçalves Estanislau . 1942 [O] 

2128. ISSN 0102-4388 v.6 p.193-211 1994. Universidade do Rio Grande: das 
origens à criação. ensino superior brasileiro; Rio Grande do Sul; expansão e 
interiorização; Universidade do Rio Grande; origens e criação; fatores 
intervenientes. O presente trabalho busca situar o surgimento da Universidade 
do Rio Grande no processo de expansão e interiorização do ensino superior 
brasileiro, na tentativa de construir um painel histórico-referencial dos aspectos 
contextuais que concorreram para a criação da instituição universitária no 
município do Rio Grande. Vera Isabel Caberlon . 2051 [O] 

2129. ISSN 0102-4388 v.6 p.213-217 1994. A importância da automação no 
ensino de Biblioteconomia. automação; Biblioteconomia; formação profissional. 
A importância da visão sobre automação em nível de 3º grau: um passo decisivo 
na formação do profissional que irá enfrentar os avanços tecnológicos da área. 
Angélica Conceição Dias Miranda . 2052 [B] 

2130. ISSN 0102-4388 v.6 p.219-223 1994. Usuários de bibliotecas: 
informação x cidadão comum. estudo de usuários; avaliação de estudos de 
usuários; usuários: cidadão comum. Estudar-se uma comunidade (de usuários de 
bibliotecas) econômicos, locais e outros. Este estudo significa trabalho de equipe 
- um entrosamento de bibliotecário comprometido com a comunidade. Um 
conjunto de idéias, com objetivo e metas, em que usuários contribuem, 
incentivam e exigem bons serviços. Claudio Moraes . 2053 [B] 



2131. ISSN 0102-4388 v.6 p.225-236 1994. Influência como estratégia de 
poder: uma experiência na Biblioteca Rio-Grandense. Biblioteca Rio-Grandense; 
biblioteca pública. As bibliotecas públicas, particularmente as mais antigas, têm 
um processo de mudança lento, o que dificulta a ação dos agentes 
modernizadores. A razão de influência e, em determinadas épocas, um 
instrumento importante para a formação da cultura da mudança. É um poder 
dialético que atua sobre a estrutura do poder. A influência interna e externa 
promove o avanço rumo a concepções atualizadas de organização e 
processamento técnico. As amplas possibilidades da influência, como estratégia 
de poder, no âmbito das bibliotecas antigas, é um tema a ser aprofundado e uma 
experiência a ser exercida, a exemplo do que vem ocorrendo na centenária 
Biblioteca Rio-Grandense. A influência é uma presença indisfarçável na vida 
nacional. Em todos os segmentos de atividade ela é atuante, em maior ou menor 
nível. Não são incomuns as macroinfluências nos grandes temas da questão 
social, nos interesses econômicos e nas ambições políticas. A razão de influência 
pode, portanto, ser exercida no sentido da mudança de antigos padrões de 
organização e metodologia de trabalho ainda vigentes em antigas bibliotecas. 
Cila Milano Vieira . 2054 [B] 

2132. ISSN 0102-4388 v.7 p.249-253 1995. Educação brasileira: uma 
retrospectiva histórica. . Neste artigo é feita, em forma de sinopse, uma 
retrospectiva da educação brasileira a partir do golpe militar de 1964. São 
analisadas as conseqüências desse processo no ensino de 1o, 2o e 3o Graus. 
Ernani Lampert . 2167 [O] 

2133. ISSN 0102-4388 v.7 p.255-273 1995. Fontes bibliográficas para o estudo 
da revolução federalista: levantamento parcial (1983-93). Revolução Federalista; 
Guerra Civil de 1893; fontes; levantamento bibliográfico. Levantamento parcial 
de fontes bibliográficas sobre a Revolução Federalista, arrolando livros e artigos 
elaborados no período entre 1983 e 1993, sistematizando-as, de acordo com seu 
conteúdo predominante, nas seguintes abordagens: processo revolucionário: 
ideologia e política; imprensa e análise do discurso; historiografia, memória e 
fontes; documentos, arquivos e museus; conexões com a Revolta da Armada e a 
Revolução em Santa Catarina; violência; literatura e artes; religião; folclore; a 
Revolução nas zonas de colonização; e Revolução nos municípios. Francisco das 
Neves Alves . 2168 [BD] 

2134. ISSN 0102-4388 v.7 p.291-298 1995. Acerca de paradigmas ou da 
cidadania. leitura; ensino superior; licenciados - formação; pedagogos - 
formação; cidadania. A partir da questão da leitura, encaminha-se a análise 
referindo a preocupação atual com a discussão do conceito de alfabetização na 
Europa. Analisando a questão da leitura no Brasil, argumenta-se que há 
deficiência na formação dos educadores. É mostrado um quadro de dados 
referentes a 1988 dando conta da formação de mais de 90.000 licenciados e 
pedagogos naquele ano. Esse número de educandos formados em apenas um 
ano, sem preocupação com a questão da leitura, sugere um grave problema na 
escola de 3º grau no Brasil. Finaliza-se enfatizando a necessidade de maior 
envolvimento dos pesquisadores da educação com a temática. Francisco das 
Chagas de Souza . 2169 [O] 



2135. ISSN 0102-4388 v.7 p.299-316 1995. Controle organizacional: 
potencialidade e realidade a partir da automação. . Neste trabalho analisam-se as 
alterações no potencial de controle de uma organização com a implementação de 
tecnologia automatizada. Procura-se analisar as limitações à utilização desse 
potencial em uma perspectiva de inter-relacionamento entre tecnologia e 
estrutura, com foco na situação administrativa da organização. Marcelo Vieira; 
Rosimeri Carvalho; Eleonora M. F. Vieira . 2170 [O] 

2136. ISSN 0102-4388 v.8 p.199-210 1996. A universidade: da Idade Média à 
época atual. universidade; Idade Média; época atual. Este artigo objetiva 
oportunizar que o leitor, interessado em assuntos da Idade Média, tenha uma 
visão sobre enfoques da universidade medieval. O estudo, realizado à luz de 
bibliografia, na qual as contradições são evidentes, não tem como imperativo ser 
completo. Intenciona trazer algumas informações úteis, transportáveis à 
universidade atual, para levantar questionamentos que possam servir a reflexão e 
estimular a realização de estudos ulteriores. Ernani Lampert . 2281 [O] 

2137. ISSN 0102-4388 v.8 p.211-224 1996. Condições acadêmicas e produção 
de pesquisa na FURG. Fundação Universidade do Rio Grande; produção de 
pesquisa. A trajetória de vinte e cinco anos da Fundação Universidade do Rio 
Grande permite abordar um tema presente no campo do ensino superior: a 
produção do conhecimento. O artigo, buscando discutir esse tema, basicamente 
no que diz respeito ao desenvolvimento da pesquisa, apresenta algumas análises 
de possíveis condições/fatores que interferem, no âmbito da instituição 
mencionada. Fabiane Pacheco Martino . 2282 [O] 

2138. ISSN 0102-4388 v.8 p.225-233 1996. Ações do museu oceanográfico da 
FURG no processo de integração na universidade com a comunidade. . A 
Universidade do Rio Grande tem uma estreita ligação com o estudo do 
ecossistema costeiro da região na qual está inserida. Para tanto, contribuem 
sobremaneira as ações educativas desenvolvidas pelo Museu Oceanográfco. 
Entre elas destacamos o Centro de Educação e Formação Ambiental Marinha, 
que busca implementar uma formação ambiental marinha, servindo de apoio ao 
sistema de ensino e capacitação da comunidade em geral. Eleonora M. F. Vieira; 
Lauro J. P. Barcellos . 2283 [M] 

2139. ISSN 0102-4388 v.8 p.235-250 1996. Racionalidade e educação. 
racionalidade; educação. À luz do pensamento habermasiano e de outras 
contribuições teóricas, tenciona-se apresentar reflexões sobre o tema da 
racionalidade e seus desdobramentos na esfera educacional. Vera Isabel 
Caberlon . 2284 [O] 



2140. ISSN 0102-4388 v.8 p.251-273 1996. Consenso e autoria múltipla no 
interior da comunidade científica em medicina tropical, Brasil. . A investigação 
da ocorrência de autoria múltipla entre pesquisadores que apresentaram 
trabalhos nos congressos da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, entre 
1967 e 1989, visou desenvolver uma metodologia apropriada à identificação de 
comunidades científicas contemporâneas, com base nos pressupostos teóricos 
elaborados por Thomas S. Kuhn, especialmente no que se refere ao conceito de 
consenso entre os cientistas. Uma análise de 5101 comunicações nos congressos 
foi realizada mediante cortes sucessivos no material coletado, identificando-se, 
dentre o universo de 6882 autores, dois grupos, definidos respectivamente como 
de baixa produtividade (menos de 10 trabalhos publicados no período) e como 
prolíficos (mais de 10 trabalhos publicados no período). O Conceito de 
convergência entre os autores e entre os grupos constituiu o eixo fundamental 
para análises, tomando-se sua ocorrência como evidência empírica de que a 
autoria múltipla, ao se acentuar no decorrer do período considerado, 
materializou-se a base comunitária indispensável à formação do consenso, tal 
como proposto por Thomas S. Kuhn. Claudio Omar Iahnke Nunes . 2285 [C] 

2141. ISSN 0102-4388 v.8 p.275-294 1996. Análise e indexação dos artigos da 
Revista BIBLOS.  Claudio Omar Iahnke Nunes . 2286 [D] 

2142. ISSN 0102-4388 v.9 p.129-137 1997. Estado e educação: uma leitura 
pela via da racionalidade. racionalidade; estado; educação. Este artigo pretende 
tematizar as racionalidades que permeiam a relação Estado/Educação pela via 
dos entendimentos que estão imbricados no conceito de "estado", bem como 
pelas políticas que, dele emanadas, manifestam um permanente jogo de 
contradições. Vera Isabel Caberlon . 2418 [O] 

2143. ISSN 0102-4388 v.9 p.139-147 1997. Os serviços de extensão das 
bibliotecas como apoio ao processo educativo das comunidades. . A Criatividade 
nos serviços de extensão de uma biblioteca concorre para que se efetuem 
mudanças significativas no processo de desenvolvimento das potencialidades de 
uma comunidade, aproximando essa comunidade dos benefícios do ato de ler 
como ampliação do universo intelectual. Sonia Marli Barbosa de Freitas . 2419 
[B] 

2144. ISSN 0102-4388 v.9 p.149-154 1997. Leitor e pesquisador: educação 
primária. leitor; pesquisador; ensino primário; educação primária. O incentivo à 
leitura e à pesquisa deve ser desenvolvido prioritariamente desde a escola 
primária, pois é nessa fase que o estudante inicia-se no processo do 
conhecimento, utilizando suas capacidades criativas e perceptivas de si em seu 
meio ambiente. Derivada dessa base, a continuidade desse incentivo 
desenvolverá a análise crítica do indivíduo, a qual será a facilitarora do estudo 
de nível médio e superior e para sua vida. Márcia Carvalho . 2420 [BO] 



2145. ISSN 0102-4388 v.9 p.155-198 1997. Exaustividade, especificidade e 
coerência da indexação da base de dados bibliográficos do NID/FURG (SAB-
II). . Os problemas relativos à exaustividade, especificidade e coerência da 
indexação tornam-se cruciais para o gerenciamento e recuperação de 
informações nas bases de dados bibliográficos. A Base de Dados do Núcleo de 
Informação e Documentação da Fundação Universidade do Rio Grande 
(NIF/FURG), que abrange parcialmente os acervos das bibliotecas desta 
Universidade e da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), adota o Sistema de 
Administração de Bibliotecas - II (SAB-II), sendo que não existem estudos 
sobre a consistência dos processos de indexação adotados. Este primeiro estudo 
foi realizado sobre uma amostra de 422 registros, correspondentes a igual 
número de documentos integrantes do acervo, distribuídos por todas as áreas do 
conhecimento. Cada registro da amostra foi objeto de comparação com o próprio 
documento e com os instrumentos de indexação utilizados pelo NID, 
especialmente Tesauro SPINES, verificando-se o comportamento das variáveis 
exaustividade e especificidade. A variável coerência foi verificada através do 
trabalho experimental de indexação realizado por um grupo de controle, 
integrado por seis indexadores, em 21 itens integrantes da amostra. A análise e 
discussão dos resultados indicou que o nível de exaustividade é baixo, situando-
se em 3,9 cabeçalhos de assunto, 1,54 descritores e 0,58 termos livres por 
registro, respectivamente. O princípio da especificidade freqüentemente não é 
observado, verificando-se, inclusive, a adoção concomitante de termos genéricos 
e termos específicos para um mesmo item. A coerência inter-indexadores 
aproxima-se dos valores encontrados na literatura, situando-se num índice médio 
global de 0,23 para os pares de coerência encontrados. Esses resultados 
evidenciam a necessidade de se adotar instrumentos de indexação especializados 
e procedimentos de rotina automatizados para o controle do vocabulário. 
Claudio Omar Iahnke Nunes; M. R. M. Freitas . 2421 [B] 

2146. ISSN 0102-700X v.4 n.1 p.121-125 jan./jun. 1989. Bahia, 1798: uma 
leitura colonial da Revolução Francesa(a propósito da tradução portuguesa de 
um texto de Jean-Louis Carra).  Guilherme Pereira das Neves . 1506 [H] 

2147. ISSN 0102-700X v.8 n.1/2 p.67-82 jan./dez. 1995. Servidão e dúvida: o 
leitor da História do Futuro de Antônio Vieira.  Marcus Alexandre Motta . 2173 
[H] 

 

 

Transinformação 

2148. ISSN 0103-3786 v.1 n.1 p.13-23 jan./abr. 1989. A pós-graduação busca o 
fogo do conhecimento. pós-graduação; pesquisa; transferência da informação. 
Em linguagem coloquial, a autora analisa as relações entre teoria e prática com 
os cursos de graduação e pós-graduação. Utiliza para isso as imagens do filme 
"Quest for fire". Solange Puntel Mostafá . 1529 [O] 



2149. ISSN 0103-3786 v.1 n.1 p.25-28 jan./abr. 1989. Pesquisas... para quê?. 
pós-graduação; pesquisa; desenvolvimento científico e tecnológico. O 
desenvolvimento da pós-graduação no Brasil está a merecer reflexão quanto às 
condições para alcançar seus objetivos em termos qualitativos e quantitativos. 
Há necessidade de os responsáveis pelo governo conscientizarem-se do papel 
desses cursos na formação de pessoal e na produção de conhecimento e de 
tecnologia, meio pra o país sair da condição de subdesenvolvimento. Romário 
A. Mello . 1530 [O] 

2150. ISSN 0103-3786 v.1 n.1 p.29-37 jan./abr. 1989. Pós-graduação e 
produção científica: a questão da autoria. pós-graduação; pesquisa; produção 
científica e autoria. Na decisão quanto à atribuição de autoria da produção 
científica gerado nos cursos de pós-graduação devem ser consideradas as 
variáveis: responsabilidade pelo projeto, envolvimento nas várias fases e 
produção, condições de realização, papéis do orientador, do professor e do 
aluno. Geraldina Porto Witter . 1531 [C] 

2151. ISSN 0103-3786 v.1 n.1 p.41-49 jan./abr. 1989. Investigaciones en 
inteligencia artificial en España. inteligência artificial; programação; pesquisa. 
Começa o trabalho com uma introdução na qual se expõem uns breves 
princípios dobre as bases fundamentais da "inteligência artificial". Trata-se de 
estimular a inteligência humana para ajudar o homem no seu trabalho diário. 
Uma base de conhecimento - base de dados -, umas regras - motor de inferência 
e, um "sistema especializado - ferramenta ou estrutura de programação e um 
computador são os componentes da "inteligência artificial". Na Espanha 
trabalha-se na matéria desde os anos 70, ocupando lugar pioneiro e destacado. 
Os assuntos mais em destaque são: gerências empresarial e bancária, leitura de 
jornais, previsão de danos por enchentes, história clínica, tratamento de imagens 
de satélites, cartografia, tratamento de textos em linguagem natural, área 
educacional, visão artificial e optrônica. No referente às próprias ciências da 
documentação - ciência da informação - realizam-se investigações na construção 
de tesauros e na administração de base de dados. Colabora-se com o programa 
ESPRIT. Emília Currás . 1532 [CO] 

2152. ISSN 0103-3786 v.1 n.1 p.51-64 jan./abr. 1989. Artigos científicos e 
transinformação: pré-requisitos para publicação. produção científica; 
normalização. A produção de artigos científicos por autores - jovens que 
ingressam na carreira de pesquisador ou profissionais mais experimentados - 
está diretamente relacionada com a capacidade de geração de conhecimento. O 
sucesso do processo de comunicação poderá ser garantido pela valorização dos 
canais informais utilizados na fase de pré-publicação e pelos processos de 
interação entre os pesquisadores. Da mesma forma são apresentadas as normas 
editoriais aceitas pela comunidade científica para apresentação de artigos e para 
a produção de periódicos técnico-científicos brasileiros. Dinah Aguiar Población 
. 1533 [C] 



2153. ISSN 0103-3786 v.1 n.1 p.65-79 jan./abr. 1989. Dissertações de mestrado 
em Psicologia Clínica (PUCCAMP, 1975/1987): análise da estrutura geral do 
discurso. produção científica; avaliação da universidade; Psicologia Clínica. 
Foram analisados os componentes da estrutura geral do discurso de 62 
dissertações de mestrado em Psicologia Clínica, defendidas na PUCCAMP 
(1975-1987), sendo 29 no enfoque comportamental, 27 no analítico e seis de 
domínio conexo. Encontrou-se tendência comum entre os vários enfoques. A 
estrutura mais frequentemente empregada foi: Introdução, Método, Resultados e 
Discussão: Resumo, Abstract; Índices; Anexos e Bibliografia. Geraldina Porto 
Witter; Antônio I. Térzis; Saulo Monte Serrat; Vera Lúcia Adami Raposo do 
Amaral; Raquel Lobo Souza Guzzo . 1534 [CD] 

2154. ISSN 0103-3786 v.1 n.1 p.81-104 jan./abr. 1989. Estrutura da produção 
editorial de periódicos biomédicos brasileiros. editoração e produção científica; 
periódicos biomédicos. Os objetivos deste estudo foram: 1) conhecer a estrutura 
da produção editorial de periódicos biomédicos brasileiros. De 1827 a 1978, pela 
análise de algumas características do produto; 2) desenvolver um novo método 
de estudo de produção de periódicos científicos e avaliar a produção de 
periódicos brasileiros que incorpore uma das características da área editorial - a 
mudança freqüente de títulos sem mudança significativa no conteúdo. Foi usada 
uma obra de referência sobre periódicos como fonte de coleta de dados, por ser a 
forma mais viável de conhecer alguns aspectos da estrutura editora da área 
biomédica. Foram analisados 1.441 títulos, e um tratamento específico foi dado 
ao assunto, com dados estatísticos inferiores da fonte analisada. Os periódicos 
apresentam-se como correntes. Encerrados, interrompidos e com situação 
editorial desconhecida. Oito tipos de editores foram identificados: centros de 
estudos de hospitais, instituições acadêmicas, institutos isolados de pesquisa, 
órgãos governamentais, sociedades científicas, associações médicas, laboratórios 
farmacêuticos, editores comerciais e um grande número de títulos sem 
informação sobre editores. A produção de periódicos científicos no Brasil 
apresentou um aspecto amadorístico e improvisado, sem o cumprimento de 
mínimos critérios de padronização, o que concorre para o surgimento de muitos 
tipos de problemas, tais como falha de viabilidade econômica, qualidade de 
produção e distribuição adequada de títulos. Antônio Felipe Corrêa da Costa . 
1535 [CD] 



2155. ISSN 0103-3786 v.1 n.2 p.147-159 maio/ago. 1989. Teoría de la 
indización: nuevos parámetros de investigación. indexação; análise 
documentária; lingüística documental. O autor define a indexação como um dos 
processos modulares da documentação. Ela está exposta não só a 
interdisciplinaridade no plano epistemológico, como também às manipulações 
ideológicas. A indexação chega até as áreas da lingüística, semiótica, semântica, 
psicologia social e tecnologia, fato que torna necessário uma definição da 
própria perspectiva teórica. Rejeita-se o modelo tradicional ou "coincidente" da 
indexação, devido a que ele causa continuísmo, isto é, significantes gerais e 
passíveis de um reconhecimento linear, fora do contexto. O autor propõe uma 
alternativa, a indexação vetorial a qual é de projeção conceitual e resultado de 
uma cuidadosa análise documental. Por não se produzir uma indexação baseada 
na lingüística documental, capaz de interagir com discos óticos, full text, etc., 
corre-se o risco de separara irreversivelmente a tecnologia da documentação. 
Antonio Garcia Gutiérrez . 1536 [D] 

2156. ISSN 0103-3786 v.1 n.2 p.161-171 maio/ago. 1989. O indexador face às 
novas tecnologias de informação. indexação; indexação automática; linguagem 
de indexação. A indexação tradicional, manual, sofre a interferência de muitas 
variáveis, dentre elas, o propósito do sistema de recuperação de informação, o 
tipo de linguagem adotada, a política de indexação, a natureza da área de 
conhecimento e a natureza e propriedade da informação científica e tecnológica. 
Tais variáveis tornam a indexação uma atividade complexa, sendo o indexador 
acusado de introduzir subjetivismo e inconsistência no seu trabalho. Pesquisas 
na área da indexação automática têm mostrado que não existe diferença 
significativa no desempenho de um e de outro tipo de indexação. Mas a 
indexação automática vem se sofisticando desde a experiência com o KWIC, 
com vista a uma recuperação mais eficaz e de custo mais baixo. Com isso, 
aumenta a participação de um novo tipo de profissional de informação, ainda 
sem nome. Hagar Espanha Gomes . 1537 [BD] 

2157. ISSN 0103-3786 v.1 n.2 p.175-185 maio/ago. 1989. Reflexões sobre a 
formação profissional para Biblioteconomia e sua relação com as demais 
profissões da informação. prática biblioteconômica; ensino; pesquisa; sistema 
educaional. Analisa o conflito entre os três aspectos da Biblioteconomia: a 
prática da profissão, a pesquisa e o sistema de educação e treinamento. Visualiza 
a algumas saídas para o conflito tendo em vista a amplitude da profissão, o que 
coloca a necessidade de uma Biblioteconomia diversificada em níveis 
curriculares. Suzana Pinheiro Machado Mueller . 1538 [B] 

2158. ISSN 0103-3786 v.1 n.2 p.187-194 maio/ago. 1989. Formación del 
bibliotecario y archivólogo en Venezuela.  Hermínia Vicentelli de Castillo . 
1539 [AB] 

2159. ISSN 0103-3786 v.1 n.2 p.195-203 maio/ago. 1989. Sistemismo x 
Dialética: uma questão de diferenciação de propostas. modelos epistemológicos; 
Sistemismo; Dialética. Caracteriza os dois modelos epistemológicos: sistemismo 
e dialético para então estabelecer um confronto entre os dois, a partir de suas 
distinções e similitudes. Enfatiza o modelo dialético, demostrando-o como capaz 
de abarcar as contradições do homem. Angela Maria Barreto Areco . 1540 [O] 



2160. ISSN 0103-3786 v.1 n.2 p.205-217 maio/ago. 1989. As referências 
bibliográficas nas dissertações de mestrado em Psicologia Clínica da 
PUCCAMP (1972-1987). pós-graduação (avaliação); referências bibliográficas 
(Psicologia). O objetivo deste estudo foi analisar as referências bibliográficas 
constantes nas dissertações de Mestrado defendidas no Programa de Psicologia 
Clínica (1972 a 1987) como parte de um projeto de avaliação da qualidade de 
ensino/produção científica desenvolvida na PUCCAMP. Foram analisadas as 
referências de 64 dissertações segundo a quantidade destas classificações em 
função das abordagens teóricas fundamentais nas dissertações. Os resultados 
demonstraram que não houve diferenças significantes entre as abordagens 
quanto ao número de citações. Os livros foram mais utilizados, seguindo-se as 
revistas e as teses/dissertações. Diferenças foram apontadas quando comparados 
os diferentes tipos de referência, havendo pouca predominância das 
teses/dissertações sobre revistas/livros. Geraldina Porto Witter; Antonios I. 
Terzis; Raquel Souza Lobo Guzzo; Vera Lúcia Raposo Adami do Amaral . 1541 
[C] 

2161. ISSN 0103-3786 v.1 n.2 p.219-231 maio/ago. 1989. Referências 
bibliográficas nos planos de curso de pós-graduação em Biblioteconomia da 
PUCCAMP (1978-1987). Pós-graduação (avaliação); referências bibliográficas 
(Biblioteconomia). Análise das indicações bibliográficas constantes dos planos 
de disciplinas do Curso de Pós-graduação em Biblioteconomia da PUCCAMP, 
destacando as áreas de influência em termos de: tio de documento, língua de 
origem da informação e verificação do modelo de apresentação do professor 
para a sua formalização bibliográfica. Foram utilizados os programa de 
disciplinas dos anos de 1977/1981 (44 planos) e de 1982/19+87 (51 planos). 
Como resultado obteve-se 1.065 indicações de livros, cuja freqüência  maior 
ocorreu para os de língua portuguesa (781 livros), em seguida os de língua 
inglesa (186 livros). Obteve-se também 369 indicações de revistas, cuja 
freqüência maior foi para as de língua inglesa (188 títulos), seguido das de 
língua portuguesa (169 títulos). Quanto à apresentação das referencias nos 
planos de disciplina, obteve-se 1.457 indicações, cujo formato mais utilizado foi 
ABNT completa (821 indicações) e ABNT incompleta (266 indicações). Maria 
de Cléofas Faggion Alencar; Adriana Rinaldi Martins; Luzia Signoli Fernandes; 
Regina Célia Pisanelli de Ruzza; Silvelene Pegoraro . 1542 [B] 



2162. ISSN 0103-3786 v.1 n.2 p.233-254 maio/ago. 1989. Avaliação dos 
processos de automação em bibliotecas universitárias. bibliotecas universitárias; 
automação. Apresenta-se análise dos resultados do projeto "Avaliação de 
Processos de Automação em Bibliotecas Universitárias Brasileiras" 
(PNBU/CNPq). A análise diz respeito ao perfil dos softwares desenvolvidos 
e/ou utilizados pelas IESs brasileiras nos processos de automação de suas 
bibliotecas. Analisam-se os resultados principalmente sob dois aspectos: a) 
adequação das ferramentas de software utilizadas para o desenvolvimento de 
sistemas de automação de bibliotecas; b) porte/complexidade de um projeto de 
desenvolvimento de um software bibliográfico. Relacionam-se os requisitos 
técnicos desejáveis em um software bibliográfico e avalia-se até que ponto as 
ferramentas de software utilizadas nos casos analisados podem atender estes 
requisitos. Apresentam-se também estatísticas dos dados apurados. Finalmente 
propõe-se o desenvolvimento de um software padrão para a automação das 
bibliotecas das IESs brasileiras. Luiz Fernando Sayão; Carlos Henrique 
Marcondes; Carlos Cesar Fernandes; Ligia Polycarpo M. Medeiros . 1543 [B] 

2163. ISSN 0103-3786 v.1 n.3 p.109-119 set./dez. 1989. Objetivos 
educacionais nos planos de disciplinas do curso de mestrado em 
Biblioteconomia da PUCCAMP (1977-1987). planos de disciplinas; pos-
graduação; avaliação. Foram objeto de análise deste trabalho, os 95 Planos de 
Disciplinas ministradas no Curso de Pós-Graduação (Mestrado) em 
Biblioteconomia da PUCCAMP, no período de 1977-87, tendo em vista o estudo 
dos objetivos tanto no sentido de sua orientação a nível de professor, aluno 
matéria ou indefinido quanto à Taxonomia de Bloom. Os resultados alcançados 
mostraram que os objetivos voltados em função dos alunos representam uma 
proporção bem maior do que os demais e que há predomínio de objetivos 
cognitivos. Sonia S. Costa Martins; Silvia A. X. de Camargo Picelli; Solange 
Puntel Mostafa . 1552 [B] 

2164. ISSN 0103-3786 v.1 n.3 p.15-28 set./dez. 1989. Universidade e arquivos: 
perfil, história e convergência. universidade; arquivo; história. A partir do 
quadro histórico da organização das universidades até a cristalização no século 
XX, de suas funções primordiais: universidade - ensino, universidade - pesquisa, 
universidade - divulgação e a universidade - serviços; da discussão sobre a 
importância da autonomia universitária e a demonstração de suas atividades-fins 
através de documentos; e do quadro histórico do aparecimento dos Arquivos e 
da Arquivologia reflete sobre o ponto de convergência entre universidade e 
arquivo e a necessidade de uma política eficaz de tratamento de documentos. 
Heloisa Liberalli Belloto . 1544 [AO] 

2165. ISSN 0103-3786 v.1 n.3 p.29-34 set./dez. 1989. Arquivos universitários: 
para que?. arquivo; universidade; informação. Apresenta reflexões sobre as 
lacunas e dificuldades existente nos arquivos universitários, sua relação com o 
significado de prestação de contas à sociedade sob a forma de preservação e 
organização do acervo documental, bem como manifesta preocupação com o 
respeito ao saber, ao conhecimento desenvolvido e ao trabalho intelectual 
realizado. Raquel Glezer . 1545 [A] 



2166. ISSN 0103-3786 v.1 n.3 p.37-42 set./dez. 1989. Museums and 
computers: what's happening now?. museus; computadores; bases de dados. Os 
museus estão buscando um uso efetivo para os computadores. Esse ensaio 
discute projetos de automação de museus que vão além da instituição individual. 
Embora cada museu tenha suas próprias necessidades e preocupações, muito 
pode ser feito em nível regional, nacional e internacional. Projetos bem 
sucedidos de automação requerem parceria e pensamento renovador. A resposta 
não está na seleção do software correto, mas na capacidade para fazer questões 
críticas que atinjam o coração da missão dos museus. Jane Siedge . 1546 [M] 

2167. ISSN 0103-3786 v.1 n.3 p.43-48 set./dez. 1989. Tesauro de Ciência da 
Informação: considerações teóricas e comentários. tesauro; Ciência da 
Informação. Análise da versão preliminar do Tesauro de Ciência da Informação 
publicado pelo IBICT tendo por base a literatura sobre o assunto. Heloisa Rios 
Gusmão . 1547 [C] 

2168. ISSN 0103-3786 v.1 n.3 p.49-54 set./dez. 1989. A informação no mundo 
da técnica. sistema de informação; indústria do conhecimento; indústria da 
informação. A racionalidade da técnica, princípio dominante em sistemas de 
informação, é apontada como responsável por uma redução do saber na 
produção do conhecimento. O reprocessamento da informação por técnicas 
redutoras da linguagem reduz a condição do homem como ser pensante e reduz, 
também, o seu espaço social. A indústria de produção de conhecimento é 
apresentada como sendo a integração de suas indústrias distintas: a indústria de 
informação e a indústria do conhecimento. Estas duas indústrias não estão 
operando de forma coordenada. Aldo Albuquerque Barreto . 1548 [C] 

2169. ISSN 0103-3786 v.1 n.3 p.55-74 set./dez. 1989. Educação contínua: 
atitudes e experiência dos bibliotecários do Sistema de Bibliotecas da 
UNICAMP. atitudes; sistema de bibliotecas; bibliotecas universitárias. Estudo 
exploratório, usando como instrumento de pesquisa o questionário, aplicado aos 
bibliotecários do Sistema de Bibliotecas da UNICAMP, com o objetivo de 
conhecer a sua atuação em relação aos programas de educação contínua e aos 
tipos de atividades mais adequadas à população estudada. Pelos resultados 
obtidos, observou-se que a leitura não é o principal meio de atualização dos 
sujeitos e que a escassez de recursos financeiros não tem permitido a busca de 
reciclagem. Mariângela Pisoni Zanaga . 1549 [B] 

2170. ISSN 0103-3786 v.1 n.3 p.75-91 set./dez. 1989. Elaboração e teste de um 
material de história do Brasil, quanto aos aspectos vocabular e figurativo. 
ilustração; material didático; leitura. Este trabalho se insere entre os que buscam 
a adequação, o teste e implementação de uma base científica pra os materiais 
impressos. O objetivo geral da presente pesquisa foi produzir um material de 
leitura adequado a escolares de ambos os sexos, cursando a 2ª série do 1° grau 
de uma escola estadual, situada na periferia da cidade de São Paulo. Elaborou-se 
um texto e figuras contendo elementos de informação da História do Brasil. 
Procedeu-se ao levantamento de todos os substantivos dos textos, considerados 
vocábulos chaves para o entendimento das figuras contidas no material, a fim de 
se efetuar um teste junto a 68 alunos. Os resultados mostraram que os vocábulos 
alcançaram 50 a 75 de acertos, as figuras acima de 75, indicando compreensão 
dos elementos básicos. Maria Theresa Oliva Pires de Mello . 1550 [O] 



2171. ISSN 0103-3786 v.1 n.3 p.93-108 set./dez. 1989. Aproximación histórica 
al conocimiento de la Documentación. Documentação; necessidades científicos 
sociais; procuramento da informação. Partindo de um paralelismo em razão do 
objeto, (o documento), se estabelece a relação entre Historia e documentação, 
para defender a possibilidade de fazer um estudo de usando um método 
histórico. A distribuição técnica do tempo, face a evolução geral de História da 
Ciência, permite analisar a documentação como realidade processual ao único 
das necessidades científico-sociais. Busca-se a origem histórica de 
documentação de sua organização sistemática e se apresenta una resenha dos 
principais trabalhos que estudaram a Documentação dentro de uma perspectiva 
histórica como comprovação de proposta  aqui defendida. José Antonio Moreira 
Gonzalez . 1551 [DO] 

2172. ISSN 0103-3786 v.10 n.1 p.106-119 jan./abr. 1998. Coletânea do ITAL: 
autoria em artigos de revisão e científicos (1980/1989). autoria; produção 
científica; periódico; sexo feminino; sexo masculino. Objetivou verificar o tipo 
de autoria, a participação do sexo feminino e do masculino e a média anual dos 
artigos publicados no periódico "Coletânea do ITAL" (1980/1989). O universo 
da pesquisa abrangeu 129 artigos, sendo 14 de revisão e 115 científicos. Em 
relação à autoria, constatou-se que dos 14 artigos de revisão, 42,85 são de 
autoria única e 57,14 de autoria múltipla, predominando artigos de três autores. 
Nos científicos, 7,82 são de autoria única e 92,17 , de autoria múltipla, 
prevalecendo artigos de três autores 33,91. Quanto a participação do sexo 
feminino e do masculino, nos de revisão, dos 28 autores dos 14 artigos, 9 
tiveram participação feminina e 19 masculina. Nos científicos, dos 366 autores 
dos 115 artigos, 170 contaram com participação feminina e 196 da masculina. A 
média anual de publicação de artigos de revisão e científicos foi de 4,6 e 11,5 
respectivamente. Concluiu-se que os artigos tendem a ser produzidos em equipe, 
com pesquisadores de uma mesma unidade, mas também com pesquisadores de 
outras unidades da própria instituição. Contribui para a ocorrência de autoria 
múltipla, a área de ciência, engenharia e tecnologia de alimentos ser 
multidisciplinar, a formação e especialização dos pesquisadores, o organograma, 
bem como as atividades do instituto. Conclui-se que a maior participação 
masculina é provavelmente devido ao fato da instituição, no período analisado, 
contar com maior número de pesquisadores do sexo masculino. Maria Valéria G. 
Pompêo de Camargo . 2600 [C] 

2173. ISSN 0103-3786 v.10 n.1 p.120-131 jan./abr. 1998. Produção científica: 
tipologia e autoria de publicações de docentes da PUC-Campinas (1990-1994). 
autoria; tipologia; produção científica. Estuda a Produção Científica por 
tipologia e autoria das publicações de quatro unidades de ensino da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas. Descreve-se a produção textual dos 
docentes a partir do catálogos de publicações, compara-se a produção entre as 
Unidades bem como correlaciona-se os tipos privilegiados. Conclui-se ser 
significantemente maior a produção do Instituto de Psicologia, seguido por 
Biblioteconomia, sendo estas unidades as que mais produziram durante o 
período analisado. Marizete Fernandes de Lima; Marta Vieira Vilela; Otávio 
Machado L. de Mendonça; Sebastião Rogério G Moreira . 2601 [C] 



2174. ISSN 0103-3786 v.10 n.1 p.15-32 jan./abr. 1998. Cooperação e 
compartilhamento para o aperfeiçoamento dos serviços bibliotecários em 
bibliotecas universitárias.  Rosaly Favero Krzyzanowski; Inês Maria de Morais 
Imperatriz . 2595 [B] 

2175. ISSN 0103-3786 v.10 n.1 p.33-61 jan./abr. 1998. Consórcios e redes nas 
bibliotecas acadêmicas dos EUA.  Doris R. Brown . 2596 [B] 

2176. ISSN 0103-3786 v.10 n.1 p.62-84 jan./abr. 1998. Alerta al conocimiento 
S.A.: consórcio de bibliotecas en Chile.  Anita Maria Jasmén S. . 2597 [B] 

2177. ISSN 0103-3786 v.10 n.1 p.87-95 jan./abr. 1998. Os senhores da 
memória e do esquecimento. memória; bibliotecários; informação; imaginário. 
O artigo explora a figura dos profissionais da informação enquanto construtores 
da memória coletiva a partir do livro "História e memória" de Le Goff, 
ressaltando os aspectos característicos de cada período, observando a evolução 
semântica da palavra memória e as várias conotações que esta palavra assume. 
Aponta para a construção de uma memória coletiva desterritorializada e 
globalizada como uma das grandes questões da sociedade atual, entendendo que 
os bibliotecários se inserem com diferentes níveis de autonomia na construção 
desta memória. Conclui que a memória funciona como espaço que legitima, 
atualiza e reorganiza o imaginário da sociedade. Clarinda Rodrigues Lucas . 
2598 [B] 

2178. ISSN 0103-3786 v.10 n.1 p.97-105 jan./abr. 1998. A biblioteca entre o 
subjetivo e a metáfora. conceito de biblioteca. Analisa, em exercício teórico-
crítico, aspectos relacionados às concepções de biblioteca como expressão do 
subjetivo e das subjetividades no discurso, passíveis de revelar o imaginário, as 
percepções, as contradições e a maneira como as pessoas adquirem o 
conhecimento. Helena de Fátima Nunes Silva; Leilah Santiago Bufrem . 2599 
[B] 

2179. ISSN 0103-3786 v.10 n.2 p.15-37 maio/ago. 1998. Caveat Web surfer!: 
responsabilidade social e recursos da Internet.  Thomas J. Froehlich . 2602 [O] 

2180. ISSN 0103-3786 v.10 n.2 p.38-48 maio/ago. 1998. As garantias no texto 
de Froehlich.  Wálter Moreira; Solange Puntel Mostafa . 2603 [B] 

2181. ISSN 0103-3786 v.10 n.2 p.49-54 maio/ago. 1998. A Internet é fato 
consumado. E agora, Mr. Froehlich?.  Adriano Gosuen . 2604 [O] 

2182. ISSN 0103-3786 v.10 n.2 p.55-67 maio/ago. 1998. O mercado de 
informação no Brasil.  Aldo de Albuquerque Barreto . 2605 [C] 

2183. ISSN 0103-3786 v.10 n.2 p.69-73 maio/ago. 1998. Mercado de 
informação: falsas especificidades.  Joana Mostafa . 2606 [C] 



2184. ISSN 0103-3786 v.10 n.2 p.77-92 maio/ago. 1998. Navegando a 
literatura: o hipertexto como instrumento de ensino. Ciência da Informação; 
tecnologias da informação; usuários; hipertexto; modelo de hipertexto. A 
sociedade contemporânea caracteriza-se pelo desenvolvimento das tecnologias 
da informação. No contexto educativo, essas tecnologias ainda não alcançaram o 
cotidiano da sala de aula, embora representem instrumentos de indiscutível valor 
pedagógico. Nesse sentido, o hipertexto pode se constituir em valioso apoio ao 
ensino, por sua característica de interatividade. Destaca-se, no presente artigo, 
sua importância para o ensino de literatura, pela capacidade de articular o texto 
do autor com outras formas de produção cultural, notadamente a produção 
acadêmica sobre sua obra. Isa Maria Freire; Gustavo Henrique Freire . 2607 [C] 

2185. ISSN 0103-3786 v.10 n.3 p.13-31 set./dez. 1998. A leitura em análise 
documentária.  Mariângela Spotti Fujita; Maria Izabel Aspeti Nardi; Silvana 
Santos . 2608 [BD] 

2186. ISSN 0103-3786 v.10 n.3 p.45-72 set./dez. 1998. Leitura do bibliotecário 
acadêmico: formação e atuação.  Rute Batista de Pontes; Else Benetti Marques 
Válio . 2609 [B] 

2187. ISSN 0103-3786 v.10 n.3 p.75-88 set./dez. 1998. Um repensar para os 
bancos de dados de Ciência e Tecnologia como suporte para a decisão. bancos 
de dados; informação tecnológica; gestão de informação; ofertas tecnológicas. 
Os bancos de dados, voltados para o atendimento do setor produtivo, precisam 
ser repensados. O foco deve passar a ser centrado na busca de uma efetiva 
transferência de informação tecnológica. Faz-se necessário, mais do que nunca, 
criar condições para a elaboração de pacotes de "ofertas tecnológicas", através 
da análise do conteúdo da informação disponível e da identificação dos 
resultados passíveis de transferência. Rejane Gontow . 2610 [C] 

2188. ISSN 0103-3786 v.10 n.3 p.89-113 set./dez. 1998. Três meses na vida 
das listas de discussão Lainfo-Know e Comut-on-line. lista de discussão; 
profissionais da informação; lainf-Know e Comut-on-line. O desenvolvimento 
tecnológico possibilitou e facilitou a comunicação e difusão do conhecimento 
permitindo aos indivíduos comunicarem-se diretamente . Isso inclui a 
comunicação informal e interativa através das listas de discussão. Duas listas 
foram analisadas, a lainf-Know (informação e conhecimento) e Comut-on-line 
(comutação bibliográfica). Foram identificados três tipos de comunicação: 
Transferência de informação, Pedido de informação, Discussão de questões. 
Transferência de informação era o principal tipo de comunicação na lainf-Know, 
seguido de Pedido de Informação e Discussão de Temas. Na lista Comut-on-
line, Pedido de Informação foi o principal tipo de comunicação, seguido de 
Transferência de informação e Discussão de Temas. Neste estudo a lista Comut-
on-line será apenas comparada à lista lainf-Know, visto que seus resultados 
específicos serão apresentados em outro artigo. Marisa da Costa Terra . 2611 
[BC] 



2189. ISSN 0103-3786 v.11 n.1 p.27-38 jan./abr. 1999. O profissional da 
informação e a sociedade do conhecimento: desafios e oportunidades. 
bibliotecários - desafios e oportunidades; profissional da informação - desafios e 
oportunidades; sociedade do conhecimento - responsabilidades. Foram 
analisados desafios e oportunidades que o profissional da informação e o 
bibliotecário enfrentam na nova era da sociedade do conhecimento, tecendo 
considerações sobre suas características. Foram discutidas as responsabilidades a 
atribuir aos vários componentes da estrutura social, para que a sociedade do 
conhecimento de fato ocorra, a saber: ao governo; à sociedade, suas instituições 
e comunidades e; aos indivíduos. Outros pontos de discussão foram: o de que é 
necessário alfabetizar digitalmente todos os profissionais da informação no 
Brasil e o de identificar novas demandas para o profissional da informação, em 
especial para o bibliotecário. Kira Tarapanoff . 2717 [BC] 

2190. ISSN 0103-3786 v.11 n.1 p.39-46 jan./abr. 1999. A formação do 
bibliotecário, os estudos de carreira e a metodologia (auto) biográfica: campos 
emergentes de pesquisa. formação do bibliotecário; estudos de carreira; 
metodologia (auto) biográfica. A vida é espaço de educação e cada história de 
vida é um processo único deformação, resultante de relações complexas entre o 
pessoal e o social. Os estudos de carreira ou de trajetórias profissionais, 
enquadrados como estudos deformação de adultos, podem contribuir para a 
construção de uma teoria sobre a formação do bibliotecário e desvelar a 
identidade profissional ou o "saber bibliotecário ". O método (auto) biográfico é 
o caminho metodológicopara a realização dos estudos deformação e alcançar o 
conhecimento científico e a história social a partir do individual, do subjetivo e 
do particular. Elisabeth Márcia Martucci . 2718 [B] 

2191. ISSN 0103-3786 v.11 n.1 p.47-53 jan./abr. 1999. Profissional da 
informação: caracterização e busca de instrumentos para avaliação. avaliação; 
profissional da informação; perfil profissional. Objetivando caracterizar o bom 
profissional da informação foi, em uma primeira fase, aplicado um instrumento a 
bibliotecários. Istopermitiu levantaras 18 características mais importantes. Na 
Segunda fase, estas características foram hierarquizadas por outros profissionais 
da área. Não houve correlação entre as opiniões dos dois grupos. Da média de 
avaliações foram obtidas 10 características mais relevantes, aptas a comporem 
um diferencial semântico para avaliar o profissional da informação. Geraldina 
Porto Witter . 2719 [B] 



2192. ISSN 0103-3786 v.11 n.1 p.54-62 jan./abr. 1999. Avaliação dos cursos 
de pós-graduação: estímulo ou coerção?. pós-graduação brasileira - avaliação; 
avaliação - pós-graduação brasileira. Considerando a relevância do artigo 
científico no processo de comunicação científica, bem como a representatividade 
da CAPES na pós-graduação brasileira, analisa-se estatisticamente a possível 
relação entre avaliação atribuída aos cursos depós-graduação pela CAPES e o 
grau de produção de artigos de periódicos científicos impressos e eletrônicos do 
docente/pesquisador brasileiro, nesta perspectiva: os cursos com menção A os 
produzem mais do que os de menção B, estes mais do que os de menção C e 
assim sucessivamente, com a ressalva de que, à época da pesquisa (1997), os 
conceitos iam de A a E. Trata-se da produtividade de 540 professores de 60 
cursos, distribuídos nas cinco regiões brasileiras e nas diferentes áreas do 
conhecimento. No cômputo geral, os resultados não confirmam a existência de 
relação, tanto para os artigos impressos como para os eletrônicos, ou seja, não há 
diferença significativa entre os grupos. A comparação grupo a grupo, no caso 
dos impressos, mostra que somente os cursos com nota E roduzem menos do 
que os A, B, C e D. Maria das Graças Targino . 2720 [C] 

2193. ISSN 0103-3786 v.11 n.1 p.63-69 jan./abr. 1999. Qualidade e ensino na 
FABI-Campinas face ao moderno profissional da informação. ensino de 
Biblioteconomia; perfil profissional; MPI (moderno profissional da informação); 
mercado de trabalho - MPI. Esta pesquisa teve como objetivos: a) identificar 
qual tem sido o desempenho do curso de Graduação em Biblioteconomia da 
PUC-Campinas; b) verificar se existe congruência entre a formação profissional 
proporcionada pela FABI-PUC-Campinas e a prática de seus egressos; c) 
conhecer a avaliação que os docentes fazem de seu próprio trabalho e identificar 
as principais expectativas das organizações empregadoras quanto ao perfil l e 
atuação do profissional da informação. Os dados necessários à pesquisa foram 
coletados por meio de questionários (questões abertas e fechadas junto aos 
egressos de 1991 a 1995, junto aos ultimoanistas, junto aos atuais docentes da 
área especifica e por meio de entrevistas estruturadas junto aos empregadores 
em diversos tipos de instituição). Vera Silvia Marão Beraquet; Renata Ciol; 
Regina Célia Stefani; Maria Lygia Kopke Santos . 2721 [B] 

2194. ISSN 0103-3786 v.11 n.2 maio/ago. 1999. Inteligência Competitiva: 
definições e contextualização.  Sueli Aparecida de Marco . 2723 [O] 

2195. ISSN 0103-3786 v.11 n.2 p.103-112 maio/ago. 1999. Informação 
ambiental para a comunidade científica. comunidade científica, sociedadepara o 
progresso da ciência; Ecologia - meio ambiente; comunicação científica; jornal 
da ciência hoje - jornal da ciência. Analisa o discurso informativo dirigido ao 
público cientifico sobre meio ambiente, no período de janeiro de 1990 a junho 
de 1992, com base nos textos publicados pelo Jornal da Ciência Hoje 
(atualmente Jornal da Ciência), periódico publicado quinzenalmentepela 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). A agenda de eventos 
ecológicos no âmbito da comunidade cientifica aparece em primeiro plano na 
cobertura do jornal. A Amazônia é o segundo tópico em termos de 
expressividade, seguida das categorias espécies ameaçadas de extinção, 
informação ambiental e poluição. A cobertura é abrangente e contextualizada. 
Antonio Teixeira de Barros . 2724 [CO] 



2196. ISSN 0103-3786 v.11 n.2 p.113-126 maio/ago. 1999. A dinâmica de 
funcionamento da Rede BIBLIODATA e os profissionais da informação 
atuantes. catalogação cooperativa; catalogação automatizada; BIBLIODATA. 
Analisa a dinâmica de funcionamento da rede brasileira de catalogação 
cooperativa BIBLIODATA, em período de reestruturação (1996-1998), a partir 
da visão dos profissionais da informação atuantes. Emergiram do trabalho 
alguns pontos chaves para reflexão: a participação do profissional da informação 
nos serviços de catalogação cooperativa; a dinâmica de funcionamento da rede 
BIBLIODATA e a tendência dos serviços de catalogação cooperativa. Através 
da análise dos resultados verifica-se que o BIBLIODATA poderia estar em nível 
mais elevado. Poucas instituições participantes da rede são responsáveis pelo 
volume de informação nela contida. O atendimento da rede a seus participantes é 
muito lento e ainda apresenta falhas, podendo ser a principal causa para o 
desinteresse da maioria dos participantes em seu desenvolvimento. Paulo César 
dos Santos; Maria de Cléofas Faggion Alencar . 2725 [B] 

2197. ISSN 0103-3786 v.11 n.2 p.127-133 maio/ago. 1999. Catalogação 
Cooperativa na Rede BIBLIODATA/CALCO: a questão repetitividade dos 
títulos no catálogo coletivo. catalogação cooperativa; catalogação automatizada; 
BIBLIODATA/CALCO. Verifica o índice de repetitividade de registros 
bibliográficos no catálogo coletivo da Rede de catalogação cooperativa 
automatizada BIBLIODATA/CALCO. Identifica os principais erros na 
catalogação de monografias, principalmente no que tange à determinação dos 
pontos de acesso principal. Utiliza uma amostra do catálogo coletivo em 
microfichas para a coleta de dados. Os resultados obtidos e analisados levaram a 
concluir que, os catalogadores necessitam dominar melhor seus instrumentos de 
trabalho, bem como aceitar a filosofia do compartilhamento e desenvolver 
espírito de cooperação. À Rede BIBLIODATA cabe reestruturar a política de 
catalogação, principalmente no que se refere à "propriedade" de registro. 
Terezinha Batista de Souza; Solange Puntel Mostafa . 2726 [B] 

2198. ISSN 0103-3786 v.11 n.2 p.135-144 maio/ago. 1999. La infodiversidad, 
los bloques regionales y la cooperacion. infodiversidade; América Latina - 
cooperação. Discute a infodiversidade entendida como o reconhecimento das 
diferenças de conteúdo, estilo, formato e procedência. Também, entendida como 
o efêmero e o permanente, o acadêmico e o popular etc. para promover a defesa 
de uma convivência entre os diferentes tipos de informação e principalmente, da 
conservação das idéias da América Latina e suas subregiões. Destaca a 
cooperação entre os blocos regionais em função da possível comercialização dos 
produtos de informação e a globalização. Estela Morales Campos . 2727 [C] 



2199. ISSN 0103-3786 v.11 n.2 p.145-152 maio/ago. 1999. Uso das redes 
eletrônicas por docentes universitários. redes eletrônicas; Internet; 
universidades. Caracteriza a estrutura da rede e serviços de acesso à Internet e o 
uso das redes eletrônicas pelos docentes da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL), para verificar as possíveis correlações das diversas variáveis comas áreas 
do conhecimento. Os resultados demonstram que a Rede UEL possui uma 
estrutura com tecnologia de ponta, mas é necessário que se proceda a melhoria 
na distribuição de microcomputadores e de serviços e a execução de programas 
de treinamento. Os docentes usuários das redes eletrônicas na UEL estão 
dispersos em todas as áreas do conhecimento, porém o grupo de Exatas é o mais 
significativo, sendo em sua maioria doutores do sexo masculino. Maria Elisabete 
Catarino; Cecilia Carmen Cunha Pontes . 2728 [O] 

2200. ISSN 0103-3786 v.11 n.2 p.153-172 maio/ago. 1999. Las revistas de 
bibliotecologia y ciencias de la información en América Latina. Biblioteconomia 
- periódicos; Ciência da Informação - periódicos; América Latina - periódicos 
Rubén Urbizagástegui Alvarado . 2729 [BC] 

2201. ISSN 0103-3786 v.11 n.2 p.173-184 maio/ago. 1999. A informação na 
atividade técnico-científica: um enfoque pós-moderno. informação científica; 
informação tecnológica; comunicação em ciência e tecnologia; era pós-moderna. 
Considerando informação como insumo e consumo da atividade científica e 
tecnológica, é abordado o seu papel na era pós-moderna, sob os aspectos 
informação e sociedade, relações entre ciência, tecnologia e informação, 
informação nos países do Terceiro Mundo e produção e comunicação de 
informações técnico-científicas. Véra Lucia C. Octaviano; Carla Monte Rey; 
Kelly Cristina da Silva . 2730 [C] 

2202. ISSN 0103-3786 v.11 n.2 p.79-93 maio/ago. 1999. Base conceitual para 
implantação de um Sistema de Inteligência Competitiva na BRASPETRO.  
Angelo Milani Júnior . 2722 [CO] 

2203. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.189-193 set./dez. 1999. Tecnologias da 
informação e impacto na formação do profissional da informação.  Carlos H. 
Marcondes . 2731 [CB] 

2204. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.195-204 set./dez. 1999. Competencias en el 
uso de la tecnología y los recursos de la información.  Noel Angulo Marcial . 
2732 [C] 



2205. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.205-213 set./dez. 1999. Atualização dos 
descritores em ciências da saúde para a indexação de dissertações acadêmicas, 
na área de doenças respiratórias. resumos e indexação; vocabulário controlado; 
descritores; dissertações acadêmicas; doenças respiratórias. Para indexar, na 
biblioteca do IDT-UFRJ, utilizava-se o DeCS (Descritores em Ciências da 
Saúde). O objetivo desta pesquisa foi verificar se descritores, para a indexação 
de comunicações de Mestrado em Pneumologia, merecem ser incluídos em 
próxima edição do DeCS. Os descritores de 29 teses foram estudados e aqueles 
que não constavam no DeCS analisados por três juízes. Vinte e nove autores 
empregaram 101 descritores. Destes, 54 foram examinados. Para os juízes, 
somente 6 porcento dos descritores necessitavam ser acrescentados em futura 
edição do DeCS. Conclusão: o DeCS ofereceu terminologia atualizada, com 
finalidade de indexação de teses de Mestrado, na área de doenças respiratórias. 
Patrícia Rosas; Carlos Alberto Guimarães; Luiz Felippe Júdice; Carlos Alberto 
de Castro Pereira; Else Benetti Marques Válio . 2733 [D] 

2206. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.215-222 set./dez. 1999. Biblioteca do futuro 
na percepção de profissionais da informação. biblioteca eletrônica; biblioteca 
digital; biblioteca Virtual. Pesquisa realizada entre os profissionais da 
informação com o objetivo de verificar o nível de atualização destes quanto as 
denominações que a biblioteca do futuro vem adquirindo, devido ao avanço da 
telemática, como resultado o estudo revelou que na percepção destes 
profissionais a biblioteca do futuro se apresenta como aquela que utiliza 
amplamente da tecnologia eletrônica. Raymundo das Neves Machado; Maria 
Sílvia Ferraz Novaes; Ademir Henrique dos Santos . 2734 [B] 

2207. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.223-226 set./dez. 1999. El libro.  Susana 
Sanders . 2735 [B] 

2208. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.227-246 set./dez. 1999. Avaliação dos 
eventos técnico-científicos como canal de transferência da informação do 
produto da pesquisa na Embrapa Instrumentação Agropecuária. produção 
científica; eventos técnicos-científicos; canal de transferência da informação. A 
partir do estudo deprodução científica da Embrapa Instrumentação 
Agropecuária, no qual foram levantados 688 documentos, cobrindo o período de 
1985 a setembro de 1996, inclusive, e que resultou na publicação de um livro em 
1998, foram resgatadas as informações pertinentes aos 523 documentos 
produzidos para apresentação em eventos técnico-científicos e analisados sob o 
enfoque de sua utilização como canal de transferência de informação do produto 
gerado pela atividade de pesquisa desse centro de pesquisa. Janis Aparecida 
Baldovinotti; Vera Lúcia de Campos Octaviano . 2736 [C] 



2209. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.247-256 set./dez. 1999. O Sistema de 
Informação de Marketing e a difusão de dados tecnológicos para a atividade 
produtiva. transferência de informação; informação tecnológica. O 
desenvolvimento da economia aponta para um novo ciclo de expansão 
alimentado e fundamentado no paradigma da informação. Para atuar neste 
contexto se faz necessário consolidar e fortalecer um Sistema de Informação 
voltado, prioritariamente, para a difusão de dados tecnológicos para a atividade 
produtiva. É fundamental, no entanto, que se entenda os mecanismos e atores do 
processo de desenvolvimento tecnológico, bem como o papel da informação 
neste contexto, para que possam ser adotádas políticas mais adequadas. Para 
tanto, é necessário proporcionar uma maior interação entre a pesquisa e a 
indústria, afim de alcançar uma melhor percepção sobre as necessidades de um e 
de outro. Utilizou-se, neste estudo, o Sistema de Informação de Marketing 
(SIM) como instrumento de coleta de dados, tendo em vista a inexistência de 
modelos teóricos que nos permitam identificar as necessidades de informação 
para a tomada de decisão, diretamente relacionadas com o ambiente. Rejane 
Gontow . 2737 [C] 

2210. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.257-260 set./dez. 1999. Resenha: 
características essenciais em produção nacional e estrangeira. . Resenha é um 
tipo de discurso científico concernente a outro trabalho, inicialmente um livro. O 
objetivo foi comparar resenhas publicados em periódicos científicos brasileiros e 
publicados em outros países. Os resultados mostraram similaridades em relação 
à introdução da temática dos livros. Há características mais presentes nas 
resenhas brasileiras do que nos de outros países. Geraldina Porto Witter; Carmen 
L. C. Gonçalves; Márcia C. I. Gozzi; Maria Helena M. A. Oliveira; Nelson I. 
Valério; Yolanda Alexandre . 2738 [CO] 

2211. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.261-273 set./dez. 1999. Alguns comentários 
sobre qualidade e resistência. otimização; qualidade total; resistência; 
dominação. Este artigo pretende discutira possibilidade de manifestação da 
resistência por parte dos trabalhadores empregados em empresas que se utilizam 
da gestão da qualidade total. Resgata, portanto, a questão da qualidade como 
uma tecnologia que busca a otimização da produção, através da adaptação e 
envolvimento do trabalhador ás metas da empresa. A partir dessa caracterização 
da qualidade, pensamos situá-la como mais um instrumento de dominação dos 
trabalhadores imposto pelas tendências produtivas. Fátima da Silva Grave . 2739 
[O] 

2212. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.275-285 set./dez. 1999. O ambiente externo à 
organização: o caso de uma empresa de telecomunições de Minas Gerais. 
monitoração ambiental; gerenciamento estratégico da informação; inteligência 
empresarial. O artigo analisa as práticas adotadas por uma grande empresa do 
setor de telecomunicações para monitorar seu ambiente externo de negócios, 
visando subsidiar seu processo de tomada de decisões estratégicas. Procura, 
ainda, verificar até que ponto as atividades de monitoração estão sendo 
efetivamente realizadas, investigando as áreas cobertas por tal monitoramento, 
bem como as etapas do processo de gerenciamento (levantamento de 
necessidades, coleta, armazenamento, recuperação, análise e uso) da informação. 
Adriane Maria Arantes de Carvalho; Jorge Tadeu de Ramos Neves . 2740 [CO] 



2213. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.287-291 set./dez. 1999. Educação do usuário 
à distância. programa de educação de usuários; programa de educação de 
usuários à distância; bibliotecas universitárias; serviços de referência on-line; 
Internet. Tendo em vista as novas necessidades do usuário local e à distância, e a 
preparação para a nova era da informação, Biblioteca Virtual, a Biblioteca 
Central da UNICAMP através de sua Área de Serviços ao Público, analisa os 
aspectos da educação formal de seus usuários apresentando serviços e produtos 
utilizando as novas Tecnologias da Informação que irá proporcionar a orientação 
do usuário online, com maior autonomia na busca de informações de apoio ao 
ensino e a pesquisa. Rachel Fullin de Mello; Valéria dos Santos Gouveia 
Martins; Luiz Atilio Vicentini; Luciângela Slemer Mileck; Márcia Aparecida 
Pillon D'Alóia . 2741 [B] 

2214. ISSN 0103-3786 v.11 n.3 p.293-299 set./dez. 1999. Videoteca digital: o 
caso da Videoteca Multimeios do IA/UNICAMP. bibliotecas digitais; Internet; 
metadados; sistemas multimídia; sistemas de recuperação da informação; 
videodigital. Apresenta a implantação de recursos multimídia e interface Web no 
banco de dados desenvolvido para a coleção de vídeos da Videoteca Multimeios, 
pertencente ao Departamento deMultimeios do Instituto de Artes da UNICAMP. 
Localiza a discussão conceitual no universo das bibliotecas digitais e propõe 
alterações na configuração atual de seu banco de dados. Maria Lúcia Figueiredo 
Fagundes; Gilberto dos Santos Prado . 2742 [B] 

2215. ISSN 0103-3786 v.12 n.1 p.11-19 jan./jun. 2000. Localização de 
informações na Internet: características e formas de funcionamento dos 
mecanismos de busca. Internet; mecanismo de busca. Este trabalho apresenta 
diferentes formas de operação dos diversos pesquisadores na Internet, 
demonstrando como funcionam os mecanismos de busca, tais como a Alta Vista, 
Bookmark, Cadê, Infoseek, etc., fazendo uma comparação entre os diversos 
critérios e ferramentas de acesso, demonstrando as características dos catálogos 
e índices sites em Português e Inglês. Discute, de forma breve, princípios para a 
localização de informações na Internet. Regina Meyer Branski . 2902 [CB] 

2216. ISSN 0103-3786 v.12 n.1 p.21-29 jan./jun. 2000. O empowerment da 
administração de unidades de informação. unidades de informação; gestão; 
empowerment. Apresenta estudo da Administração em Unidades de Informação, 
enfocando o lado humano dos gestores de informação, envolvendo as dimensões 
psicológica e sociológica de seu trabalho. Objetiva evidenciar um panorama da 
gestão de recursos humanos de forma estratégica, desenvolver uma nova visão 
no gerenciamento de pessoas, que possibilite satisfazer suas necessidades e 
crescimento pessoal e grupal e analisar a prática gerencial corrente levando-se 
em consideração os desafios que o futuro exige das empresas/unidades de 
informação triunfadoras. Raquel Rutina Korobinski; Edmeire Cristina Pereira . 
2903 [B] 



2217. ISSN 0103-3786 v.12 n.1 p.31-47 jan./jun. 2000. A SBPC e a informação 
ambiental no Brasil: o papel da revista Ciência Hoje. informação ambiental; 
ecologia; revista Ciência Hoje; Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência; comunicação científica; informação. Analisa a informação ambiental 
divulgada pela revista Ciência Hoje, editada pela Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), desde o primeiro número da revista até a 
realização da Eco 92. A divulgação concentra-se nos estudos de avaliação de 
impactos e efeitos da degradação ambiental e nos temas globais da agenda 
ecológica. O didatismo é uma das características principais de Ciência Hoje, 
com o intuito de facilitar a leitura por parte do público leigo. Antonio Teixeira 
de Barros . 2904 [C] 

2218. ISSN 0103-3786 v.12 n.1 p.49-57 jan./jun. 2000. Educação brasileira: 
análise temática (1991-1994). periódico científico; temas; educação superior 
brasileira. Analisa a freqüência de aparecimento dos temas e dos nomes das 
universidades brasileiras, oficiais e particulares, nos artigos da Revista Educação 
Brasileira, publicada pelo Conselho de Reitores, no período de 1991 a 1994. 
Constata que a análise permitiu uma visão geral dos problemas educacionais do 
país no período, que houve diferença significativa entre as categorias de temas, 
prevalecendo a Genérica e que a produção dos docentes das universidades 
estatais destacou-se significantemente. Conclui pela relevância da publicação 
enquanto identifica e analisa a problemática da educação superior brasileira. 
Maria Pia Giazzi Nassri; Marisa Bueno Mendes Gargantini; Regina Coeli 
Bezerra de MeIo Nassri . 2905 [CO] 

2219. ISSN 0103-3786 v.12 n.1 p.59-71 jan./jun. 2000. Informação e censura 
no Brasil: da formação do Estado à "Era do Real". informação; censura; Brasil. 
Rotineiramente, estudos realizados demonstram que buscar informações não se 
constitui hábito freqüente do brasileiro. O objetivo desta pesquisa foi coletar 
dados sobre a censura à informação que impera no país, desde a formação do 
Estado até a 'Era do Real' e nas constituições, enfocando o desempenho, fatores 
determinantes, formas como têm sido exercida e conseqüências nas práticas da 
leitura e da pesquisa. Véra Lucia C. Octaviano; Carla Monte Rey; Kelly Cristina 
da Silva . 2906 [C] 

2220. ISSN 0103-3786 v.12 n.1 p.7-10 jan./jun. 2000. Disponibilização do 
catálogo do acervo das bibliotecas da UNICAMP na web, utilizando o Altavista 
Search Intranet. catálogo automatizado; recuperação de informações; Alta Vista 
Search Intranet; Web; Internet. Desenvolvimento e implantação de projeto, 
visando a disponibilização do catálogo automatizado de monografias (livros e 
teses), existente nas bibliotecas da UNICAMP, na WEB, utilizando a ferramenta 
de busca AltaVista Search Intranet. Mariângela Pisoni Zanaga; Izilda Morelli 
Pignataro da Silva . 2901 [B] 



2221. ISSN 0103-3786 v.12 n.1 p.73-82 jan./jun. 2000. Desenvolvimento 
sustentável e a sociedade da informação: uma parceria natural?. 
desenvolvimento sustentável; sociedade de informação; desmaterialização. Na 
forma de uma revisão da literatura, é examinada a hipótese de que o advento da 
chamada "sociedade pós industrial" ou "sociedade da informação" tem dado 
lugar a um período de atividade socio-econômico que representa uma mudança 
radical do modo anterior de desenvolvimento. É discutido o consenso de que a 
dinâmica desta nova forma de sociedade favorece um tipo de desenvolvimento 
econômico e social ecologicamente mais sustentável, principalmente porque o 
novo paradigma tem como seu eixo a informação e atividades relacionadas a ela, 
o que promoveria uma suposta "desmaterialização" da sociedade. A questão das 
formas com as quais este novo paradigma de desenvolvimento pode, ou não, 
afetar os chamados "países recém desenvolvidos" é também discutida. Ariadne 
C. Furnival . 2907 [CO] 

2222. ISSN 0103-3786 v.12 n.1 p.83-92 jan./jun. 2000. Sor Juana and her 
library world. Sor Juana; literatura mexicana do século XVII. Muitos 
documentos têm sido elaborados sobre Sor Juana desde a primeira publicação do 
primeiro volume de Juan Camacho em 1689 na cidade de Madrid. E mais ainda 
por ocasião de seu aniversário em 1995. Não se sabe exatamente a data de seu 
nascimento, provavelmente entre 1651 e 1653, falecendo em 1695. As revistas 
ABSIDE. REVISTA DE CULTURA MEXICANA publicou 25 artigos entre 
1941-1973, e CONTEMPORÂNEOS oito, entre 1929 a 1931; o BOLETIN DE 
LA BIBLIOTECA NACIONAL publicou cinco artigos em 1951 e 1960, mas 
nenhum destes abordou sua biblioteca. Os seguintes autores têm discutido sua 
biblioteca: o escritor Ermil Abreu Górnez (1934); Alfonso Méndez Plantarte 
(1944); o historiador e crítico de arte, Francisco de Ia Maza (1952); o poeta 
Octavio Paz (1982); o ex-diretor da Mexican National Library, Ignacio Osorio 
(1986). Creio que os 4000 volumes de sua biblioteca. desempenharam unia parte 
importante em seus escritos, muito mais que companheiros: objetos de seu 
inundo. Infelizmente, esta biblioteca, desintegrada por ela mesma ao final de sua 
vida, é uni exemplo de acervos de bibliotecas do Novo Mundo, juntamente com 
a primeira biblioteca acadêmica desenvolvida na Cidade do México: "La 
Biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Tlaatelolco" (1536). Para saber sobre os 
títulos de alguns destes livros, cuja existência pode apenas ser conhecido através 
de suas pinturas de Sor Juana, uma pelo artista mexicano Juan de Miranda, ativo 
de 1697 a 1711, pertencente à Universidad Nacional Autónoma de México, e a 
outra pelo pintor mexicano Miguel Cabreia no Museo Nacional de Historia del 
Castillo de Chapultepec na Cidade do México, nos dá um vislumbre não apenas 
de sua biblioteca, mas também de seu mundo. Sor Juana com sua beleza, 
charme, inteligência e habilidade de lidar- com as personalidades mais 
importantes de seu tempo foi considerada uma ponte entre o Novo e o Velho 
Mundo devido às suas contribuições literárias corno mulher, e muito mais ainda 
como uma mulher Americana do século XVII. Ela é considerada por Alatorre 
(1995) como o ouro espiritual semelhante ao ouro extraído das minas do Novo 
Mundo. Metaforicamente, seus escritos são o resultado de seu intelecto e dos 
conteúdos extraídos de seus livros que representaram o mundo de conhecimento 
contidos em sua biblioteca. Elsa Barberena Blásquez . 2908 [BO] 



2223. ISSN 0103-3786 v.12 n.2 p.17-28 jul./dez. 2000. A administração 
participativa como filosofia para o gerenciamento de sistemas de informação. 
administração participativa; empowerment; autogestão; trabalho em equipe; 
liderança; participação nos lucros; gerenciamento de sistemas de informação. 
Este artigo aborda, no atual contexto de transformações da sociedade do 
conhecimento, vários aspectos da administração participativa, concebida como 
uma filosofia para o gerenciamento dos sistemas de informação. Observa-se a 
necessidade de desenvolver informação, treinamento e comunicação, da parte 
das organizações, por meio desse novo paradigma de liderança. Tal proposta é 
situada na evolução das grandes tendências de pensamento e atualizada em 
função do desenvolvimento das redes e sistemas de informação. Em conclusão, 
sugerem-se alguns princípios elementares para redesenhar as atividades dos 
gestores da informação ou do conhecimento. Edmeire Cristina Pereira; Raquel 
Rutina Korobinski; Liane dos Anjos; Suely Ferreira da Silva; Ana Letícia Porrua 
Baduy . 2910 [CO] 

2224. ISSN 0103-3786 v.12 n.2 p.29-50 jul./dez. 2000. Correlação entre 
atuação de gerentes de S. O. e aspectos gerenciais considerados importantes. 
gerência de unidades de informação; formação acadêmica de profissionais da 
informação. Pesquisas já realizadas indicam que os gerentes de unidades de 
informação exercem uma gania variada de atividades gerenciais além das 
tradicionalmente conhecidas e esboçadas em livros textos. Estas atividades 
possuem importância relativa para o sucesso do trabalho gerencial, são 
realizadas com freqüência diferenciadas e algumas são consideradas como sendo 
mais fáceis de serem executadas que outras. Esta pesquisa objetiva identificar 
qual a relação que existe entre as atividades consideradas mais relevantes e 
alguns fatores inerentes ao ambiente e estrutura da unidade de informação bem 
como a experiência administrativa já adquirida pelos gerentes destas unidades. 
Os dados são analisados tendo em vista sugestões para uma formação acadêmica 
mais adequada dos profissionais da informação. Silas Marques de Oliveira . 
2911 [B] 

2225. ISSN 0103-3786 v.12 n.2 p.51-60 jul./dez. 2000. Os 4 PS do composto 
de marketing na literatura de Ciência da Informação. composto de marketing; 
marketing mix; composto mercadológico; unidades de informação. Analisa 60 
documentos sobre os 4Ps do composto de marketing em unidades de informação 
da literatura de Ciência da Informação rio período de 1975 a 1995, para 
conhecer quantos e quais autores escreveram sobre o tema, qual o pioneiro, 
queira foi o pioneiro a propor adição de Ps. Apresenta a cronologia dos 
documentos estudados e discute as 4Ps do composto de marketing. Propõe a 
adoção da mais completa proposta analisada copio forma de garantir o hauro das 
unidades de informação. Sueli Angélica do Amaral . 2912 [CO] 



2226. ISSN 0103-3786 v.12 n.2 p.61-69 jul./dez. 2000. Quem é o profissional 
da informação?. profissional da informação - conceito; profissional da 
informação - requisitos; profissional da informação - atribuições; bibliotecários - 
formação. Considerando a importância de se conhecer o perfil do profissional da 
informação como forma de fornecer a bibliotecários e cientistas da informação 
diretrizes para uma atuação compatível com o contexto mundial, em que impera 
a denominada sociedade da informação, após a necessária contextualização, 
discutem-se as questões conceituais que rondam a expressão - profissional da 
informação. A seguir, arrolam-se os requisitos básicos e as atribuições passíveis 
de serem exercidas por esses profissionais no século que se avizinha, o que 
pressupõe rever a formação dos bibliotecários, a partir da graduação. Maria das 
Graças Targino . 2913 [B] 

2227. ISSN 0103-3786 v.12 n.2 p.7-16 jul./dez. 2000. Gerenciamento do 
capital humano em bibliotecas ou centros de informação: desafio imposto pela 
sociedade do conhecimento. capital intelectual; capital humano; conhecimento 
tácito; Learning Organizations (conceito); gestão de pessoas; gerentes e líderes; 
Sociedade do Conhecimento; aquisição; referência. Este artigo procura discutir 
aspectos relacionados ao capital humano atuante em bibliotecas ou centros de 
informação, analisando as habilidades gerais e específicas necessárias aos 
profissionais dos setores de Aquisição e Referência (início e fim do processo 
informacional). Propõe uma reflexão sobre o conceito de organizações do tipo 
"learning organizations". Conclui que a grande mudança de paradigmas da 
atualidade está no modelo mental de seus gestores, dentro da ótica de líderes 
educadores. Eis um grande, senão, o maior de todos os desafios impostos pela 
sociedade do conhecimento. Angela Maria Oliveira; Antonio Costa Gomes 
Filho; Astrid Honesko; Edmeire C. Pereira . 2909 [B] 

2228. ISSN 0103-3786 v.12 n.2 p.71-79 jul./dez. 2000. Ciência da informação: 
buscando abrigo para um sujeito. informação; sujeito interativo-informacional; 
práticas informacionais; professores e alunos. O presente texto aborda o aspecto 
conceitual da informação, revisitando alguns estudos que tratam da questão. 
Busca a noção de efeitos de sentidos na linguagem do discurso para articular 
com a informação, captando a noção de sujeito-interativo-informacional como 
possibilidade de estabelecer fios interdisciplinares. Mirian de Albuquerque 
Aquino; Bernardina Maria Juvenal Freire . 2914 [C] 



2229. ISSN 0103-3786 v.13 n.1 p.23-41 jan./jun. 2001. Análise comparativa e 
de consistência entre representações automática e manual de informações 
documentárias. indexação automática; Terminologia; consistência; Indexação; 
representação documentária; método estatístico-morfológico. Analisa a 
consistência dos produtos de indexação automática em domínios científicos de 
Saneamento Básico e de Educação. Procura averiguar se essa via se assemelha, 
em resultados, aos processos de indexação que utilizam a metodologia da 
Análise Documentária. Busca referencial teórico na Análise Documentária, afim 
de reconhecer os parâmetros norteadores da análise e síntese de textos escritos, e 
na Terminologia, enquanto Ciência e objeto, para compreender a organização e 
as características dos vocabulários dos domínios do saber. Utiliza uma 
representação automática baseada em um modelo estatístico-morfológico, onde 
a extração dos léxicos é feita com o auxílio de um dicionário que possui somente 
uma lista de palavras e as suas respectivas classes gramaticais. Observa que se o 
método vir a reconhecer significados e termos compostos, e a partir destes 
operar com relações/redes semânticas, o processo/produto de representação 
automática apresentará adequados níveis de desempenho em uma efetiva 
indexação automática. Grabriel Santos Alcaide; Roberto Júlio Gava; Willlame 
Santos Rodrigues; Débora Ferreira Santos . 3053 [CBO] 

2230. ISSN 0103-3786 v.13 n.1 p.43-47 jan./jun. 2001. Contexto, leitura e 
subjetividade. leitura e contexto; leitura e subjetividade. Os estudos da 
efetivação do ato da leitura tecem suas raízes principalmente em três dimensões: 
o contexto, a motivação e o sentido. Os conceitos, advindos em primeira 
instância da história, da psicologia e da semiologia, respectivamente, 
demonstram o imbricado de assuntos e áreas do conhecimento que necessitam 
ser analisados para obter-se a compreensão da verdadeira efetivação da leitura. 
Apesar da fusão desses três conceitos atuarem quase indistintamente na prática 
da leitura, o artigo detém-se, de forma didática, na dimensão contexto. É 
considerado como o elemento catalisador da leitura, pois se o contexto descrito 
pelo autor não for ao encontro com o do leitor, não bater com acua vivência, a 
ação leitura não se efetivará. São apresentados argumentos de pensadores da 
área de leitura, destacando conceitos, teses e postulados por eles elaborados. 
Ligia Maria Moreira Dumont . 3054 [O] 

2231. ISSN 0103-3786 v.13 n.1 p.49-55 jan./jun. 2001. Complementariedade 
qualitativo-quantitativa na pesquisa em informação. pesquisa em informação; 
métodos qualitativos; métodos quantitativos. Analisa como a discussão sobre a 
conduta investigativa foi estimulada a partir do séc. XVII pelos êxitos da 
experiência como fonte de conhecimento. Métodos quantitativos ganham espaço 
nas áreas humanas e sociais. Atualmente, outros enfoques alternam-se ao 
paradigma positivista. Permanecem, entretanto, antagonismos entre enfoques 
quantitativos e qualitativos, simultaneamente a formas de rearticulação 
interdisciplinar. Da mudança qualitativa na prática da pesquisa social resultam 
opções à contradição entre os enfoques. A possibilidade de integrá-los na 
construção de conhecimentos é concretizada com estratégias múltiplas, dada a 
interdependência entre desenvolvimento científico, mudanças no contexto e 
criatividade na investigação. Leilalh Santiago Bufrem . 3055 [C] 



2232. ISSN 0103-3786 v.13 n.1 p.57-65 jan./jun. 2001. Informação a estatística 
e política pública: desafios futuros no presente. informação; informação 
estatística; política pública. A informação estatística ocupa lugar de realce na 
concepção, na formulação e na realização das políticas públicas, que orientam as 
decisões e as ações (diretas e indiretas) dos governos. Para esse fim, em razão 
das mudanças nos domínios de governo, a demanda por informações estatísticas 
(públicas e oficiais) vem se diversificando e se ampliando. Perceber a dinâmica 
dessa demanda, e bem atendê-la, torna-se um grande desafio para as agências 
(públicas e oficiais) de estatística. Com efeito, pelo lado da oferta, por mais que 
se lance mão de novas e melhores tecnologias, dinâmicas por natureza, há uma 
incômoda (difícil de ser rompida) rigidez no processo produtivo. Assim, as 
agências (públicas e oficiais) de estatística debatem se no complexo equilíbrio 
entre sua legitimidade (relação com a demanda) e sua credibilidade (relação com 
a ciência e com a pesquisa, no âmbito da oferta). Muitos e difíceis desafios lhes 
são postos em face do futuro. Pois, pensar esse futuro, e propor atitudes práticas 
no presente, de modo a garanti-lo, é o objetivo deste texto. Nelson Senra . 3056 
[CO] 

2233. ISSN 0103-3786 v.13 n.1 p.67-80 jan./jun. 2001. Estrutura de bases de 
dados: modelos de metadados e a qualidade de resposta. estrutura de bases de 
dados; modelo de dados; metadados; tipologias documentais; qualidade de 
resposta. A estrutura das bases de dados, bem como a forma com que as bases de 
dados desenham seu modelo de dados são objetos de análise deste artigo. Alguns 
tipos de bases de dados, como: bibliográficas, diretórios, financeiras, numéricas 
e texto completo, são analisadas a partir das diferentes tipologias documentais 
que as compõem e a relação com o desenho do modelo de dados utilizados por 
elas. A partir disso, defende-se a hipótese de que quanto melhor desenhado o 
modelo de dados em relação as diferentes tipologias documentais, maior será a 
qualidade de resposta da base de dados. Marta Lígia Pomim Valentim . 3057 [C] 

2234. ISSN 0103-3786 v.13 n.1 p.7-21 jan./jun. 2001. Avaliação de Sistemas 
de Informação: revisão da literatura. satisfação do usuário da informação; 
mensuração da satisfação do usuário; sucesso de sistemas de informação; 
avaliação de sistemas de informação; qualidade da informação; gestão de 
sistemas de informação. Revisão da literatura sobre avaliação de sistemas de 
informação. Analisa 104 artigos publicados em 14 diferentes periódicos entre 
1974 a 1997. Identifica, analisa e sistematiza as variáveis dependentes adotadas 
para avaliação de sistemas de informação ao longo deste período. Enfoca 
especificamente os atributos referentes à qualidade da informação e qualidade de 
serviço em sistemas de informação. Apresenta a literatura referente à utilização 
do instrumento da área de marketing de serviço chamado SERVQUAL, bem 
como sua aplicação na área de sistemas de informação. Osmar Arouck . 3052 
[BC] 



2235. ISSN 0103-3786 v.13 n.1 p.81-91 jan./jun. 2001. Avaliação da qualidade 
de um serviço do sistema de arquivos da UNICAMP: um modelo piloto de 
pesquisa com usuários. arquivos; administração de arquivos; qualidade total; 
usuários. O desenvolvimento e implementação de sistemas visando melhoria da 
qualidade, quer nos setores produtivos quanto de serviços, apontam que 
identificar e medir explicitamente os requisitos do cliente é um passo 
fundamental quando se quer realizar com maior chance de sucesso programas 
voltados à Qualidade Total. No setor de serviços, em virtude de sua natureza, é 
ainda mais importante compreender o que os clientes, de fato, procuram e o que 
eles avaliam, ou seja, como a qualidade é percebida pelos clientes para, desta 
forma, melhor gerenciar, realizar mudanças e influenciá-las na direção desejável. 
Considerando a importância da percepção do cliente em sistemas de qualidade, o 
presente trabalho relata uma experiência de "ouvir o cliente", através de uma 
pesquisa piloto realizada junto a usuários do Sistema de Arquivos da Unicamp, 
com avaliação específica do serviço de Empréstimo/Consulta de Processos do 
Acervo Intermediário do Arquivo Central do Sistema de Arquivos da Unicamp 
(SIARQIAC). Neire do Rossio Martins; Gláucia Critter Chiliatto; Márcia Regina 
Frasson . 3058 [A] 

2236. ISSN 0103-3786 v.13 n.1 p.93-99 jan./jun. 2001. Competencias 
profesionales de los egresados de la carrera de bibliotecología de la Universidad 
de Playa Ancha de Ciencias de la Educación: una propuesta para Mercosur.  
Cristián Valenzuela Urra . 3059 [B] 

2237. ISSN 0103-3786 v.13 n.2 p.111-129 jul./dez. 2001. Duas décadas de 
conjuntura econômica, de (des)emprego industrial e de inserção dos 
profissionais da informação no mercado de trabalho. economia brasileira; 
indústria; mercado de trabalho; profissionais da informação. O objetivo do artigo 
é trazer elementos empíricos para uma reflexão sobre as perspectivas do 
mercado de trabalho dos Profissionais da Informação na Indústria e demais 
setores da economia brasileira. Para tanto, o texto está dividido em duas partes. 
Inicia-se com uma análise retrospectiva da conjuntura econômica ao longo das 
últimas décadas, destacando o papel das políticas governamentais na promoção 
do desenvolvimento econômico e industrial brasileiro, e depois, atendo-se às 
duas décadas mais recentes, ressalta-se o impacto das sucessivas conjunturas 
econômicas dos anos 80 e 90 sobre o comportamento do emprego e em especial 
do emprego industrial. Na segunda parte analisa-se o comportamento da 
demanda por Profissionais da Informação, o nível de rendimento e inserção 
setorial com base nos dados de pesquisas nacionais do IBGE. Procura-se mostrar 
que, dadas as baixas taxas de crescimento econômico e a elevada 
vulnerabilidade externa que tem caracterizado a economia brasileira, mesmo os 
Profissionais da Informação têm tido crescentes dificuldades para se inserirem 
no mercado de trabalho brasileiro e nele construírem uma carreira estável e 
promissora. Paulo de Martino Jannuzzi; Fernando Augusto Mansor de Mattos . 
3067 [BO] 



2238. ISSN 0103-3786 v.13 n.2 p.131-141 jul./dez. 2001. Universidades 
corporativas: um estudo de caso. educação corporativa; gestão; competências; 
conhecimento. Dentro de um ambiente de elevada competição, as empresas 
buscam se organizar no sentido de acelerar ainda mais o processo de acúmulo e 
transmissão dos conhecimentos fundamentais às suas estratégias empresariais. 
Uma dessas formas, é a utilização de modelos organizacionais voltados para o 
aprendizado e auto desenvolvimento, visando a redução e até a eliminação dos 
gap's de competência identificados como fundamentais de serem superados. 
Inserido neste contexto global, de elevada competitividade, este trabalho 
apresenta um estudo de caso da implantação da Universidade Corporativa 
PETROBRÁS, onde são abordadas além da sua evolução histórica, as principais 
vantagens, benefícios e dificuldades no processo de implantação, assim como as 
lições aprendidas e, finalmente, os novos desafios a serem superados. Murillo 
César Mello Brandão; Jorge Luiz Pereira Borges; Martius V Rodriguez y 
Rodriguez . 3068 [CO] 

2239. ISSN 0103-3786 v.13 n.2 p.13-23 jul./dez. 2001. Estoque, oferta e uso da 
informação: reflexões sobre um recurso estratégico para o desenvolvimento do 
setor produtivo. informação; conhecimento; indústria; competitividade. Trata-se 
de uma retrospectiva histórica sobre o empenho da humanidade em estocar 
conhecimento, contextualizada nos aspectos culturais de cada período. Discute-
se a oferta da informação sob o enfoque de uma produção continua de 
conhecimento, enfatizando as especializações que resultam na diferenciação dos 
estoques e na oferta de diferentes tipos de informação. Faz-se uma reflexão 
sobre o uso da informação na indústria, destacando-se diversas questões 
relacionadas aos obstáculos e otimização desse processo no desenvolvimento do 
setor produtivo. Celeste Aída S. C. Jannuzzi . 3060 [C] 

2240. ISSN 0103-3786 v.13 n.2 p.25-42 jul./dez. 2001. Decisão e informação 
na indústria. tecnologia da informação; tomada de decisão; indústria. 
Ultimamente, tem sido dado mais importância ao T da TI (Tecnologia da 
Informação) do que ao I. Tal fato pode ser confirmado pelos diversos meios de 
comunicação que divulgam que a indústria ainda não conseguiu alcançar os 
resultados esperados que justificaram o investimento em TI. Esta realidade faz-
nos refletir sobre a necessidade de estruturar um quadro que forneça as variáveis 
que possibilitem a reversão desta situação. A proposta deste artigo é construir 
una contexto que resgata a utilização da informação, deforma efetiva, no 
processo de decisão da indústria. Identifica a natureza do processo decisório, 
articula a informação como sua matéria-prima e amplia o próprio ambiente 
informacional colocando-o numa perspectiva ecológica, isto é, promove a 
eliminação de contornos que vêm condicionando a informação à perspectiva da 
engenharia de sistemas. E reconhece a diversidade que representa o mundo da 
informação. Ralph Santos da Silva . 3061 [C] 



2241. ISSN 0103-3786 v.13 n.2 p.43-54 jul./dez. 2001. Produção e 
disseminação de informações socioeconômicas. informação estatística; internet; 
custo da informação. O artigo analisa, em primeiro lugar, a importância da 
informação para a geração do conhecimento e o papel e as especificidades das 
estatísticas socioeconômicas nesse processo. A seguir apresenta a forma como a 
produção dessas estatísticas está organizada e as mais significativas e recentes 
transformações pelas quais ela passou nas duas principais agências públicas 
dessa área, no país, o IBGE e a Fundação Seade. Aborda também a questão dos 
diferentes padrões de financiamento nelas existentes e os motivos pelos quais 
eles foram adotados. Na sua parte final discute a questão da disseminação desde 
o modelo vigente antes dos advento da Internet, os impactos da revolução 
tecnológica e os novos desafios decorrentes da mudança no modelo de 
financiamento. Osvaldo Guizzardi Filho; Vivaldo Luiz Conti . 3062 [C] 

2242. ISSN 0103-3786 v.13 n.2 p.55-72 jul./dez. 2001. Prospecção de cadeias 
produtivas e gestão da informação. agronegócio; cadeias produtivas; 
competitividade; informação. A aplicação de técnicas prospectivas tem sido 
introduzida na pesquisa e na gerência do agronegócio e de suas cadeias 
produtivas, sendo capaz de tornar mais precisa e eficaz a formulação de 
estratégias e a própria gestão da competitividade. Todavia, para se tornarem 
realidade, estes mecanismos analíticos precisam manejar grandes quantidades de 
informação, sem a qual toda a sua eficiência se torna comprometida. Este 
trabalho propõe-se a apresentar estes novos conceitos e ferramentas de análise 
de agronegócio e de cadeias produtivas, notadamente no que tange a aplicação 
de estudos de futuro focados no desempenho desses sistemas. É também 
examinada a questão da informação como base para estes estudos e para a 
formulação de estratégias e discutem-se formas de aprimorar a gestão deste 
insumo vital para o aprimoramento do desempenho. Antônio Maria Gomes de 
Castro . 3063 [CO] 

2243. ISSN 0103-3786 v.13 n.2 p.73-80 jul./dez. 2001. Conformação de plano 
de suprimento dos serviços em TELECOM integrado ao plano informacional. 
telecomunicação; inovação; inteligência competitiva; inteligência de negócios; 
conhecimento; informação. Na contemporaneidade, a vantagem competitiva das 
nações tem na geração endógena da inovação em telecomunicações um de seus 
pilares. A concorrência acirrada do setor requer arquiteturas de processos 
flexíveis para fazer face a constantes reposicionamentos empresarias e de 
produtos. Requer ainda adequações rápidas de práticas gerenciais às mudanças 
impostas por crescentes rearranjos de atores e tendências que exercem influência 
direta nos destinos das organizações. Alinhamento de planos operacionais e de 
inteligência competitiva apresenta-se como alternativa para assegurar o sucesso 
dos empreendimentos através de fluxos informacionais contínuos e uniformes 
em todas as fases do negócio. Fernando Luís de Castro Miquelino; Raimundo 
Nonato Macedo dos Santos . 3064 [CO] 



2244. ISSN 0103-3786 v.13 n.2 p.81-92 jul./dez. 2001. Dimensões de 
competitividade para a empresa brasileira: informação e conhecimento, 
qualidade, tecnologia e meio ambiente. informação; organização; indústria; 
qualidade; tecnologia. Este trabalho analisa dimensões estratégicas da 
competitividade, em uma economia globalizada, para pequenas e medias 
empresas do setor de manufaturados, envolvendo a gestão da informação, a 
gestão da qualidade, a gestão da tecnologia e a gestão ambiental. Com base em 
modelo conceitual simplificado, mas de característica não linear e dinâmica, 
foram analisados alguns aspectos básicos desdobrados daquelas dimensões, 
através de referências bibliográficas e de pesquisa de campo envolvendo noventa 
empresas. A análise dos dados indica limitações de conhecimentos e práticas na 
maioria das empresas, no campo das quatro dimensões analisadas, quando 
comparadas a uma "organização de excelência" nesses quatro campos. As 
limitações em gestão do conhecimento induzem às dificuldades de implantação 
de sistemas de informação, sistemas de qualidade, sistemas de tecnologia, e 
sistemas de controle ambiental. Menos de 20 das organizações apresentam 
alguma configuração naquelas dimensões, porém com muita limitação em 
gestão da informação e gestão da tecnologia de produtos/processos, sendo a 
gestão ambiental dependente dessa última. Desta forma existe necessidade de 
ações de órgãos de governo, universidades, associações de classe, visando à 
conscientização e colaboração na geração de conhecimentos para essa categoria 
de empresas, pelos menos no campo das quatro dimensões analisadas, tendo em 
vista a importância das mesmas como fatores de competitividade em uma 
economia globalizada. José Carlos Teixeira da Silva . 3065 [CO] 



2245. ISSN 0103-3786 v.13 n.2 p.93-110 jul./dez. 2001. A gestão do 
conhecimento e a inovação tecnológica. gestão do conhecimento; inovação 
tecnológica; transferência de tecnologia. Nessa quarta "Onda", a do 
Conhecimento, sabemos que entre os grandes desafios que devemos enfrentar 
para a construção de uma sociedade mais moderna, rica e justa, estão, como 
ressalta o Relatório para o Desenvolvimento Mundial "Conhecimento para o 
Desenvolvimento - 1998/1999", preparado pelo Banco Mundial, os da 
diminuição das "lacunas de conhecimento" e o da eliminação dos problemas 
defluxo e de acesso às informações. "Embora seja impossível eliminar por 
completo as deficiências de informação, reconhecê-las e enfrenta-las é crucial 
para obter mercados eficientes e, em conseqüência, fundamental para um 
crescimento rápido, eqüitativo e sustentado". Se o problema das "lacunas de 
conhecimento" tem conexão estreita com as deficiências de informação, então, 
nada mais natural que, ao buscar equacionar àquelas, procuremos soluções para 
corrigir estas. Eliminar as "lacunas de conhecimento", talvez seja uma tarefa 
quase impossível para os países em desenvolvimento. Minimizá-las, no entanto, 
é uma possibilidade concreta. Com foco nesse objetivo, a questão central para a 
qual procuraremos uma resposta ao longo deste trabalho será: Como utilizar de 
maneira mais eficiente, e com resultados mais eficazes, o estoque de 
conhecimento tecnológico disponível num país? Na procura de uma reposta para 
essa questão, analisaremos, de maneira sucinta, alguns detalhes que tipificam o 
ambiente onde se processa a geração, a comercialização, a transferência e a 
transformação do conhecimento em inovação, quando, então, ele se transforma 
em riqueza e produz bem-estar. Conhecidas as particularidades e as 
peculiaridades desse tipo de mercado, conhecidas as características dos agentes 
que atuam nesse processo, entendemos que será possível, pela análise dos dados 
e das informações disponíveis e pela melhor compreensão dos problemas hoje 
existentes, sugerir caminhos capazes de acelerar e potencializar os benefícios 
econômicos e sociais advindos da transformação do conhecimento em inovação. 
Assim, o objetivo final deste trabalho é apresentar uma proposta que, ao lançar 
mão dos avanços da Tecnologia da Informação e das facilidades oferecidas pelas 
Redes de Telecomunicações (com seus custos decrescentes e capilaridade 
mundial), possibilite, pela redução dos problemas de informação, diminuir as 
"lacunas de conhecimento" e, com isso, maximizar os ganhos da sociedade, pela 
revelação e pela apropriação mais eficiente do conhecimento já existente, e 
disponível para intercambio, comércio e transferência. Carlos Demantova Neto; 
Rose M. Juliano Longo . 3066 [C] 

2246. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.101-104 jan./jun. 2002. Ciência da 
Informação: denominação de curso e diretrizes curriculares. Ciência da 
Informação; Arquivologia; interdisciplinaridade. Discussão das especificidades 
da Ciência da Informação e da Arquivologia e de suas relações 
interdisciplinares. Maria Odila Fonseca . 3247 [CA] 



2247. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.105-106 jan./jun. 2002. O financiamento da 
pesquisa e a área de Ciência da Ciência da Informação. Ciência da Informação; 
fomento à pesquisa. Aborda os mecanismos de apoio e financiamento à pesquisa 
do CNPq para a área de Ciência da Informação, apontando para a comunidade 
científica as ações esperadas de suas lideranças e associações científicas, 
deforma que seus pesquisadores venham a fazer o melhor uso possível das 
modalidades de apoio disponíveis. Cristina Maria Menezes dos Reis . 3248 [C] 

2248. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.11-15 jan./jun. 2002. Ensino e pesquisa em 
foco: o VI ENEBCI (Encontro Nacional de Ensino de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação). ensino; pesquisa; Ciência da Informação. Relatório geral do VI 
ENEBCI, que teve como eixo central a discussão das concepções e práticas de 
pesquisa nos cursos brasileiros de Ciência da Informação. Nair Yumiko Kobashi 
. 3236 [CB] 

2249. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.17-24 jan./jun. 2002. O tempo e o espaço da 
Ciência da Informação. Ciência da Informação; história; Tecnologia da 
Informação. O artigo lança um olhar sobre o desenvolvimento do campo da 
ciência da informação e ao seu relacionamento com a tecnologia. As mudanças 
na tecnologia da informação, ocorridas nos últimos 50 anos, reorganizam e 
ordenam as atividades associadas à Ciência da Informação. O modelo 
tecnológico inovador é fechado e não permite dúvidas ou contestação. Nesta 
ambiência, são considerados o presente e o futuro da área, as modificações no 
tempo e no espaço da informação em relação ao receptor. O papel do fluxo de 
informação, das estruturas de informação, do profissional da área e dos objetivos 
da Ciência da Informação são delineados a partir da crença em que a realidade se 
divide em três mundos: o subjetivo, o material e o do ciberespaço. Aldo de 
Albuquerque Barreto . 3237 [C] 

2250. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.25-28 jan./jun. 2002. A pesquisa na área de 
Ciência da Informação. Ciência da Informação; pesquisa; pós-graduação. 
Análise da pesquisa em Ciência da Informação a partir da produção de 5 
programas de pós-graduação do país. Johanna W. Smit . 3238 [C] 

2251. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.29-39 jan./jun. 2002. Diretrizes políticas e 
estratégicas para a formação docente voltadas à pesquisa e à extensão: Brasil. 
Ciência da Informação; docentes; pesquisa. Caracterização das atividades de 
pesquisa dos docentes dos cursos de graduação em Ciência da Informação do 
país, enfocando-se os seguintes aspectos: pesquisa realizada para a obtenção de 
grau acadêmico; para cumprir requisitos institucionais e para a produção 
científica. Marta Lígia Pomim Valentim; José Augusto Chaves Guimarães . 
3239 [C] 

2252. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.41-47 jan./jun. 2002. O ensino com a prática 
da pesquisa: delineamento de uma nova proposta de formação. articulação 
ensino e pesquisa; ensino de Ciência da Informação. Discute a necessidade de 
introduzir uma nova concepção de ensinar e aprender na universidade, pautada 
pela articulação entre ensino e pesquisa. Considera que essa concepção pode ser 
viabilizada no âmbito do ensino de Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Para tanto, apresenta uma nova proposta deformação para o profissional da 
informação. Mara Eliane Fonseca Rodrigues; Esther Hermes Lück; Vera Lúcia 
Alves Breglia . 3240 [CB] 



2253. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.49-53 jan./jun. 2002. A pesquisa discente nos 
cursos de graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação. pesquisa 
discente-Biblioteconomia; Ciência da Informação-pesquisa discente. Discute-se 
a importância da pesquisa discente nos cursos de graduação em Biblioteconomia 
e Ciência da Informação. Enfocam-se os diferentes tipos e os níveis de 
participação dos alunos em projetos de pesquisa. Aborda-se a monografia de 
conclusão de curso e o estágio como meios pelos quais os discentes buscam, a 
partir de referenciais teóricos e metodológicos, refletir criticamente sobre os 
problemas das Unidades de Informação. César Augusto Castro . 3241 [BC] 

2254. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.55-62 jan./jun. 2002. Pesquisa discente em 
Biblioteconomia no Brasil: elementos para uma política em cursos de graduação. 
ensino de Biblioteconomia; pesquisa discente. Partindo do resgate dos espaços 
que têm servido para a discussão da pesquisa discente nos cursos de 
Biblioteconomia no Brasil e no Mercosul, propõem-se elementos para o 
delineamento de políticas institucionais na área apresentando ainda o exemplo 
do curso de Biblioteconomia da UNESP-Marília. José Augusto Chaves 
Guimarães . 3242 [B] 

2255. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.63-70 jan./jun. 2002. A Ciência da 
Informação na ótica da PUC-Minas. Ciência da Informação; ensino. Relata a 
concepção político pedagógica do curso de graduação em Ciência da Informação 
na PUC-Minas. O curso pretende formar profissionais com conhecimentos do 
universo informacional, enfocando os fatores sociais e humanos presentes no 
ciclo de comunicação da informação e as tecnologias disponíveis para geração, 
organização e disseminação da informação para os diversos usuários. Define o 
perfil do profissional a ser formado e analisa resultados alcançados desde sua 
implantação em fevereiro de 2000. Ana Maria P. Cardoso; Humberto Torres 
Marques Neto; Eleonora Bastos Horta; Manoel Palhares Moreira; Maria Helena 
Andrade Magalhães . 3243 [C] 

2256. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.71-82 jan./jun. 2002. Alteração curricular do 
Curso de Biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina - 
UDESC. estrutura curricular; curso de Biblioteconomia. Apresenta a proposta 
curricular do Curso de Biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC, no que tange aos aspectos relacionados com a 
Biblioteconomia catarinense, com a literatura sobre o Moderno Profissional da 
Informação e com os estudos de compatibilização curricular realizados no Brasil 
e em âmbito do Mercosul. Maria Lourdes Blatt Ohira; Noêmia Schoffen Prado; 
Gisela Eggert; Ivonir Terezinha Henrique; Maria Emilia Ganzarolli Martins; 
Maria Jesus Nascimento . 3244 [B] 

2257. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.83-97 jan./jun. 2002. Curso de Gestão da 
Informação da Universidade Federal do Paraná. estrutura curricular; gestão da 
informação. Apresentação dos objetivos e estrutura curricular do curso de 
Gestão da Informação (CGI) da Universidade Federal do Paraná. Patrícia Zeni 
Marchiori . 3245 [C] 

2258. ISSN 0103-3786 v.14 n.1 p.99-100 jan./jun. 2002. Administração da 
informação. ensino de Ciência da Informação; estrutura curricular. Apresentação 
da Estrutura Curricular Curso de Administração da Informação das Faculdades 
Integradas Tereza Martin. Rosa Corrêa . 3246 [C] 



2259. ISSN 0103-3786 v.14 n.2 p.117-131 jul./dez. 2002. Temática dos artigos 
de periódicos brasileiros na área da Ciência da Informação na década de 90. 
periódicos científicos; ciência da informação; artigos científicos; produtividade 
de autores. Considerando-se a importância da comunicação científica para o 
progresso da ciência como forma de divulgar e patenteara pesquisa científica ca, 
analisa-se o periódico científico, impresso e eletrônico na área da Ciência da 
Informação. Objetiva-se obter um panorama dos temas publicados nos 
periódicos científicos brasileiros na área de Ciência da Informação na década de 
90 visando identificar as tendências temáticas nacionais, a relação dos temas 
brasileiros com os internacionais e a existência de grupos de pesquisadores de 
acordo cora suas publicações cresses periódicos brasileiros. Cláudia Maria Pinho 
de Abreu Pecegueiro . 3249 [C] 

2260. ISSN 0103-3786 v.14 n.2 p.133-138 jul./dez. 2002. Análise da Revista 
Ciência da Informação disponibilizada na SciELO a partir do seu vocabulário. 
revista ciência da informação; análise de conteúdo; análise do discurso; SciELO; 
vocabulário controlado. Pesquisa realizada no vocabulário controlado da Revista 
Ciência da Informação disponível na SciELO. Procurou-se inferir resultados a 
partir da busca feita no sistema de recuperação da informação. Diante das 
freqüências que apresentaram maiores relevâncias quantitativas, foram expostas 
opiniões no intuito de contextualizar os documentos produzidos pela Revista em 
formato digital, com o período em que foram publicados. Fábio Mascarenhas e 
Silva . 3250 [C] 

2261. ISSN 0103-3786 v.14 n.2 p.139-151 jul./dez. 2002. Design de sistemas 
de informação centrado no usuário e a abordagem do sense-making.  Edmeire 
Cristina Pereira . 3251 [CB] 

2262. ISSN 0103-3786 v.14 n.2 p.153-158 jul./dez. 2002. Notas sobre o papel 
da pesquisa em cursos de Graduação em Ciência da Informação. pesquisa 
discente; pesquisa em cursos de graduação; ciência da informação. A pesquisa é 
atividade fundamental na forrmação de profissionais da informação. O termo 
pesquisa é associado aos conceitos de ciência e de complexidade, aspecto 
característico da ciência pós-moderna. A seguir discute-se a natureza da 
pesquisa docente e discente em Ciência da Informação e as condições de sua 
realização no âmbito dos cursos de graduação. Nair Yurniko Kobashi . 3252 [C] 



2263. ISSN 0103-3786 v.14 n.2 p.159-165 jul./dez. 2002. As Tecnologias da 
informação e a exclusão digital. exclusão digital; tecnologias da informação; 
bibliotecas digitais; comunidades virtuais. As tecnologias da informação e a 
nova economia baseada no conhecimento provocam debates concernentes às 
dimensões sociais, políticas eculturais conseqüentes ao seu uso, consolidadas no 
termo exclusão digital, que tem aparecido com freqüência na mídia, na Internet e 
em alguns artigos da área da Ciência da Informação, referindo-se ao não uso 
destes recursos tecnológicos. Por exclusão digital ou infoexclusão, entende-se a 
diferença socioeconômica entre indivíduos, famílias, empresas e regiões 
geográficas, decorrentes da desigualdade quanto ao acesso e uso das tecnologias 
da informação, representada pela Internet. No mhito das bibliotecas, 
consideradas instituições sociais que podem ter um sentido de comunidade, isto 
é, um espaço de conexão entre recursos de in informação com as comunidades 
que as utilizam, o objetivo de inclusão social estaria concretizado em políticas 
de in informação para a cidadania, em oposição à exclusão socioeconômica. 
Neste texto são analisados os aspectos ligados ãs questões relativas ao uso e às 
políticas que cercam a tecnologia da infotmação e lhe atribuem conteúdo. 
Clarinda Rodrigues Lucas . 3253 [C] 

2264. ISSN 0103-3786 v.14 n.2 p.167-177 jul./dez. 2002. Tecnologia digital 
em bibliotecas e arquivos. preservação; tecnologia digital. O artigo apresenta o 
processo de digitalização da informação como recurso tecnológico moderno gue 
possibilita a conservação e preservação de materiais informativos em bibliotecas 
e arquivos. Discute aspectos da adoção da tecnologia digital a serem 
considerados pelas instituições esalienta a necessidade de planejamento para sua 
implementação, que leve em conta o uso e as demandas de informação dos 
usuários. Ana Maria Rezende Cabral . 3254 [BA] 

2265. ISSN 0103-3786 v.14 n.2 p.179-181 jul./dez. 2002. Ações de 
conservação e preservação da memória no contexto digital. memória nacional; 
novas tecnologias; cidadania; globalização; internet; disseminação da 
informação. Mostra as iniciativas que vêm surgindo para preservação da 
memória nacional, adequando os acervos para novos formatos e utilizando os 
recursos das novas tecnologias da informação para disponibilizar nossos acervos 
em formato digital. apresenta diretrizes para uma política de preservação e 
conservação de nossa memória. Wilza Aurora Matos Teixeira . 3255 [CA] 

2266. ISSN 0103-3786 v.15 n.1 p.31-43 jan./abr. 2003. Escopo e abrangência 
da Ciência da Informação e a pós-graduação na área: anotações para uma 
reflexão. ação de informação; estratos; atores heterogéneos; 
interdisciplinaridade. A Ciência da Informação não teria como objeto a 
informação, fora de contexto, constrói seu objeto por um ponto de vista que 
organiza um domínio de conhecimentos, a partir da articulação informação/ação 
de informação. Os estratos e modalidades das ações de informação estabelecem 
novas zonas de vizinhança e solidariedade com outros conhecimentos. Nesse 
contexto, a pós-graduação resultaria de combinar um programa disciplinar, 
princípio institucionalizador do domínio, e um programa de pesquisa, inter e 
trans--disciplinar, orientado à descoberta e à inovação. Maria Nélida González 
de Gómez . 3422 [C] 



2267. ISSN 0103-3786 v.15 n.1 p.45-52 jan./abr. 2003. A bibliometria na 
exploração de base de dados: a importância da linguística. bibliometria; 
estatística; indexação; linguagem documentária. A utilização das bases de dados 
para levantamento do estado da arte, procedimento necessário a qualquer 
pesquisador, exige dos mesmos a definição de estratégias para a recuperação 
eficaz da informação. A Bibliometria pode ser uma ferramenta útil neste 
processo, permitindo a filtragem de grandes quantidades de informação. Por se 
tratar de uma análise estatística de dados, a qualidade destes dados é de vital 
importância e o procedimento de indexação para representação da informação se 
torna essencial. Pretende-se aclarar a importância da Estatística, Linguística e 
Indexação para a Ciência da Informação, focalizando alguns aspectos de suas 
relações e destacando a necessidade da utilização conjunta dessas disciplinas. 
Rogério Mugnaini . 3423 [CO] 

2268. ISSN 0103-3786 v.15 n.1 p.53-62 jan./abr. 2003. Revendo o debate 
quantidade-qualidade: tendências da pesquisa na Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. métodos qualitativos e quantitativos; Biblioteconomia; Ciência da 
Informação; metodologia; pesquisa. Este artigo apresenta algumas controvérsias 
sobre métodos qualitativos e quantitativos na ciência em geral e, mais 
especialmente, na Biblioteconomia e Ciência da Informação. Analisa a 
problemática dos dois métodos de modo a conhecer as bases do debate existente, 
e verifica quais têm sido as tendências da pesquisa na Biblioteconomia e Ciência 
da Informação quanto à escolha dos dois métodos. Ely Francina Tannuri de 
Oliveira . 3424 [BC] 

2269. ISSN 0103-3786 v.15 n.1 p.63-72 jan./abr. 2003. Ensino e biblioteca: 
diálogo possível. biblioteca escolar; história das bibliotecas; relação ensino e 
biblioteca. Análise da trajetória histórica da relação ensino e biblioteca. Enfoca-
se a contribuição das bibliotecas dos jesuítas e as maneiras pelas quais estas 
serviram para atender suas funções educacionais e catequéticas. Trata-se das 
transformações no diálogo biblioteca e ensino com a chegada da família real e o 
fortalecimento do mesmo nas últimas décadas na Segunda República e o 
envolvimento da classe professoral. Discute-se a relevante contribuição dos 
escolanovistas para a criação de bibliotecas escolares no Brasil. Analisa-se o 
papel das bibliotecas no período populista. Conclui-se que o diálogo escola e 
biblioteca depende sobremaneira do momento histórico, político e social, que 
pode constituir-se em relações de plena efervescência ou de total 
superficialidade. César Augusto Castro . 3425 [BO] 



2270. ISSN 0103-3786 v.15 n.1 p.7-30 jan./abr. 2003. Proyectar la memoria: 
del ordo nacional a la reapropiación crítica. pesquisa em organização do 
conhecimento; memória digital, teoria. Os seres humanos, historicamente, têm 
fixado suas memórias em uma diversidade crescente de meios. Atualmente, no 
entanto, longe da expansão criativa de novos suportes, os meios reduzem-se, de 
forma crescente, aos objetos digitais. Assegura-se, desse modo, a integração, 
mas garante-se também a sua total dependência da mediação externa. Nesta era 
de lembranças neuróticas, deve-se ter consciência de que a digitalização não 
promove apenas vantagens, como as indústrias culturais querem nos fazer crer, 
mas também desvantagens, especialmente em relação aos valores culturais, à 
liberdade da memória, à heteroconstrução de identidades e ao controle do 
cidadão pelo próprio suporte. Esses aspectos são frequentemente ignorados pelo 
pensamento dominante na Pesquisa em Organização do Conhecimento, sendo 
alimentado como tendência pelas elites dogmáticas. O poder é sempre projetado 
para se perpetuar e a memória é atualmente reescrita a partir dessa agenda 
imaginária. A comparação entre unidades hipotéticas da memória, confinadas 
em registros limitados e a figura geométrica de um cubo, apesar da redução 
metafórica, leva a diversas asserções, algumas delas pragmáticas, essenciais para 
colocar a Pesquisa em Organização do Conhecimento em uma posição, em larga 
medida pós-epistemológica, na qual a reflexividade e a complexidade devem 
comandar tanto as diretrizes quanto as ações dos pesquisadores e profissionais. 
Isso porque a interação da memória não é explicitável, constituindo-se em uma 
complexa rede de significados aberta para a instabilidade e a constante 
readaptação a "atratores culturais". A construção da exomemória é influenciada 
por preconceitos locais ou globais, dados historicamente por instâncias que se 
encontram além do alcance dos cidadãos. Um deles é a ordem nacional, uma 
tendência que inunda toda a existência, da autoconsciência linguística à 
engenharia do conhecimento. A teoria da Organização do Conhecimento deveria 
estar comprometida com o desvelamento dos preconceitos ao atuar nos 
processos de organização e representação promovendo não a recusa 
preconcebida, mas a renegociação da presença de sua retórica invisível e real na 
construção da memória digital. Antonio García Gutiérrez . 3421 [C] 

2271. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.105-117 maio/ago. 2003. As articulações da 
pesquisa com o ensino e a extensão nos cursos de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação do Mercosul. formação profissional; educação; articulação ensino e 
extensão. Este trabalho teve como objetivo demostrar o desenvolvimento da 
pesquisa científica nos cursos de Biblioteconomia e Ciência da informação do 
Brasil, considerando a pesquisa como princípio educativo na formação do 
profissional dessas áreas do conhecimento. Foram realizados estudos nas cinco 
regiões geográficas brasileiras e também em São Paulo para verificar a 
existência de trabalhos de conclusão de curso, grupos de pesquisa, bolsas de 
Iniciação o Científica, publicações e eventos. Os resultados demonstraram 
necessidade de maior apoio ao desenvolvimento de pesquisa científica 
considerando que a integração da pesquisa com o ensino e a extensão é 
exatamente importante para o atendimento de qualidade que se almeja para os 
profissionais da área quando da sua formação. Marta Lígia Pomim Valentim; 
Célia Regina Simonetti Barbalho; Dulcinéia Sarmento Rosemberg; Miriam 
Vieira da Cunh . 3426 [BC] 



2272. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.119-133 maio/ago. 2003. La enseñanza 
universitaria y su extensión en comunidades de frontera: un proyecto dirigido a 
promover políticas sociales para el ciudadano como usuario de información y 
lectura.  Martha Sabelli . 3427 [C] 

2273. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.135-148 maio/ago. 2003. Necesidad de 
fortalecimiento de la extensión universitaria como componente del proyecto 
académico, con miras a la evaluación y acreditación.  Margarita Escobar de 
Morel . 3428 [X] 

2274. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.149-163 maio/ago. 2003. A dimensão 
pedagógica da pesquisa nos cursos de Biblioteconomia do Mercosul: reflexões 
sobre uma trajetória de harmonização curricular. pesquisa; ensino de 
Biblioteconomia; Mercosul. Partindo da concepção de pesquisa como mola 
mestra para um ensino de qualidade e considerando-se o fato da mesma 
constituir uma das áreas curriculares acordadas para os cursos de 
Biblioteconomia do Mercosul, analisam-se, sob uma ótica histórica, as 
concepções de pesquisa desenvolvidas no âmbito dos Encontros de Diretores e 
Docentes de Biblioteconomia do Mercosul (Porto Alegre, 1996; Buenos Aires, 
1997; Santiago do Chile, 1998, Montevidéu, 2000 e Assunção, 2001) como 
subsídios ao delineamento de políticas de pesquisa para a graduação em 
Biblioteconomia no Mercosul. Com tal objetivo, este trabalho parte da reflexão 
teórica sobre pesquisa no ensino (em especial, no ensino de Biblioteconomia) 
para, a seguir, analisar a evolução das discussões da área curricular 6 - 
Investigação - levadas a cabo no âmbito dos referidos eventos. Mara Eliane 
Fonseca Rodrigues; José Augusto Chaves Guimarães . 3429 [B] 

2275. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.165-174 maio/ago. 2003. A pesquisa 
histórica no ensino: saberes necessários à prática docente. pesquisa histórica; 
ensino; aprendizagem; competência docente; história e ciência da Informação. 
Aborda a importância da pesquisa histórica no ensino de graduação e pós-
graduação, dos cursos da área de Ciência da Informação, destacando a sua 
contribuição na formação profissional. Apresenta algumas considerações sobre 
como a pesquisa histórica contribuirá na relação entre o conhecimento obtido em 
sala de aula e a prática cotidiana, através de um envolvimento mais dinâmico 
com a sociedade ao longo do tempo. Destaca, ainda, que nenhum conhecimento, 
em sua complexidade, é absoluto ou eterno, há sempre uma relação com outros 
saberes, com novas aquisições do pensamento, ou mesmo de valores. Em 
conclusão, destaca-se que tais aspectos devem ser observados pêlos educadores 
em sua prática pedagógica, desenvolvendo situações de aprendizagem que 
permitam aos educandos o exercício do pensamento criativo, autónomo e crítico 
acerca da realidade discutida em sala. Lídia Eugenia Cavalcante . 3430 [CO] 



2276. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.175-187 maio/ago. 2003. Pesquisa docente 
no espaço constitutivo da formação dos profissionais da Ciência da Informação 
no Brasil. Ensino de Ciências da Informação; pesquisa docente; pesquisa 
pedagógica. Este trabalho analisa o tema da pesquisa docente, o modo como ele 
pode ser percebido em nosso ambiente educacional próximo constituído pelo 
campo mais amplo das Ciências da Informação realizada no Brasil. Considera as 
consequências dessa percepção e alerta para a necessidade de criar-se um quadro 
mais favorável à pesquisa; especialmente, à pesquisa voltada para a ação 
pedagógica, o que viria a fortalecer consideravelmente o ensino de graduação 
nos cursos da área existentes -e ofertados neste ano de 2002- em 40 Instituições 
de Ensino Superior brasileiras. Francisco das Chagas de Souza . 3431 [CO] 

2277. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.189-201 maio/ago. 2003. O profissional da 
informação no mundo do trabalho e as relações de gênero. gênero; 
Biblioteconomia; mulher; trabalho; profissão feminina. Este artigo aborda o 
papel da mulher no mundo do trabalho, tendo como principal enfoque as 
profissões ditas femininas. Procurou-se dar ênfase ao / à profissional da 
informação, bem como aos condicionantes que demarcam a escolha dessa 
profissão, a partir da perspectiva de género. Considera-se que trabalhar a questão 
de género significa redimensionar o papel da bibliotecária, contribuindo para 
uma revisão crítica de seu trabalho. Maria Mary Ferreira . 3432 [B] 

2278. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.203-208 maio/ago. 2003. La investigación en 
Ia curricula de Ias Escuelas de Bibliotecologia de Ia Universidad Tecnológica 
Metropolitana y de Ia Universidad de Playa Ancha de Ciências de Ia Educación 
(Chile).  Héctor Gómez Fuentes; Cristian Valenzuela . 3433 [B] 

2279. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.209-219 maio/ago. 2003. Comunicação 
científica dos docentes da Universidade Federal do Maranhão no período de 
1998 a 2001. comunicação científica; produção científica; UFMA. O objetívo é 
a caracterização da comunicação científica na Universidade Federal do 
Maranhão -UFMA, no período de 1998 a 2001. Dado que o papel da ciência é 
buscar aproximar o homem da verdade científica, enfatiza-se a importância da 
divulgação dos resultados dos estudos para validação da pesquisa. Tal 
divulgação ocorre através da comunicação científica, envolvendo canais 
(formais, informais e eletrônicos) facilitadores da tramitação da informação. 
Neste trabalho, apresentam-se os resultados de levantamento sobre as formas de 
comunicação científica utilizadas pêlos docentes da UFMA, via canais formais. 
Cláudia Maria Pinho de Abreu Pecegueiro; Silvana Maria de Jesus . 3434 [C] 

2280. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.221-229 maio/ago. 2003. Estúdio de la 
producción profesional en Bibliotecología en la Argentina: análisis de domínio 
de la revista Referencias.  Gustavo Liberatore; Marcela Coringrato; Adrián 
Amerio . 3435 [BC] 

2281. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.231-243 maio/ago. 2003. Análisis 
bibliométrico de Ia producción científica de los investigadores con proyectos 
aprobados por Ia Secretaria de Ciência y Tecnologia de Ia Universidad Nacional 
de Córdoba: 1996/1999.  Eugenia Bustos Argañaraz; Alicia Centeno Sosa; 
Maria Virgínia Rapela . 3436 [C] 



2282. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.245-258 maio/ago. 2003. Investigadón de 
fuentes de información jurídica en matéria de discriminación.  Alicia S. Cap . 
3437 [B] 

2283. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.259-271 maio/ago. 2003. Metodologia de 
Sistemas Flexíveis aplicada a estudos em Ciência da Informação: uma 
experiência pedagógica. metodologia de sistemas flexíveis; problemas 
organizacionais; Ciência da Informação; estudos de pós-graduação; interação 
graduação e pós-graduação. Este trabalho descreve a aplicação da Metodologia 
de Sistemas Flexíveis - Soft Systems Methodology a um programa de mudança 
organizacional no Departamento de Ciência da Informação da Universidade de 
Brasília. A metodologia em questão foi desenvolvida por Peter Checkland, como 
alternativa às metodologias de sistemas rígidos, como a pesquisa operacional. 
Tem sido aplicada nas mais diversificadas situações, entre outras, para projetos 
relacionados com situações-problema que ocorrem em organizações. Mais 
recentemente, aplicou-se com frequência em pesquisas académicas na área de 
Ciência da Informação, especialmente na Inglaterra, e agora, no Brasil, onde o 
Soft Systems Methodology foi introduzido como disciplina específica do 
programa de pós-graduação do Departamento de Ciência da Informação da 
Universidade de Brasília e da orientação de teses e dissertações. Este trabalho 
discute a Soft Systems Methodology e seus fundamentos, assim como a 
experiência de seu ensino na pós-graduação e sua aplicação em problemas da 
Ciência da Informação. A Soft Systems Methodology consiste de sete estágios e 
faz uso de ferramentas específicas, sendo fundamentada na abordagem 
sistémica, na fenomenologia e na Pesquisa-Ação. Este trabalho descreve ainda, a 
partir do levantamento bibliográfico sobre o Soft Systems Methodology, a 
organização do conteúdo programático da disciplina, atendendo a alunos de 
mestrado e doutorado em Ciência da Informação, e a observação sistemática, 
tanto das percepções dos alunos e suas reações relativas à disciplina durante todo 
o período letivo, quanto da aplicação da Soft Systems Methodology em 
situações-problema reais. Incluem-se na discussão as ações desenvolvidas 
visando melhor interação entre alunos de graduação, bolsistas do PIBIC, e 
alunos de pós-graduação do citado departamento, cujo perfil educacional e 
profissional era variado: Engenharia, Ciência da Computação, Ciência da 
Informação e Administração. A interação entre graduandos e pós-graduandos 
levou a uma aproximação efetiva entre os dois âmbitos do depto. A metodologia 
e sua aplicação no programa académico de Ciência da Informação despertaram 
grande interesse e motivação, além de contribuir para os conhecimentos da área 
e para sua interdisciplinaridade - não só pelo corpo teórico em que se baseia, 
como também pela mencionada diversidade dos alunos. Tal diversidade permitiu 
criar-se uma variedade de situações em que se aplicou a metodologia. Conclui-se 
que a Soft Systems Methodology é alternativa viável e adequada ao tratamento 
de diversos problemas, além de contribuir significativamente ao corpo de 
conhecimentos da Ciência da Informação. Sely M. S. Costa . 3438 [C] 



2284. ISSN 0103-3786 v.15 n.2 p.273-281 maio/ago. 2003. Sistema hipermídia 
ajudando a construir a pesquisa escolar. pesquisa escolar; sistema hipermídia 
educacional; NBR 6023 - Referências; motivação; Personal Brain TM. Este 
trabalho surgiu da constatação das condições em que alunos da  4º  séries do 1º  
grau, hoje ensino fundamental, vinham à biblioteca para elaborar a chamada 
pesquisa escolar. O objetivo deste artigo é discutir o desenvolvimento do 
sistema hipermídia Ajudando a construir a pesquisa escolar, com enfoque na 
elaboração de referências, de acordo com a NBR 6023/2000 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. O sistema foi construído no software Personal 
BrainTque possui características estruturais em forma de rede. Estas 
possibilitam a criação de um ambiente hipermídia informacional, pessoal ou 
coletivo, numa relação natural entre as informações armazenadas em 
documentos e os temas abordados pelos usuários. Acredita-se que o sistema aqui 
discutido, pode ser utilizado como um instrumento motivador da pesquisa 
escolar. Ana Maria Nogueira Machado; Silvana Aparecida Borsetti Gregório 
Vidotti . 3439 [BO] 

2285. ISSN 0103-3786 v.15 n.3 p.293-302 set./dez. 2003. Disseminação de 
informação para a cidadania no Brasil: uma análise da cobertura das matérias 
sobre indicadores sociais na mídia impressa. disseminação de informação; 
indicadores sociais; mídia impressa. A agenda político-social do Brasil vem 
merecendo um acompanhamento crescente e sistemático por parte da mídia, 
segundo revelam a frequência, profundidade e diversidade com que certas 
temáticas sociais são tratadas nas matérias apresentadas em jornais, rádios, 
televisão e portais da Internet. Este trabalho procura documentar parte desse 
processo, apresentando uma análise exploratória quantitativa e qualitativa da 
cobertura sobre Indicadores Sociais na mídia impressa. Foram coletadas 515 
matérias de cinco jornais do estado de São Paulo, classificadas posteriormente 
segundo temática social e segundo critérios jornalísticos (categoria, existência de 
elementos gráficos efc). A análise do material revelou que a abordagem dos 
Indicadores Sociais na mídia é predominantemente informativa, mas a 
quantidade de matérias interpretativas não é pouco significativa. Também não é 
raro que figurem em editoriais e em páginas privilegiadas dos jornais. Os 
gráficos, fotos e tabelas são frequentemente usados como complemento 
informativo às matérias sobre Indicadores. Pelo que se pôde apreender, parece 
apropriado afirmar que a imprensa brasileira vem cumprindo suas 
responsabilidades em um dos aspectos da formação da Cidadania: o de informar 
o cidadão, de forma mais rica e instrumental, acerca do panorama social de sua 
cidade e de seu país. Verônica Maria Savignano; Paulo de Martino Jannuzzi . 
3440 [CO] 



2286. ISSN 0103-3786 v.15 n.3 p.303-318 set./dez. 2003. Metodologias para 
gestão da informação. metodologias para gestão da informação; técnicas de 
gestão; metodologia do INFOMAP; gerência de recursos informacionais; norma 
AFNOR XP X 50-053. Este artigo aborda a criação, adaptação e/ou utilização de 
metodologias voltadas aos processos de gestão da informação, como base para a 
prática profissional e a investigação científica. Visa relacionar e descrever 
algumas das principais metodologias para o mapeamento de fluxos 
informacionais, tais como a metodologia do INFOMAP de Burk e Horton e a 
Norma AFNOR XP X 50-053. Estas e outras metodologias relacionadas neste 
artigo, serão úteis para os gestores de informação nas atividades administrativas 
das suas Unidades. Edmeire Cristina Pereira . 3441 [C] 

2287. ISSN 0103-3786 v.15 n.3 p.319-331 set./dez. 2003. Ensinar e aprender: 
reflexões acerca da pesquisa em Ciência da Informação. pesquisa; abordagens de 
pesquisa; sócio-poética; escuta sensível. Discute alguns aspectos relativos aos 
conceitos de pesquisa e suas formas de abordagem quantitativas, qualitativas e 
mistas, apresentando a sócio-poética e o método criativo sensível como 
alternativas metodológicas para a Ciência da Informação e a Biblioteconomia. 
Aponta ainda as possíveis causas das dificuldades que os académicos enfrentam 
no ato de pesquisar, finalizando com algumas reflexões acerca do ensinar e do 
aprender a pesquisar. Virgínia Bentes Pinto; Edna Gomes Pinheiro . 3442 [CB] 

2288. ISSN 0103-3786 v.15 n.3 p.333-338 set./dez. 2003. Alicerces da 
administração na construção do ensino e da pesquisa em Unidades de 
Informação. administração; linhas de pesquisa; unidades de Informação; ensino-
aprendizagem. Proposição da inserção dos conteúdos relacionados à 
Administração nos cursos de graduação em Biblioteconomia. Apresenta a 
experiência de reestruturação curricular do Departamento de Ciência da 
informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP/Marília, que 
possibilitou a inserção da linha de pesquisa em administração nas unidades de 
informação. Considera ainda que, para o desenvolvimento dos conteúdos 
programáticos, são necessários processos adequados de ensino-aprendizagem, 
sintonizados com um paradigma que estimula a pesquisa docente e discente. 
Daniela Pereira dos Reis; Rosângela Formentini Caldas . 3443 [BO] 



2289. ISSN 0103-3786 v.15 n.3 p.339-350 set./dez. 2003. Por espaços 
democráticos de aprendizagem. ensino de graduação e pesquisa; leitura - ensino 
e pesquisa; biblioteca escolar e práticas leitoras; ciência da informação. Este 
trabalho trata da formação do profissional da informação, focalizando a 
interação ensino/pesquisa e visando a um ensino mais qualificado e humanizado. 
Com este objetivo elaborou-se o projeto de pesquisa intitulado: "Práticas 
Leitoras nas Escolas Públicas do Conjunto Ceará", contando-se com a 
participação de alunos do Departamento de Ciências da Informação. Através da 
investigação, discute-se a problemática existente no âmbito das políticas de 
leitura em voga e da biblioteca escolar, além de fazer-se uma reflexão sobre as 
deficiências observadas no Ensino Fundamental e Médio relativas às práticas 
leitoras. Os aportes teóricos derivam de Vigotsky e Bakhtin, estudiosos sócio-
interacionistas, bem como da estética da recepção e do letramento. Os resultados 
do trabalho apontam o êxito da interação aluno de graduação/ professores nas 
escolas sob estudo, e permitem afirmar que, dentre as alternativas propostas pela 
Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação, é a dualidade 
ensino/pesquisa uma das mais adequadas para a melhor qualificação da 
graduação. Além disso, os resultados indicam, não obstante, a necessidade de 
maior sensibilização para novas práticas leitoras, de treinamento para os 
recursos humanos dos centros de multi-meios e da presença, nestes, de um 
profissional bibliotecário. Ana Maria Sá de Carvalho; Rute Batista de Pontes . 
3444 [CB] 

2290. ISSN 0103-3786 v.15 n.3 p.351-361 set./dez. 2003. O ensino, a pesquisa 
e a aprendizagem baseada em problemas. aprendizagem baseada em problemas 
ensino e pesquisa; metodologia de ensino. Discute e propõe a aplicação da 
metodologia conhecida como Aprendizagem Baseada em Problemas, com o 
intuito de aproximar o ensino e a pesquisa em informação. Utilizada com 
sucesso em outras áreas do conhecimento, a metodologia incentiva o uso de 
técnicas de pesquisa ainda no contexto académico, estimulando o aluno a 
encontrar seu próprio ritmo de estudo e a construir o conhecimento de acordo 
com as suas reais necessidades. No caso de um profissional voltado para uma 
área tão diversificada como o caso da informação, a metodologia apresenta-se 
como uma proposta viável e útil, tendo em vista proporcionar um currículo mais 
dinâmico, fundamentado na pesquisa científica e na sólida construção de 
saberes, práticas e conhecimentos. Para favorecer a sua compreensão, traça 
historicamente a metodologia, apresenta passos para sua implantação e alerta 
para possíveis barreiras a serem enfrentadas. Destaca a importância de espaços e 
recursos de informação adequados, principalmente da biblioteca, local por 
excelência de leitura e pesquisa. Leilah Santiago Bufrem; Andreia Massamí 
Sakakima . 3445 [BC] 



2291. ISSN 0103-3786 v.15 n.3 p.363-372 set./dez. 2003. A pesquisa no ensino 
e o ensino da pesquisa. ensino; pesquisa; biblioteconomia; ciência da 
informação. Discute a atual relação da universidade com o conhecimento. 
Analisa as relações entre pesquisa e ensino, entendendo que a articulação do 
ensino à pesquisa constitui um componente essencial para impulsionar uma re-
significação das atitudes de ensinar e aprender, tradicionalmente desenvolvidas 
na universidade. Enfoca também, a necessidade de experiências concretas de 
ensino pela pesquisa no âmbito da Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Mara Eliane Fonseca Rodrigues . 3446 [BC] 

2292. ISSN 0103-3786 v.15 n.especial p.117-128 set./dez. 2003. Sociedade em 
rede: perspectivas de poder no espaço virtual. sociedade em rede; globalização; 
desterritorialização; governo eletrônico; cidades digitais. Neste artigo 
desenvolvemos reflexões sobre as consequências da intensificação do uso das 
tecnologias digitais nos diversos aspectos da sociabilidade, em especial na 
relação entre territorialidade e exercício da administração pública (governo 
eletrônico). Os novos espaços de sociabilidade, implementados no cotidiano 
particularmente com a difusão da Internet, remetem a diferentes dimensões da 
prática política, campo cada vez mais importante de estudo. As crescentes 
experiências de cidades digitais incorporam em medida diferenciada a 
interatividade das novas mídias como forma de participação dos cidadãos e 
desburocratização da política, configurando-se muitas vezes apenas como 
formas unidirecionais de transmissão de informações, desenvolvidas com o 
objetivo publicitário e/ou eleitoral. Bruno Fuser . 3452 [CO] 

2293. ISSN 0103-3786 v.15 n.especial p.129-140 set./dez. 2003. Indicadores 
estratégicos em ciência e tecnologia: refletindo a sua prática como dispositivo de 
inclusão/exclusão. produção científica; bibliometria; cientometria; ciência das 
ciências. A ciência, enquanto atividade, é uma construção social complexa que 
requer ousadia e altos investimentos. Não é neutra, nem extemporânea; grassa na 
concentração do seu labor, o que, em consequência, favorece o monopólio 
económico dos seus resultados. Elitiza-se, materializa-se no efeito São Mateus: a 
quem tem, mais lhe será dado. Portanto, boas intenções e contradições requerem 
reflexões, questionamentos, discussões, crítica e massa crítica. Tal é a área de 
concentração da "Ciência das Ciências", contemplada neste trabalho. Raimundo 
Nonato Macedo dos Santos . 3453 [C] 

2294. ISSN 0103-3786 v.15 n.especial p.141-156 set./dez. 2003. Informação 
empresarial: dos sistemas transacionais à latência zero. informação; empresa; 
tecnologia de informação; sistema de informação; monitoramento; ambiente de 
observação. De cunho teórico e conceituai, o texto discorre sobre o uso das 
Tecnologias de Informação nas empresas em geral. Apresenta os conceitos 
básicos atribuídos à informação nesse ambiente e discorre sobre os diversos 
tipos de sistemas computadorizados de informações, disponíveis atualmente para 
as empresas. Discute o conceito de Latência Zero que, por meio de indicadores, 
contribui para o monitoramento do ambiente nas organizações, permitindo 
melhorar o tempo entre a ocorrência de um determinado evento e a tomada de 
decisão. Orandi Mina Falsarella; Celeste Aída Sirotheau Corrêa Jannuzzi; Vera 
Sílvia Marão Beraquet . 3454 [C] 



2295. ISSN 0103-3786 v.15 n.especial p.23-44 set./dez. 2003. Equipamentos 
culturais, bibliotecas e profissionais da informação no Brasil: indicadores 
estaduais por volta de 2000. difusão cultural; bibliotecas públicas; profissionais 
da informação. O presente trabalho tem como objetivo principal identificar e 
analisar a distribuição da infra-estrutura de equipamentos e serviços voltados 
para a difusão cultural à população nos estados brasileiros, entendendo-se por 
isto o conjunto de bibliotecas públicas, museus, teatros, cinemas, emissoras de 
rádio, provedores de Internet e outros serviços levantados na Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais de 1999, divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística em 2001. Apresenta-se também a distribuição dos 
profissionais envolvidos nessas atividades, tais como os profissionais da 
informação e do jornalismo, bem como escritores e professores, a partir de 
dados do Censo Demográfico de 2000. Em particular, discutem-se os 
indicadores de disponibilidade e oferta de serviços bibliotecários nos estados 
brasileiros, incluindo-se a relação dos mesmos com indicadores económicos e 
sociais. Paulo de Martino Jannuzzi; Mônica de Fátima Loureiro . 3448 [BMO] 

2296. ISSN 0103-3786 v.15 n.especial p.45-74 set./dez. 2003. Fome de ler: a 
leitura em movimento como processo de inclusão social. biblioteca pública; 
interesses de leitura; seleção de acervo; aquisição de acervo. Propõe-se uma 
investigação com o objetivo de conhecer os interesses de leitura dos habitantes 
de Campinas que não frequentam a Biblioteca Pública. Para tanto, foi feito um 
levantamento em mapas de zoneamento da cidade, a partir dos catálogos de 
usuários, a fim de diagnosticar quais regiões são mais carentes de um trabalho 
com a leitura. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de um Roteiro de 
Entrevista Estruturada. Através de uma amostra estratificada, foram 
entrevistados 880 moradores, com o propósito de conhecer os interesses de 
leitura desses possíveis leitores residentes nos 40 bairros selecionados. Os 
resultados da pesquisa serviram como subsídios no traçado das diretrizes para o 
estabelecimento de uma Política da Secretaria Municipal de Cultura que visa 
reestruturar a Rede de Biblioteca Pública de Campinas, implantando bibliotecas 
setoriais com acervos adequados às necessidades e interesses dos leitores. O 
projeto viabilizou uma proposta de programa de incentivo à leitura para 
moradores que não tiveram acesso aos bens culturais dos letrados e, portanto, a 
alguns dos meios de exercer o direito à sua cidadania. Else Benetti Marques 
Valio . 3449 [B] 



2297. ISSN 0103-3786 v.15 n.especial p.7-21 set./dez. 2003. Informação: 
fenômeno e objeto de estudo da sociedade contemporânea. ciência da 
informação; estudos de informação; conceito de informação. O estudo da 
informação assume importância primordial na cultura contemporânea, sendo 
tema desenvolvido por várias áreas do conhecimento. Cada disciplina deve, no 
entanto, identificar na informação o seu objeto específico, para que uma 
atividade compreensiva sobre o assunto substitua a explicação mecânica e 
funcionalista, largamente difundida, que não raro introduziu mais dúvidas e 
imprecisões do que soluções. É objetivo deste artigo discutir tanto o papel da 
Ciência da Informação no contexto das disciplinas que estão se constituindo, 
quanto a sua relevância sócio-política e económica. Enfatiza-se a importância da 
elaboração conceituai para o entendimento do seu objeto e para a proposição de 
alternativas compreensivas do fenómeno. Conclui-se que a compreensão não se 
dá na amplitude do fenómeno geral, que está presente em todos os contextos 
disciplinares; ao contrário, ela requer a delimitação do contexto específico no 
qual a informação está sendo vista como valor e produtora de valor. A partir daí, 
os traços simplificados e fragmentados que a caracterizam serão 
consecutivamente analisados e substituídos através de uma abordagem que 
considere a complexidade da informação. Nair Yumiko Kobashi; Maria de 
Fátima Gonçalves Moreira Tálamo . 3447 [C] 

2298. ISSN 0103-3786 v.15 n.especial p.75-89 set./dez. 2003. O papel da 
interação humano-computador na inclusão digital. interação humano-
computador; inclusão digital; sociedade da informação; desenho universal; 
acessibilidade. O objetivo deste trabalho é divulgar a importância da interação 
humano--computador para a inclusão digital. Aborda o desenvolvimento da 
tecnologia digital, apresentando seus benefícios sociais e destacando 
preocupações com relação à exclusão digital. Discute a inclusão digital, 
ressaltando o papel da Interação Humano-Computador em seu benefício. 
Apresenta a interação humano-computador, por meio de definições, objetivos, 
história, evolução, justificativas, importância e tendências. Evidencia a 
importância da interação humano-computador na recuperação da informação e 
propõe maior aproximação entre a Ciência da Computação e a Ciência da 
Informação, visando a ampliação do acesso à informação. José Oscar Fontanini 
de Carvalho . 3450 [CO] 



2299. ISSN 0103-3786 v.15 n.especial p.91-115 set./dez. 2003. Exclusão 
digital e exclusão social: elementos para uma discussão. exclusão digital; 
exclusão social; tecnologias da informação; comunicação. O presente artigo tem 
por objetivo descrever e interpretar de forma crítica o papel que as novas 
Tecnologias da Informação e da Comunicação têm desempenhado no recente 
processo de "globalização". Essa avaliação será feita para o conjunto da 
economia mundial e para o Brasil, em particular. A hipótese que deve nortear 
este trabalho é a de que as novas tecnologias da Informação e da Comunicação 
tendem a ampliar o padrão de exclusão social vigente no atual momento 
histórico do Capitalismo. E também reproduzem, de forma ampliada, as 
assimetrias existentes entre os países, promovidas pelo processo de globalização 
económica. Este estudo chama a atenção para o papel estratégico que adquire o 
acesso às informações promovido pelas novas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação e destaca como a exclusão digital determina novas formas de 
exclusão social. Fernando Augusto Mansor Mattos . 3451 [C] 

2300. ISSN 0103-3786 v.16 n.1 p.17-32 jan./abr. 2004. Formação contínua de 
professores do ensino fundamental sob a ótica do desenvolvimento da 
Information literacy, competência indispensável ao acesso à informação e 
geração do conhecimento. information literacy; formação de professores; ensino 
fundamental; gestão da informação e do conhecimento; proficiência em 
informática. Área de pesquisa de interesse bastante recente e ainda inexplorada 
no Brasil, a information literacy, ou seja, a competência no uso da informática, é 
considerada necessária aos professores do ensino fundamental, posto que 
relaciona-se à construção de significados a partir da informação, à proficiência 
investigativa e ao aprendizado independente, assim como ao aprendizado ao 
longo da vida. Este artigo tem por objetivo contribuir à melhor compreensão 
dessa matéria, centrando-se na discussão dos aspectos histórico-conceituais 
pesquisados, necessários à sua teorização, e nas suas possíveis aplicações nas 
práticas que envolvem a formação contínua dos professores do ensino 
fundamental, estes, sendo tanto usuários da informação, como geradores de 
conhecimento. Regina Célia Baptista Belluzzo . 3630 [CO] 



2301. ISSN 0103-3786 v.16 n.1 p.33-45 jan./abr. 2004. Atitudes face às 
tecnologias da informação. tecnologia da informação; educação tecnológica; 
exclusão digital. Na sociedade contemporânea a Tecnologia da Informação 
assume um papel decisivo em todas as áreas a que o ser humano está 
circunscrito. No campo educacional, a sociedade da informação deve dar apoio 
às técnicas de aprendizado, de educação continuada e à distância, fundamentada 
na Internet e em tecnologias de rede, mediante fomento a escolas, capacitação 
dos professores, auto-aprendizado e certificação em Tecnologia da Informação 
em larga escala; implantação de formas curriculares, visando ao uso da 
Tecnologia da Informação em atividades pedagógicas e educacionais, em todos 
os níveis da educação formal. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a atitude 
de alunos da Universidade Federal do Ceará em face do uso e operacionalização 
da Tecnologia da Informação. Aplicou-se uma escala de atitudes em relação à 
Tecnologia da Informação constituída de 20 itens, em 470 sujeitos selecionados 
entre os alunos dos cursos da UFC do segundo semestre letivo de 2002. A 
análise métrica da escala indicou que esta apresentou, na amostra, alto 
coeficiente de precisão, erro-padrão da medida aceitável, alta sensibilidade e 
validade de construto. Os resultados mostram que existe uma atitude favorável 
no que se refere à Tecnologia da Informação Não foram observadas diferenças 
significativas em relação às variáveis nas atitudes, no que concerne a sexo, 
idade, área do curso e semestre. As interações (sexo X área do curso), (sexo X 
idade X área do curso), (sexo X idade X semestre) e (idade X área do curso X 
semestre) apresentaram diferenças significativas. Concluiu-se que a pequena 
rejeição observada em relação à Tecnologia da Informação, é reflexo da 
utilização dos recursos computacionais e de seu crescimento constante nas 
atividades didático-pedagógicas da Universidade Federal do Ceará. Raimundo 
Benedito do Nascimento; Nicolino Trompieri Filho . 3631 [C] 

2302. ISSN 0103-3786 v.16 n.1 p.47-58 jan./abr. 2004. Educação continuada 
do catalogador na modalidade a distância: uma proposta alternativa. educação 
continuada; educação a distância; catalogação; metodologia da problematização. 
Apresenta uma proposta para o ensino de catalogação, com ênfase na 
Metodologia da Problematização. A proposta está voltada para a educação 
continuada a distância do profissional catalogador, e leva em conta os desafios 
implicados no desenvolvimento da interatividade, da interdisciplinaridade, da 
auto-educação e da consciência crítica desse profissional, uma vez que ele se 
torna sujeito ativo e gerenciador de sua própria educação. Ana Maria Pereira; 
Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos . 3632 [B] 



2303. ISSN 0103-3786 v.16 n.1 p.59-70 jan./abr. 2004. Panorama temático de 
trabalhos de conclusão de Curso de Biblioteconomia. produção acadêmica; 
graduação; análise temática; trabalho de conclusão de curso; biblioteconomia. 
Analisa aspectos temáticos de 217 Trabalhos de Conclusão de Curso produzidos 
por alunos do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, no período de 1987 a 
2002, conforme resumos publicados pela LISA-Library and Information Science 
Abstracts. A categoria temática mais trabalhada foi "Biblioteca e Centro de 
Informação", com os assuntos específicos "Biblioteca Pública" e "Biblioteca de 
Assuntos Especiais", seguida de "Comunicação Informacional", com os assuntos 
específicos "Serviço de informação" e "Trabalho de referência". Constatou-se 
uma concentração de trabalhos em cinco categorias, refletindo o "perfil 
temático" da produção de Trabalho de Conclusão de Curso do Departamento, 
que deixa, nas demais categorias temáticas, uma vasta lacuna a ser explorada 
pêlos alunos de graduação. Antônio Marcos Gonçalves Filho; Daisy Pires 
Noronha . 3633 [BD] 

2304. ISSN 0103-3786 v.16 n.1 p.7-15 jan./abr. 2004. A biblioteca no marco 
constitucional do país. biblioteca e constituição; omissões nas constituições; 
constituição brasileira; constituição do estado do Piauí. O ensaio aborda o 
tratamento dado pela Constituição Brasileira e Constituição do Estado do Piauí à 
biblioteca enquanto instituição social. A omissão verificada em tais documentos 
quanto àquela instituição, levanta-se como um paradoxo, face à relevância da 
informação na sociedade contemporânea e ao fato de as bibliotecas, a par da 
expansão das redes eletrônicas de informação, manterem a missão fundamental 
de preservar, disseminar e recuperar informações, suprindo as demandas 
informacionais das populações. Enfatiza-se, ainda, a necessidade de o 
profissional de informação conscientizar-se de sua função social diante das 
mudanças que ocorrem na atualidade. Maria das Graças Targino . 3629 [B] 

2305. ISSN 0103-3786 v.16 n.1 p.71-89 jan./abr. 2004. Critérios de qualidade 
em artigos e periódicos científicos: da mídia impressa à eletrônica. comunicação 
científica; ciência da informação; Internet; periódico científico eletrônico. Esta 
revisão sintetiza o histórico e o papel da comunicação científica, em particular as 
mudanças ocorridas diante do surgimento das redes eletrônicas de comunicação 
e computação. Resgata-se o processo evolutivo e as funções básicas do 
periódico científico - memória e disseminação - considerado principal 
instrumento de comunicação da ciência. Apontam-se critérios de qualidade de 
periódicos científicos impressos que devem ser mantidos na estrutura das 
revistas eletrônicas, a fim de garantir a permanência das funções memória e 
disseminação; consideram-se, ainda, novos elementos estruturais a serem 
implementados. O trabalho faz parte de um projeto cuja finalidade é 
implementar um modelo que possa contribuir com profissionais bibliotecários, 
autores e usuários de revistas científicas, na identificação de periódicos 
eletrônicos de qualidade e com editores de revistas em linha, no 
desenvolvimento de seus projetos. O material de estudo poderá ser incluído em 
programas de formação inicial e continuada de profissionais da Ciência da 
Informação e em projetos de assessoria a editores de revistas científicas 
eletrônicas. Maria Fernanda Sarmento e Souza; Silvana Aparecida Borsetti 
Gregório Vidotti; Míriam Celí Pimentel Porto Forest . 3634 [C] 



2306. ISSN 0103-3786 v.16 n.1 p.91-99 jan./abr. 2004. Núcleo de periódicos e 
periódicos periféricos na área de psicologia preventiva. comunicação científica; 
meta-análise; prevenção; psicologia preventiva. Os periódicos especializados 
constituem a forma mais comum de comunicação científica. O objetivo deste 
trabalho foi analisar os periódicos constantes da PsycINFO, de 1996 à 2000, 
quanto aos artigos publicados sobre Psicologia Preventiva nesse período. Dos 
7492 artigos encontrados sobre o tópico, foi tabulado o número dos publicados 
em cada periódico. Houve concentração de artigos sobre o assunto em um 
pequeno grupo de publicações e dispersão do restante entre as demais. Ficaram 
inseridos no percentil superior, 22 periódicos, veículos de 27,55 porcento dos 
artigos. Conclui-se portanto, haver um núcleo de periódicos com concentração 
em prevenção, ainda que o tema apareça tratado nas diversas áreas da 
Psicologia. A grande variedade de periódicos em que os artigos sobre psicologia 
preventiva são publicados, indica a relevância do tema. Os 22 periódicos 
identificados como núcleo, viabilizam a seleção de sub-áreas de conteúdo para a 
composição de acervos específicos. Adriana Aparecida Ferreira . 3635 [C] 

2307. ISSN 0103-3786 v.16 n.2 p.111-122 maio/ago. 2004. Do património 
cultural e seus significados. patrimônio cultural; memória social; cidade; fonte 
de informação. Reflexões acerca do património cultural tendo em mente o 
conjunto de tudo o que encontramos na formação da cultura: conhecimento, 
crenças, arte, moral, direitos, costumes, capacidade e hábitos adquiridos pelo 
homem, transmitidos de geração a geração e a dimensão da força simbólica do 
seu significado, como representação da expressão cultural do fazer social. 
Propõe (re)definir o património cultural, como memória social e, por 
conseguinte, parte da história, na possibilidade de pensar esse património parte 
de um grande acervo informacional, isto é, como fonte de informação, inserido 
nos processos de ensino e de pesquisa, de forma a possibilitar a construção de 
um ser socialmente ativo. Este ser, ao unir passado e presente, (re)cria imagens 
da cidade - espaço por excelência da formação do património, do povo e da 
cultura, observando as condições históricas, sociais e comunicacionais, bem 
como as exigências contemporâneas, que levam em consideração a produção 
humana como bem cultural e, portanto, da maior significação. Este ensaio 
apresenta o património cultural desde a perspectiva dos usos sociais, das 
apropriações que a sociedade faz da sua memória, da sua história, para que haja 
reconhecimento e legitimação desse património que, conseqüentemente, será 
elemento a permear o processo educacional e formação da cidadania. Fátima 
Maria Alencar Araripe . 3636 [BOMC] 



2308. ISSN 0103-3786 v.16 n.2 p.123-132 maio/ago. 2004. Filosofia da 
informação: reflexos e reflexões. informação; filosofia; filosofia da informação; 
ciência da informação; conhecimento; complexidade. A Filosofia não pode 
restringir-se apenas à busca da verdade. A informação não é apenas suporte para 
o conhecimento. O pensamento no século XXI, encontra-se perante dilemas até 
então desconhecidos ou evitados. A sujeição e a prova de "novos" pensamentos 
ocorrem através de crises e rupturas. O processo de conhecer o conhecimento ou 
o de pensar o pensamento, indubitavelmente foram, e são importantes etapas no 
desenvolvimento do total conhecimento humano. Buscando-se a inserção e o 
entendimento da própria informação relacionada a esses processos, o presente 
trabalho propõe uma filosofia que pense essa informação, ou seja, uma Filosofia 
da Informação. Marivalde Moacir Francelin; Caio Pellegatti . 3637 [C] 

2309. ISSN 0103-3786 v.16 n.2 p.133-161 maio/ago. 2004. A prática de 
indexação: análise da evolução de tendências teóricas e metodológicas. 
indexação; história da indexação; metodologia de indexação; análise 
documentária; leitura documentária. Almejando contribuir com uma reflexão 
sobre a prática do indexador e tendo em vista a evolução do processo de 
indexação, os autores procuram identificar, pela revisão da literatura, o 
desenvolvimento teórico e metodológico de tal processo, extraindo as principais 
tendências e influências ali presentes. A revisão da literatura foi sistematizada 
por duas análises: a da literatura fundamental e a dos relatos de experiência. A 
primeira análise divide-se em três categorias: definição, história e aspectos 
teóricos e metodológicos da indexação, as quais permitiram evidenciar a 
constante preocupação, por parte dos estudiosos, com relação à abordagem do 
assunto do documento, tendo em vista sua recuperação. Com isso, conclui-se 
que a maior ênfase nesse processo está relacionada à indexação académica - 
resultante da concepção de análise de assunto assumida pelo indexador. Este 
segundo tipo de análise tem suas influências mais diretamente relacionadas às 
áreas de interface da Análise Documentária - a Linguística, a Lógica e a 
Psicologia Cognitiva, mais recentemente abordada pêlos estudos teóricos, ainda 
não aprofundados. Quando estes aspectos lógicos, linguísticos e cognitivos 
estiverem mais esclarecidos, permitirão ao indexador a realização de uma 
análise conceituai do documento mais efetiva, pois são estes aspectos que vão 
auxiliar na determinação da tematicidade do documento. Maria dos Remédios da 
Silva; Mariângela Spotti Lopes Fujita . 3638 [BD] 



2310. ISSN 0103-3786 v.16 n.2 p.163-170 maio/ago. 2004. Estatísticas, 
representação e conhecimento. estatísticas; dados estatísticos; representação; 
conhecimento. As estatísticas são representações, estão no lugar de alguma 
coisa. Estas representações são.produzidas a partir da definição de recortes que 
procuram simplificar os aspectos do mundo, os quais são o objeto de estudo. 
Esses recortes têm como finalidade o conhecimento desses aspectos, e 
expressam-se nas questões constantes do questionário de uma pesquisa, nas 
categorias que são associadas aos elementos por ela coletados, na definição de 
um determinado indicador, etc; tais recortes são estabelecidos em detrimento de 
outros, que também seriam possíveis. O que visualizamos com as estatísticas são 
números, que representam conjuntos com as mesmas características, expressas 
em classificações idealizadas pêlos pesquisadores que as constróem. Para que as 
estatísticas possam ser utilizadas, essas escolhas precisam, portanto, estar 
explícitas, revelando-se nas classificações e conceitos associados à 
representação, nos segmentos do universo que são escolhidos como objeto de 
estudo, nos erros que estão associados aos resultados que são divulgados. Se isso 
não ocorrer, o uso da estatística pode resultar no oposto do que se espera dela, 
que é o conhecimento. Osvaldo Guizzardi Filho . 3639 [CO] 

2311. ISSN 0103-3786 v.16 n.3 p.205-213 set./dez. 2004. Princípios científicos 
que direcionam a ciência e a tecnologia da informação digital. ciência da 
informação; tecnologia da informação; informação digital; epistemologia; 
princípios científicos. No quadro de um projeto epistemológico, apresenta-se um 
breve estudo crítico de cinco princípios científicos que direcionam e 
caracterizam, atualmente, os novos paradigmas informacionais presentes na 
Ciência e na Tecnologia da Informação Digital. Nessas disciplinas, seja para a 
construção de conhecimentos científicos, para a produção de informações 
científicas, para a comunicação dessas informações ou para usos na Ciência e na 
Tecnologia da Informação Digital, novas estruturas intelectuais são mobilizadas; 
os princípios científicos existem e caracterizam paradigmas científicos e 
tecnológicos. Adotados por alguns cientistas da informação, objetados ou 
desvirtuados por outros, essas estruturas intelectuais encontram-se mais ou 
menos estabilizadas. Por outro lado, fortes determinantes sociológicos, 
econômicos e políticos contribuem para confundi-las; e a explosão tecnológica 
mesmo aceita, agrega forte instabilidade. Ives-François Le Coadic . 3640 [C] 

2312. ISSN 0103-3786 v.16 n.3 p.215-230 set./dez. 2004. O conhecimento e a 
construção do novo cosmos social. moderno; pós-moderno; ciência; informação; 
conhecimento. O maior risco para os habitantes do nosso tempo ao viver em um 
mundo fragmentado, onde as porções não se juntam, é o de desenvolver (ainda 
mais) a indiferença e o alheamento para com os outros, para aquilo que o cerca, 
encerrando-se em uma espécie de autismo. Tentando apontar os modos pelos 
quais o todo podeia ser recomposto, este artigo chama a atenção para os 
meandros de uma criação humana especial, a ciência. Outrossim, enfatiza a 
necessidade de reconstrução de teorias unificadoras e totalizadoras de mundo, 
como a única forma de o homem conseguir estabelecer um grau de entendimento 
que lhe permita conviver harmoniosamente com a natureza e consigo mesmo. 
Vivaldo Luiz Conti . 3641 [CO] 



2313. ISSN 0103-3786 v.16 n.3 p.231-240 set./dez. 2004. Linguagem 
documentária e terminologia. linguagem documentária; organização da 
informação; terminologia; normas terminológicas; lingüística. A linguagem 
documentária deve ser formulada rigorosamente para se constituir em sistema de 
organização e de comunicação da informação, qualquer que seja seu universo 
(bases bibliográficas, sites na WEB, conteúdos de manuais técnicos). O uso da 
terminologia teórica e da terminologia concreta contribui à consecução desses 
objetivos, à medida que fornece princípios para a identificação dos domínios, 
delimitação de conceitos e termos, estabelecimento de relações entre conceitos 
apoiadas em definições, além de prover refência concreta aos descritores. 
Visando melhor compreensão dos conceitos terminológicos, exploramos as 
normas terminológicas ISO 704:2000 e ISO 1087-1:2000, no que tange aos 
conceitos e à modelagem de sistemas de conceitos, destacando que a 
importância da Terminologia (teórica e metodológica) paraa construção da 
linguagem documentária, transcende o uso normalizado dos termos: a 
apropriação de procedimentos e de conceitos terminológicos pela Ciência da 
Informação (e pela Linguística Documentária) se relaciona à especificidade de 
seu objeto e objetivos. A utilização da terminologia ao lado de contribuições de 
outras áreas vai ao encalço da constituição de unidades de informação. Marilda 
Lopes Ginez de Lara . 3642 [CB] 

2314. ISSN 0103-3786 v.16 n.3 p.241-251 set./dez. 2004. A linguagem de 
especialidade e o texto técnico-científico: notas conceituais. linguagem de 
especialidade; terminologia; texto técnico-científico; conceitos. Pretende-se 
explicitar, neste artigo, algumas características do texto técnico-científico e de 
linguagem empregada na sua construção: a linguagem de especialidade. 
Pretende-se, com estas reflexões contribuir para melhor compreensão desta 
linguagem e desta tipologia textual. Maria Cristiane Barbosa Galvão . 3643 [O] 

2315. ISSN 0103-3786 v.16 n.3 p.253-261 set./dez. 2004. O processo da 
bibliomineração: repositório de dados e mineração de dados para tomada de 
decisão em bibliotecas. bibliomineração; repositório de dados; data warehouse; 
mineração de dados (datamining); tomada de decisão; administração de 
bibliotecas. Apresenta uma metodologia operacional integrada, utilizando 
técnicas de repositórios de dados (data warehousing) e mineração de dados (data 
mining), e combinando ferramentas estatísticas com reconhecimento de padrões. 
Tendo em vista a utilização de recursos, o objetivo principal é chegar a um 
entendimento melhor do comportamento de comunidades de usuários. O 
anonimato dos usuários fica inteiramente assegurado na aplicação do modelo, 
pelo qual são processados os dados oriundos de arquivos transacionais da 
biblioteca. O próprio processo da bibliomineração consiste basicamente em 
coletar, depurar e anonimizar os dados, visando, precipuamente, a descoberta de 
padrões subjacentes. Os resultados podem ser combinados com diferentes 
variáveis, antes de sua utilização na tomada de decisão pela Administração da 
biblioteca. Scott Nicholson . 3644 [B] 



2316. ISSN 0103-3786 v.16 n.3 p.263-274 set./dez. 2004. Validity of 
infomation security policy models. validação; segurança; políticas; modelos; 
models. Validar é estabelecer evidência para o uso de um método a ser utilizado 
com um grupo populacional determinado. Portanto, quando nos referimos à 
questão de aplicação de modelos de política de segurança, estamos nos referindo 
à implementação de um certo conjunto de regras estabelecidas em consideração 
a determinados requisitos, através da atribuição de valores a cada item constante 
do instrumento de pesquisa. Nos cenários econômicos globalizados de hoje, a 
implementação de políticas de segurança da informação, num ambiente de 
tecnologia da informação, é condição sine qua non para o processo de 
gerenciamento estratégico de qualquer organização. Com relação a este assunto, 
vários estudos apresentam evidências de que, a responsabilidade de manter o 
regulamento deve ser fundamentalmente delegada ao Chefe de Segurança (Chief 
Security Officer). Este, ao assumir esse encargo, esforça-se por incentivar a 
atualização das tecnologias, com a finalidade de satisfazer os mais abrangentes 
regulamentos do planejamento de continuidade dos negócios. Portanto, para o 
regulamento da segurança ser efetivo, terá que ser inteiramente ratificado pelo 
Chefe do Executive (Chief Executive Officer) da organização. Desenvolveu-se 
este estudo com o propósito de validar modelos teóricos específicos, cujos 
planos se basearam na revisão de literatura, com a amostragem de dez das 
Indústrias Automobilísticas localizadas no ABC da região metropolitana de São 
Paulo. Esta amostragem baseou-se na representatividade de tais indústrias, 
particularmente no que se refere à implementação da tecnologia da informação 
que cada uma realizou na região. A conclusão deste estudo apresenta evidências 
da validez discriminatória das quatro dimensões-chave da política de segurança, 
a saber: segurança física, segurança do acesso ao núcleo lógico, segurança 
administrativa, e a segurança legal e ambiental. Os resultados da análise da 
estrutura Alpha of Crombach dessas dimensões da segurança, não só revelam 
que é indisputável a capacidade daquelas indústrias de implementar suas 
políticas de segurança, como também atestam que tais dimensões, 
homogeneamente se correlacionam umas às outras. Joshua Onome Imoniana . 
3645 [CO] 



2317. ISSN 0103-3786 v.17 n.1 p.17-29 jan./abr. 2005. Informação estatística: 
direito à privacidade versus direito à informação. informação estatística; 
privacidade; sigilo; deontologia profissional; registro administrativo; registro 
estatístico; programa de pesquisa. A demanda de estatística vem crescendo. 
Deseja-se estatísticas sobre tudo, e se as quer como informação fundamental ao 
conhecimento das realidade complexas, num mundo global, sob intensa 
concorrência (talvez também cooperação). Mas, dada a natureza das estatísticas, 
sua forma de produção, ao direito à informação se contrapõe em negação o 
direito à privacidade. De fato, para produzirem-se as estatísticas é essencial 
convencer (ou obrigar) os informantes a quebrar suas privacidades, revelando 
aspectos selecionados de suas individualidades. Para convencer os informantes a 
participarem, cedendo suas privacidades, dá-se-lhes garantia de reservas (sigilo) 
no uso das informações individuais reveladas às instituições estatísticas. Vale 
dizer, suas informações individuais só serão usadas em agregações que jamais 
levarão à individualização dos informantes, donde a divulgação de informações 
sofrerá limitação inevitável, com cortes ao direito à informação. Pois tratar desse 
dilema, através da análise das questões da obrigação e do sigilo, que se quer 
tornar renovadas, é o objetivo desse texto, fruto de diversas reflexões e 
aproximações intelectuais feitas pelo autor. Nelson de Castro Senra . 3797 [CO] 

2318. ISSN 0103-3786 v.17 n.1 p.31-43 jan./abr. 2005. A biblioterapia como 
campo de atuação para o bibliotecário. bibliotecário; campo de atuação; 
biblioterapia; biblioteconomia-história. Reflexão sobre o campo de atuação do 
bibliotecário, que recorre ao conceito proposto pelo sociólogo francês Pierre 
Bourdie, considerando que o campo de atuação, tanto para esse profissional 
como para qualquer outro, implica, antes de tudo, perceber que cada profissão 
está vinculada ao saber, ao saber-fazer e também a um fazer-saber. Em seguida, 
apresenta algumas reflexões sobre a história da Biblioteconomia  e a 
biblioterapia como campo de trabalho para o bibliotecário. Entende-se a 
biblioterapia como uma prática leitora que utiliza textos verbais e não verbais 
como coadjuvantes no tratamento de pessoas cometidas por doenças físicas ou 
mentais ou, ainda, que enfrentam crise ou dificuldades em momentos tais como 
os de exclusão, ou integração social, de afastamento do convívio familiar, e de 
comunicação, entre outros. Virgínio Bentes Pinto . 3798 [B] 

2319. ISSN 0103-3786 v.17 n.1 p.45-59 jan./abr. 2005. Inteligência 
competitiva e Internet: um processo otimizado por agentes inteligentesum estudo 
parcial de caso. inteligência competitiva; estratégia organizacional; pequenas e 
médias empresas; internet; agentes inteligentes. Este artigo apresenta a proposta 
de uma atividade de Inteligência Competitiva (IC) através da Internet, com o 
objetivo de possibilitar a utilização de agentes inteligentes na tarefa de 
monitoramento de fontes de informação disponíveis na rede. O presente trabalho 
foi desenvolvido até o ponto relativo ao mapeamento de fontes de informação 
estratégicas disponíveis na Internet, imaginando-se a possibilidade de sua 
aplicação em qualquer organização. O referencial empírico do trabalho foi em 
uma empresa mineira do setor de consultoria e prestação de serviços em gestão 
da informação e documentação. Adriana Duarte Nadaes; Mônica Erichsen 
Nassif Borges . 3799 [C] 



2320. ISSN 0103-3786 v.17 n.1 p.61-77 jan./abr. 2005. Gestão de custos no 
modelo de integração da estratégia de manufatura. vantagem competitiva; 
estratégia de competência; gestão de custos. Os efeitos da globalização 
econômica exigem cada vez mais eficiência das políticas econômicas e 
financeiras das organizações. O fato dos meios de produção não mais 
dependerem de política locais ou regionais para fixar suas plantas industriais, 
tem exigido a percepção de que, para se conseguir manter as vantagens 
competitivas, são necessários a combinação de fatores aliados entre estratégias e 
custos. As ferramentas de gestão da qualidade, incorporadas às unidades de 
negócios desde a década de 1960, permitiram grande avanço na aplicação de 
estratégias para formação de competência, com a gestão de custos sustentada 
pelas novas metodologias. Isso tem sido importante fator de competitividade. O 
uso possível de um modelo de integração incluindo a estratégia de competência 
e a gestão de custos, poderá contribuir de forma decisiva para o alinhamento das 
unidades de negócios às políticas corporativas. Milton Gomes Pacheco; Felipe 
Araújo Calarge . 3800 [O] 

2321. ISSN 0103-3786 v.17 n.1 p.7-16 jan./abr. 2005. Em tempos de 
globalização e mudança: a identificação da cidadania na sociedade de 
informação. sociedade da informação; globalização; cidadania; profissional da 
informação; educação continuada. As transformações proporcionadas pelo 
processo de globalização abrangem todos os segmentos que constituem uma 
sociedade, principalmente a sociedade atual regida pela busca de informações e 
construção do conhecimento, considerados como recursos necessários aos 
indivíduos para o seu estabelecimento profissional e sua interação social. A falta 
de uma qualificação e a desinformação, bem como a ausência da continuidade 
na formação profissional, são fortes argumentos para decretar a exclusão social e 
profissional dos indivíduos. Nessa perspectiva, observam-se mudanças de 
comportamentos profissionais e o estabelecimento de perfis profissionais 
compatíveis com a Sociedade da Informação. São perceptíveis as influências e 
os reflexos que a globalização exerce sobre o principal ator deste cenário, o ser 
humano, na busca incessante do pleno exercício de sua cidadania. Rosemary 
Passos; Gildenir Carolino  . 3796 [CB] 



2322. ISSN 0103-3786 v.17 n.1 p.79-90 jan./abr. 2005. Linux versus Microsoft: 
as novas tendências no mercado de sistemas operacionais. código aberto; 
microsoft; linux. O objetivo deste artigo foi contar um pouco da história do 
desenvolvimento da indústria mais competitiva da segunda metade do século 
passado: os computadores e seus sistemas operacionais e aplicativos, e de 
entender a atuação da Microsoft e de como ela influenciou de maneira 
importante o desenrolar dos acontecimentos, tornando-se esse "gigante do 
software", com fortes tendências monopolistas, que, em sua trajetória derrotou 
todos os concorrentes que apareceram em seu caminho, conseguindo com isso 
colecionar inimigos perigosos. Nesse cenário de inconformismo, surge o Linux, 
software livre apoiado por grandes empresas, entre as quais estão algumas 
antigas concorrentes derrotadas pela Microsoft. O Linux vem ocupando enorme 
espaço no mundo corporativo, estando já quase maduro tecnologicamente para 
marcar sua presença no mercado, em arquitetura Intel, e se prepara para investir 
contra a reserva de mercado do Windows, em plataforma baixa, e invadir o 
mundo dos computadores pessoais. Chegou afinal um concorrente de peso para 
enfrentar o império? Antonio Teodoro Ribeiro Guimarães . 3801 [O] 

2323. ISSN 0103-3786 v.17 n.2 p.101-109 mai./ago. 2005. Abordagens em 
epistemologia: Bachelard, Morin e a epistemologia da complexidade. 
epistemologia; epistemologia da complexidade; Gaston Bachelard; Edgar Morin; 
perspectivismo. Apresenta uma revisão das distintas concepções de 
epistemologia, partindo da epistemologia enquanto palavra. Em seguida, aborda 
sua estrutura enquanto campo de investigação e disciplina do conhecimento, 
chegando ao seu desdobramento em epistemologias. Argumenta que a 
epistemologia da complexidade comporta, e é comportada, por essas 
epistemologias. Procura reconstituir um itinerário móvel e flexivel da 
epistemologia até sua relação com a complexidade a partir de Gaston Bachelard 
e Edgar Morin. Marivalde Moacir Francelin . 3802 [CO] 



2324. ISSN 0103-3786 v.17 n.2 p.111-122 mai./ago. 2005. Informação e 
conhecimento na era digital. informação; conhecimento; sociedade da 
informação; tecnologias de informação e comunicação; cultura. Este trabalho 
propõe uma reflexão sobre a relação sujeito/informação/conhecimento a partir 
das mudanças que impuseram à sociedade uma nova configuração, alterando, 
inclusive, as formas de acesso às informações e de produção de conhecimentos. 
A discussão aponta para as mudanças atuais ocorridas em todas as esferas da 
cultura, porém salienta e articula a evolução dos processos comunicacionais e os 
mecanismos de reprodução do sistema capitalista. Alguns elementos, como o 
tempo, o espaço e a memória social serão enfatizados, pois além de estarem no 
cerne das mudanças sociais provocadas pelo aparecimento das tecnologias de 
informação e comunicação, também são essenciais para a produção de sentidos, 
requerida para o ato de conhecer. Ao final da discussão, observa-se que a 
integração das mentes nas redes computacionais ainda não existe num tempo 
suficiente para que seus efeitos sobre a cultura possam ser devidamente 
dimensionados. Reconhece-se, contudo, que as redes podem ajudar em certas 
fases da produção do conhecimento, em especial na da coleta dos dados, pois 
sua velocidade agiliza esta etapa. Alerta-se, entretanto, para o fato de que a 
busca inicial requerida para a problematização do conhecimento, surge de 
perguntas e de significações dadas às respostas encontradas, as quais só ocorrem 
no sujeito. Angela Maria Barreto . 3803 [C] 

2325. ISSN 0103-3786 v.17 n.2 p.123-151 mai./ago. 2005. Profissional da 
informação: um conceito em construção. profissional da informação; 
bibliotecário; atuação profissional. Para discutir o conceito de Profissional da 
Informação estudou-se o histórico das profissões ligadas ao tratamento da 
informação, com ênfase dada ao bibliotecário. Abordou-se ainda a relação entre 
as áreas da Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, 
Documentação e Museologia. Finalmente, compilaram-se alguns trabalhos cujo 
tema e objeto de estudo era o profissional da informação, visando verificar se há 
consenso quanto ao conceito de Profissional da Informação, na literatura de 
Ciência da Informação. Conciuiu--se não existir consenso em relação a um 
conceito que defina quem é o Profissional da Informação. Evidenciou-se, 
portanto, que esse tema merece mais estudos, tanto para manter a integridade da 
categoria profissional, como para assegurar o reconhecimento da sua atuação 
profissional por parte da sociedade. Mônica de Fátima Loureiro; Paulo de 
Martino Jannuzzi . 3804 [ABCDM] 



2326. ISSN 0103-3786 v.17 n.2 p.153-168 mai./ago. 2005. Produção científica 
docente em tratamento temático da informação nos cursos de Biblioteconomia 
do Mercosul: uma análise preliminar. ensino de biblioteconomia; produção 
científica; tratamento temático da informação; Mercosul. As discussões sobre 
ensino de Tratamento Temático da Informação ocorridas desde 1996 nos 
encontros anuais do grupo de escolas de Biblioteconomia do Mercosul 
motivaram, em uma primeira fase, a análise dos conteúdos básicos das 
disciplinas da área e da bibliografia utilizada nessas disciplinas, constatando-se 
haver grande diversidade de linhas teóricas entre os docentes da área. Desse 
modo, sentiu-se a necessidade de investigar a produção científica desses 
docentes, propiciando um cotejo preliminar ensino/pesquisa na área, no 
Mercosul, buscando: a) verificar a coerência temática existente entre a 
bibliografia utilizada na prática pedagógica e a produção científica desses 
docentes; b) analisar a contribuição do segmento docente para o cenário 
científico da área, como subsídio para o incentivo ao intercâmbio de produção 
científica gerada na área, na região; c) lançar bases para a identificação de 
colégios invisíveis na área; e d) contribuir com os estudos curriculares do Grupo 
de Trabalho em Organização e Tratamento da Informação do Mercosul. Para 
tanto, realizaram-se as revisões da literatura sobre o ensino de Tratamento 
Temático da Informação no Mercosul e sobre a produção científica dos 
docentes, seguida de coleta de dados por meio de questionários que foram 
enviados aos docentes das 28 instituições que compuseram o universo da fase 
anterior da pesquisa, obtendo-se um índice de respostas de 67,85 por cento. A 
análise da produção dos docentes (restrita a livros, capítulos de livros, artigos de 
periódicos e publicações na íntegra em eventos) demonstrou que 91,57 por cento 
das publicações na área estão a cargo de 12 docentes de apenas cinco 
universidades, revelando que o grupo mais produtivo compõe-se de 66,67 por 
cento dos docentes e 31,25 por cento das instituições. Quanto à forma, observa-
se um equilíbrio entre publicações em eventos, artigos de periódicos e literatura 
monográfica (livros e capítulos de livros). Verificou-se, ainda, que apenas 22 
itens (13,25 por cento) da produção dos docentes na área de Tratamento 
Temático da Informação, encontram-se presentes na bibliografia utilizada nas 
disciplinas por eles ministradas, revelando uma contribuição ainda modesta para 
a construção das fontes de pesquisa para a área. Jane Coelho Danuello; José 
Augusto Chaves Guimarães . 3805 [C] 



2327. ISSN 0103-3786 v.17 n.2 p.169-179 mai./ago. 2005. Produção científica 
dos docentes da Universidade Federal da Bahia da área de Filosofia e Ciências 
Humanas no período de 1995-1999. produção científica; filosofia; ciências 
humanas. Estudo realizado na Universidade Federal da Bahia, com o objetivo de 
conhecer e identificar os principaís produtores de conhecimentos na área de 
Filosofia e Ciências Humanas daquela entidade, bem como os veículos 
utilizados para a transferência do conhecimento gerado. Para a coleta dos dados 
foi utilizado o Catálogo de Produção Científica, Literária e Artística, 1994-1996, 
complementado pelo Sistema Produção Docente. O período estudado foi de 
cinco anos (1995-1999). Os resultados apontam que, do universo de 372 
docentes, 63,17 por cento foram responsáveis por um total de 2083 publicações, 
entre livros, capítulos de livros, artigos de periódicos, comunicações em eventos 
e outros. O meio de maior divulgação da produção científica foi o artigo de 
periódico com 33,41 por cento; seguido das comunicações em eventos, com 
18,24 por cento; livros, 4,85 por cento; e capítulos de livro, com 13,59 por 
cento. O português foi o idioma de maior incidência com 96,54 por cento da 
produção científica. Raymundo das Neves Machado; Rodrigo França Meirelles . 
3806 [C] 

2328. ISSN 0103-3786 v.17 n.2 p.181-198 mai./ago. 2005. Pesquisa em 
inteligência competitiva organizacional: utilizando a análise de conteúdo para a 
coleta e análise de dados - Parte I. inteligência competitiva; metodologia de 
pesquisa; análise de conteúdo; análise léxica; análise categorial; coleta e análise 
de dados. Para a realização da pesquisa de campo em inteligência competitiva 
organizacional, optou-se pela análise de conteúdo para a coleta e análise de 
dados. Duas técnicas de análise de conteúdo foram utilizadas: a análise léxica e a 
análise categorial (temas). Nesta pesquisa, a análise léxica, cujo enfoque é 
quantitativo, tem como objetivo levantar e quantificar termos tais como: 
substantivos, adjetivos, verbos, etc., relacionados ao processo de inteligência 
competitiva organizacional, encontrados no instrumento de coleta de dados; por 
outro lado, a análise categorial, cujo enfoque é qualitativo, tem como objetivo 
investigar temas relacionados à inteligência competitiva organizacional, 
encontrados nos discursos dos sujeitos pesquisados. Marta Lígia Pomim 
Valentin; Adriana Rosecler Alcará; Brígida Maria Nogueira Cervantes; 
Elizabeth Leão de Carvalho; Heliéte Dominguez Garcia; José Carlos Dalmas; 
Letícia Gorri Molina; Lívia Aparecida Ferreira Lenzi; Maria Elisabete Catarino; 
Maria Inês Tomaél . 3807 [CO] 

2329. ISSN 0103-3786 v.17 n.3 p.209-220 set./dez. 2005. Reflexões sobre a 
ética e a atuação profissional do Bibliotecário. ética; atuação profissional; 
bibliotecário; biblioteconomia; profissional da informação; postura profissional; 
ciência da informação. Discute a importância da ética na atuação profissional do 
bibliotecário, ressaltando a sua atuação perante as mudanças de paradigmas e a 
sua influência sobre o comportamento profissional nas diferentes unidades de 
informação e nos diversos contextos sociais, políticos e econômicos. Inclui 
reflexões sobre a postura profissional do bibliotecário e o seu entendimento 
quanto à responsabilidade social da profissão. Ana Cristina Mischiati; Marta 
Lígia Pomim Valentin . 3808 [B] 



2330. ISSN 0103-3786 v.17 n.3 p.221-233 set./dez. 2005. Teoria do caos e 
gestão da informação: uma integração na complexidade dos negócios e dos 
sistemas de informação. teoria do caos; complexidade; sistemas de informação; 
gestão da informação; inovação. É abordado o planejamento de sistemas de 
informação, em seu aspecto teórico, sob a ótica da Teoria do Caos e da 
Complexidade. Descreve as características dos sistemas físicos, a visão da 
ciência como sistema fechado e a visão da ciência como sistema aberto. Discute 
ainda a gestão da informação, tanto frente à complexidade dos sistemas de 
informação, quanto em suas correlações com o mundo dos negócios, enfatizando 
a necessidade do profissional da informação de estar apto para planejar o seu 
trabalho diante do cenário complexo dos negócios. Luiz Henrique Cardoso; 
Edmeire Cristina Pereira . 3809 [CB] 

2331. ISSN 0103-3786 v.17 n.3 p.235-251 set./dez. 2005. Avaliação da 
qualidade dos serviços prestados nas unidades de informação universitárias. 
avaliação; qualidade em serviços; unidades de informação. A avaliação de uma 
unidade de informação é um instrumento de vital importância para a gestão da 
qualidade dos serviços oferecidos. Este instrumento pode ser desenvolvido 
através do estabelecimento de padrões, medidas e indicadores, os quais servirão 
de guias aos gerentes das unidades informacionais no que se refere à qualidade 
dos serviços. O presente estudo teve por objetivo avaliar a qualidade dos 
serviços encontrados e compará-Ia com o grau de importância dos serviços 
desejados nas unidades de informação universitárias de Fortaleza. O estudo foi 
realizado junto a uma amostra de 564 usuários que compareceram às unidades 
de informação envolvidas, no período de março a novembro de 2003. De um 
modo geral, observou-se que os usuários desejam uma melhoria na qualidade 
dos serviços encontrados. Raimundo Benedito do Nascimento; Nicolino 
Trompieri Filho; Francisca Giovania Freire Barros . 3810 [B] 

2332. ISSN 0103-3786 v.17 n.3 p.253-270 set./dez. 2005. Pesquisa em 
inteligência competitiva organizacional: utilizando a análise de conteúdo para a 
coleta e análise de dados - Parte II. inteligência competitiva; metodologia de 
pesquisa; análise de conteúdo; análise léxica; análise categorial; coleta e análise 
de dados. Para a realização da pesquisa de campo em inteligência competitiva 
organizacional, optou-se pela análise de conteúdo para a coleta e análise de 
dados. Duas técnicas da análise de conteúdo foram utilizadas: a análise léxica e a 
análise categorial (temas). A análise léxica tem enfoque quantitativo e 
seuobjetivo é mensurar termos como: substantivos, adjetivos, verbos etc., 
relacionados ao processo de inteligência competitiva organizacional, 
encontrados no instrumento de coleta de dados. Nesta pesquisa, a análise 
categorial, de enfoque qualitativo, tem como objetivo investigar temas 
relacionados à inteligência competitiva organizacional, encontrados nos 
discursos dos sujeitos pesquisados. Marta Lígia Pomim Valentin; Adriana 
Rosecler Alcará; Brígida Maria Nogueira Cervantes; Elizabeth Leão de 
Carvalho; Heliéte Dominguez Garcia; José Carlos Dalmas; Letícia Gorri 
Molina; Lívia Aparecida Ferreira Lenzi; Maria Elisabete Catarino; Maria Inês 
Tomaél . 3811 [CO] 



2333. ISSN 0103-3786 v.17 n.3 p.271-284 set./dez. 2005. Fontes 
governamentais de informação para/sobre o trabalho. informação 
governamental; disseminação da informação; informação para/sobre o trabalho. 
Nesse estudo contemplamos a informação pública organizada e disseminada 
pelos governos no campo do trabalho. O texto resgata os conceitos de 
informação, informação pública, informação governamental e identifica o que 
pode ser considerado informação para/sobre o trabalho de órgãos nacionais e 
internacionais. As contribuições da Ciência da Informação mostram-se úteis para 
auxiliar na importante escolha de um modelo teórico e colocar os desafios da 
investigação quanto à identificação das fontes, tipologias e das lógicas de 
organização e disseminação das informações sobre/para o trabalho. Maria 
Elizabeth de Azevedo . 3812 [C] 

2334. ISSN 0103-3786 v.17 n.3 p.285-292 set./dez. 2005. Aspectos da 
cienciometria aplicados a um estudo de caso: área de Letras. cienciometria; 
banco de dados; pesquisa científica - Letras. o presente artigo originou-se do 
conteúdo desenvolvido na dissertação de mestrado, apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, na qual procedeu--se a uma análise das citações de referências 
bibliográficas/bibliografia consultadas, das teses e dissertações nas subáreas de 
Lingüística e Teoria Literária e Literatura Comparada, produzidas no período de 
1999 a 2002, nas faculdades de Letras das seguintes universidades estaduais 
paulistas: Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas; Universidade Estadual de São Paulo Júlio de Mesquita Filho - 
Faculdade de Ciências e Letras de Assis e Universidade Estadual de Campinas - 
Instituto de Estudos da Linguagem. Verificou-se a incidência das citações de 
documentos em suporte eletrônico, a partir do método cienciométrico. Foram 
detectados aspectos referentes às características dos documentos citados, tais 
como livros, artigos de periódicos, eventos científicos, teses e dissertações. 
Compararam--se quantitativamente as citações de documentos em suporte 
eletrônico e as citações de documentos impressos, a partir de uma amostra 
estratificada de 229 teses e dissertações, de um total de 534 trabalhos defendidos 
nas referidas universidades. Através de entrevistas semi-estruturadas, foram 
obtidos indicadores de qualidade para as políticas de divulgação de documentos 
impressos e eletrônicos para as Ciências Humanas, especificamente para a área 
de Letras. O período examínado na pesquisa foi definido a partir do ano da 
implantação do Programa de Biblioteca Eletrônica, pela Fundação para Amparo 
da Pesquisa do Estado de São Paulo, que possibilitou o acesso a periódicos 
eletrônicos para as universidades públicas paulistas. Vânia Aparecida Marques 
Favato; Pedro Henrique Godinho . 3813 [C] 



2335. ISSN 0103-3786 v.18 n.1 p.17-25 jan./abr. 2006. Estudos para 
implantação de ferramentas de apoio à gestão de linguagens documentárias: 
vocabulário controlado da USP. vocabulário controlado; sistema de gestão; 
banco de dados. A qualidade dos recursos informacionais armazenados em 
Bases de Dados depende, em larga medida, dos padrões utilizados e seu 
tratamento. Nesse contexto, ganha importância primordial a linguagem de 
indexação do sistema. O vocabulário controlado utilizado na indexação e 
recuperação de informação requer atualização contínua, baseada em métodos 
rigorosos, que contemplem o trabalho coletivo dos integrantes do sistema e a 
linguagem do usuário. Apresentam-se neste trabalho os estudos realizados pelo 
Grupo de Gerenciamento do Vocabulário Controlado do Sistema Integrado de 
Bibliotecas da Universidade de São Paulo para a implantação de estrutura e 
instrumentos específicos de gestão do vocabulário. A ferramenta de apoio à 
gestão é um aplicativo construído de um formulário online com as seguintes 
funcionalidades: solicitação de inclusão, modificação, exclusão de termos 
(descritor ou remissiva) e controle dos diversas instâncias de validação. O fluxo 
da ferramenta tem o início com a proposição de modificações pelas bibliotecas 
base do sistema, e passa, em seguida, por dois filtros de validação: a) grupo de 
manutenção do vocabulário controlado, constituído por representantes das três 
grandes áreas do conhecimento, que compõe a macroestrutura do vocabulário; b) 
grupo de coordenação de conteúdo. Validadas as propostas, passa-se à inclusão 
do termo no vocabulário controlado e à autorização para seu uso. A ferramenta, 
criada pelo Departamento Técnico do Sistema de Bibliotecas da USP, com base 
nos procedimentos de gestão adotados pelo Grupo de Gerenciamento do 
Vocabulário, caracteriza-se como ferramenta de trabalho em rede. Espera-se que 
esta ferramenta promova um maior controle de qualidade do vocabulário, 
otimize os processos de tratamento da informação e redunde em benefícios 
crescentes para usuários da base DEDALUS. Vânia Mara Alves de Lima; Nair 
Yumiko Kobashi; Mariza Leal de Meirelles do Couto; Cibele Araujo Camargo 
Marques dos Santos; Maria Célia Amaral; Sandra Tocarevicz; Silvia Regina 
Saran Della Torre; Sonia Regina Yole Guerra; Vera Regina Casari Boccato; 
João Carlos Holland Barcellos . 3975 [B] 



2336. ISSN 0103-3786 v.18 n.1 p.27-36 jan./abr. 2006. Institucionalização da 
pesquisa científica no Brasil: cartografia temática e de redes sociais por meio de 
técnicas bibliométricas. institucionalização da pesquisa cinetífica; organização 
do conhecimento; cartografia temática; indicadores bibliométricos; dissertações; 
teses . Indicadores de produção científica produzidos por metodologias 
tradicionais são questionados quando utilizados como parâmetro exclusivo de 
avaliação da pesquisa científica de países, regiões ou mesmo áreas de 
conhecimento. Diante do fato, é necessário buscar alternativas teóricas e 
metodológicas para mapear globalmente e de forma confiável a pesquisa 
científica nos vários contextos. Para fazer face ao desafio, apresenta-se como 
hipótese de trabalho a idéia de que os repositórios de dissertações e teses podem 
se fontes confiáveis para conhecer a ciência procuzida no país. Por meio de 
funfamentação teórica que associa os Estudos Sociais da Ciência , a Organização 
e Representação do Conhecimento e Métodos bibliométricos avançados, podem 
ser vislumbrados novas abordagems sobre as formas de institucionalização 
social e cognitiva da pesquisa científica no Brasil. A visualização gráfica dessas 
informações, por meio de cartografias dinâmicas, é útil por sua funcionalidade 
para oferecer uma visão global de conjuntos de informações e evidenciar 
relações e estruturas entre elas. Da mesma forma, configura-se como interface 
poderosa para ouso em sistemas de recuperação de informação. Nair Yumiko 
Kobashi; Raimundo Nonato Macedo dos Santos . 3976 [C] 

2337. ISSN 0103-3786 v.18 n.1 p.37-47 jan./abr. 2006. Planos de ensino do 
Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 
estudo bibliométrico de referências.  Sônia Domingues Santos Brambilla; Ida 
Regina Chittó Stumpf . 3977 [B] 

2338. ISSN 0103-3786 v.18 n.1 p.49-62 jan./abr. 2006. A Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas e a produção científica: The Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas and the scientific production.  Adilson Luiz 
Pinto . 3978 [CD] 

2339. ISSN 0103-3786 v.18 n.1 p.63-70 jan./abr. 2006. Conceitos e uso da 
informação organizacional e informação estratégica.  Angélica Toffano Seidel 
Calazans . 3979 [C] 

2340. ISSN 0103-3786 v.18 n.1 p.71-82 jan./abr. 2006. O arranjo arquivístico 
como escrita: uma reflexão sobre a narrativa em imagens a partir do Fundo 
Pedro Miranda no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto.  Eduardo 
Ismael Murguia; Tânia Cristina Registro . 3980 [A] 

2341. ISSN 0103-3786 v.18 n.1 p.9-15 2006. O período no campo da 
biblioteconomia no Brasil: possibilidades para um fazer historiográfico. 
biblioteconomia - imprensa periódica; história da bibliteconomia - Brasil; 
publicações periódicas. Debate em forma da imprensa periódica em 
biblioteconomia como uma das possibilidades de identificarmos sua 
manifestação enquanto campo do conhecimento. Analisa-se a origem das 
revistas e a finalidade pelas quais circulam. Privilegia-se as publicações 
anteriores a década de 70, como: o Boletim Informativo da Federação Brasileira 
de Associação de Bibliotecários, o Boletim Informativo do Instituto Brasileiro 
de Bibliografia e Documentação e o Instituto Brasileiro de Bibliografia e 
Documentação: Notícias Diversas. Cesar Augusto Castro . 3974 [B] 



2342. ISSN 0103-3786 v.18 n.1 p.9-15 jan./abr. 2006. O periódico no campo da 
biblioteconomia no Brasil: possibilidades para um fazer historiográfico. 
biblioteconomia-imprensa periódica; historia da Biblioteconomia-Brasil; 
publicações periódicas. Debate em torno da imprensa periódica em 
biblioteconomia como uma das possibilidades de identificarmos sua 
movimentação enquanto campo do conhecimento. Analisa-se a origem das 
revistas e a finalidade pelas quais circulam. Privilegia-se as publicações 
anteriores a década de 70, como: o Boletim Informativo da Federação Brasileira 
de Associação de Bibliotecários, o Boletim Informativo do Instituto Brasileiro 
de Bibliografia e Documentação e o Instituto Brasileiro de Bibliografia e 
Documentação: Notícias  diversas. Cesar Augusto Castro . 4790 [B] 

2343. ISSN 0103-3786 v.18 n.2 p.103-112 mai./ago. 2006. Cientificamente 
favelados: uma visão crítica do conhecimento a partir da epistemografia. 
epistemografia interativa; epistemologia; organização do conhecimento; 
comunidades não-epistemológicas. Análise do conhecimento, e de sua 
organização, a partir da Epistemografia interativa, opondo-a à Epistemologia. 
Esta última, tradicionalmente vinculada ao conhecimento ordenado e elitista, 
termina por ignorar grande parte do conhecimento socialmente produzido, 
confinando-o às favelas do conhecimento. Ao propor, em seu lugar, a 
Epistemografia interativa, destaca-se, em primeiro lugar, a necessidade de 
incorporar ao conhecimento e à sua organização as questões éticas, culturais e 
políticas. Nesse sentido, o objetivo da Epistemografia é estar presente nos 
ambientes de conhecimento propositalmente excluídos dos processos 
contemporâneos de inscrição e fluxo, de modo a possibilitar sua incorporação às 
redes digitais em que transitam os conhecimentos dominantes. Para isso, propõe 
a criação de ferramentas para desclassificar o conhecimento, tanto o que já está 
classificado, como o que está por ser classificado. Tal desclassificação supõe a 
reabilitação da contradição, como recurso pós-epistemológico, e a substituição 
da lógica dominante por uma lógica paraconsistente. A Epistemografia intervêm, 
portanto, para acolher o conhecimento excluído, devolvendo-lhe a legitimidade 
negada pelos processos convencionais de reconheciento e ordenação. Antonio 
García Gutiérrez . 3982 [CO] 

2344. ISSN 0103-3786 v.18 n.2 p.113-122 mai./ago. 2006. Políticas públicas de 
informação e políticas culturais: e as bibliotecas públicas para onde vão?. Estado 
e políticas públicas; políticas públicas de informação; políticas culturais; função 
social do bibliotecário; biblioteca pública do Maranhão. Este artigo tem como 
objetivo fazer uma análise da crise das bibliotecas públicas, refletindo sobre o 
papel do Estado e chamando a atenção para o esvaziamento de suas funções. 
Tais análises são focadas no Estado do Maranhão, cujas políticas são 
descontínuas, causando o desaparecimento da maioria das bibliotecas públicas 
criadas na década de oitenta e desativadas no Governo Collor e de Fernando 
Henrique Cardoso, sob a cumplicidade dos bibliotecários e omissão da 
sociedade que desconhece sua função social. Maria Mary Ferreira . 3983 [B] 



2345. ISSN 0103-3786 v.18 n.2 p.123-130 mai./ago. 2006. Avaliação de 
periódicos eletrônicos acadêmicos brasileiros: uma proposta de método baseado 
na análise de links para o site do periódico. comunicação científica; publicações 
eletrônicas; periódicos eletrônicos; links; avaliação; Brasil. Este artigo é 
resultado de projeto de pesquisa patrocinada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com a finalidade de desenvolver um 
método de avaliação para periódicos eletrônicos brasileiros em ciência e 
tecnologia, considerados emergentes pela pesquisa. O método se propõe a ser 
uma alternativa ao fator de impacto utilizado pelo Institute for Scientific 
Information; é baseado na análise quantitativa e qualitativa de links efetuados 
para o site de um periódico eletrônico, obtidos por meio da submissão de sua 
URL ao site de busca Google. Considerou-se não somente a quantidade de links 
direcionados ao site, mas também a existência de sites considerados autoridades 
na área do periódico pesquisado e links de instituições estrangeiras feitos para o 
site do periódico. O artigo propõe uma fórmula para calcular o grau de 
relevância do periódico analisado, atribuindo pesos a diferentes tipos de links. 
Os resultados obtidos foram validados por meio da opinião de especialistas de 
diferentes áreas do conhecimento. Carlos Henrique Marcondes; Marília 
Alvarenga Rocha Mendonça . 3984 [C] 

2346. ISSN 0103-3786 v.18 n.2 p.131-141 mai./ago. 2006. Vantagens do uso 
de tecnologias para criação, armazenamento e disseminação do conhecimento 
em bibliotecas universitárias. tecnologia; bibliotecas universitárias; gestão do 
conhecimento. Com base em resultado de pesquisa que investigou, nas 
bibliotecas universitárias, entre outras questões, a dimensão tecnologia proposta 
pelo modelo de Organizações do Conhecimento apresentado por Angeloni, 
percebe-se que a tecnologia aplicada restringe-se ao uso das ferramentas Internet 
e Intranet para possibilitar a comunicação em redes. Identificou-se, portanto, o 
desconhecimento teórico das ferramentas data warehouse, groupware, workflow 
e gerenciamento eletrônico de documentos. Assim, busca-se destacar, no artigo, 
o papel da rede de computador - Internet, Intranet, Extranet, Data Warehouse, 
Groupware, Workflow e gerenciamento eletrônico de documentos - a fim de 
promover a aprendizagem, visando ao conhecimento conceitual de sua prática, 
rumo às organizações do conhecimento. Os bibliotecários, assim como outros 
profissionais da informação, atuam como gestores do conhecimento. Nesse 
sentido, devem adotar o uso da tecnologia da informação e suas ferramentas para 
facilitar o processo de criação, armazenamento e disseminação do 
conhecimento. Emeide Nóbrega Duarte; Alzira Karla Araújo da Silva; Edilene 
Galdino dos Santos; Izabel França de Lima; Marcos Paulo Farias Rodrigues; 
Suzana Queiroga da Costa . 3985 [B] 



2347. ISSN 0103-3786 v.18 n.2 p.143-153 mai./ago. 2006. As redes sociais 
como instrumento estratégico para a inteligência competitiva. inteligência 
competitiva; redes sociais; estratégia organizacional. O mapeamento das redes 
sociais permite a visualização das ligações entre atores no ambiente 
organizacional, constituindo-se, assim, importante recurso para o 
compartilhamento da informação e do conhecimento. Neste artigo, resultado de 
um estudo teórico, apresentamos as redes sociais como um dos instrumentos 
para o processo de inteligência competitiva, com o objetivo de evidenciar a 
inter-relação entre eles e demonstrar sua complementaridade. Os resultados 
indicam que as redes sociais colaboram para o fortalecimento da cultura 
organizacional voltada para o compartilhamento da informação e do 
conhecimento. Além disso, o mapeamento das redes possibilita rastrear os 
fluxos da informação, permitindo a identificação da estrutura informacional que 
permeia o ambiente da organização. Assim, as redes sociais podem contribuir, 
de forma efetiva, para a compreensão e elaboração de melhores estratégias para 
o processo de inteligência competitiva e, conseqüentemente, para o 
funcionamento do contexto organizacional.  Adriana Rosecler Alcará; Elaine 
Cristina Liviero Tanzawa; Ivone Guerreiro Di Chiara; Maria Inês Tomaél; Plínio 
Pinto de Mendonça Uchoa Junior; Valéria Cristina Heckler; Jorge Luis 
Rodrigues; Sulamita da Silva Valente . 3986 [CO] 

2348. ISSN 0103-3786 v.18 n.2 p.95-102 mai./ago. 2006. A mediação do 
profissional da informação nas florestas da sociedade da informação. 
profissional da informação; organização da informação; ciência da informação. 
Este artigo discute a identidade e a mediação do profissional da informação no 
âmbito dos questionamentos da Ciência da Informação e o tratamento dos 
objetos museológicos na linha de pesquisa da organização temática da 
informação. A conhecida imagem do conto "O Patinho Feio", do clássico 
infantil de autoria de Hans Christian Andersen, foi utilizada como metáfora do 
processo de auto-reconhecimento da identidade em transformação do 
profissional da informação. O patinho feio, personagem adotado para explicar a 
transformação profissional, busca novos caminhos, em fase de incertezas, diante 
da sociedade da informação. Os gansos, como simbologia das máquinas 
computacionais, são figurantes do contexto da sociedade contemporânea. 
Distinguindo as diferentes facetas da Ciência da Informação (arquivologia, 
biblioteconomia e museologia), esse profissional é o principal organizador e 
mediador entre usuário e informação. O texto aborda a aproximação com a 
organização da informação, questiona os limites encontrados frente à 
abrangência conceitual da Ciência da Informação, considera que é preciso 
refletir sobre e para o amadurecimento e realizá-lo diante de uma das 
dificuldades enfrentadas pela área: a função social da organização da temática 
no campo dos objetos museológicos. Silvia Maria do Espirito Santo . 3981 
[CMAB] 



2349. ISSN 0103-3786 v.18 n.3 p.169-180 set./dez. 2006. A Ciência da 
Informação e a sociedade brasileira: algumas representações de pesquisadores da 
área. representações sociais; campo científico; pesquisadores - Ciência da 
Informação; sociedade brasileira. São relatados neste artigo, os resultados de 
pesquisas com foco nas representações do campo da Ciência da Informação, 
produzidas pelos pesquisadores classificados como pertencentes a essa área de 
conhecimento. O objetivo central do estudo foi conhecer as representações - 
conhecimentos construídos socialmente por uma comunidade ou grupo de 
sujeitos - do campo da Ciência da Informação, expressas por seus pesquisadores 
no Brasil. Esta pesquisa enquadra-se no tipo qualitativo e o método utilizado 
constou da coleta, análise e interpretação dos discursos do grupo de 
pesquisadores selecionados. Após a análise dos discursos, chegou--se, entre 
outros resultados, às representações referentes à relação do campo da Ciência da 
Informação com a sociedade brasileira. Conclui-se, a partir do discurso dos 
pesquisadores, que o campo da Ciência da Informação esteve, desde sua origem, 
distante da realidade nacional. Carlos Cândido de Almeida . 3987 [C] 

2350. ISSN 0103-3786 v.18 n.3 p.181-190 set./dez. 2006. Abordagens 
epistemológicas à Ciência da Informação: fenomenologia e hermenêutica. 
ciência da informação; conhecimento; fenomenologia; ciências cognitivas. Em 
sua patente interdisciplinaridade, a Ciência da Informação tangencia diversos 
domínios do conhecimento, quer estejam eles relacionados aos conteúdos de 
interesse, quer se relacionem às formas empregadas para representar tais 
conteúdos. Tal representação, por sua vez, é caracterizada não somente pelos 
símbolos e pelo vocabulário utilizados, mas principalmente pelo contexto 
intelectivo presente em sua elaboração e que acompanha todas as demais etapas 
do ciclo de vida da informação associada. Desse modo, a compreensão da 
mensagem (informação transmitida) e o conhecimento gerado a partir dela são 
dependentes tanto do aparato cognitivo do emissor quanto do receptor. O estudo 
desse processo requer um modelo capaz de analisar o conhecimento a partir de 
uma ótica isenta, independente do observador e do objeto de sua observação. A 
Fenomenologia propõe-se a realizar esse estudo do conhecimento do ponto de 
vista filosófico, interagindo, nesse processo, com as ciências cognitivas, as quais 
analisam os processos intelectivos envolvidos, e com a Ciência da Informação, a 
qual analisa a informação registrada. João Luiz Pereira Marciano . 3988 [C] 



2351. ISSN 0103-3786 v.18 n.3 p.191-201 set./dez. 2006. Informação, 
ciberespaço e consciência. ciência da informação; ciberespaço; consciência; 
digitalização; epistemologia; informação. Este artigo, que apresenta uma 
concepção teórico-filosófica da informação, com abordagem metodológica 
dialética, parte da alegoria platônica da caverna e evolui para a reflexão acerca 
das modificações trazidas pela disseminação do uso de computadores 
conectados ao ciberespaço. Propõe ainda que o conceito de informação, na área 
da Ciência da Informação, seja definido como processo, e não como produto, e 
sugere que as categorias 'conhecimento' e 'ação' estejam vinculadas ao conceito 
proposto, tendo por base a tese marxiana da consciência. O ponto de vista 
adotado não está centrado no produto, no fenômeno, no objeto, mas sim, está 
orientado aos propósitos nos quais o conceito é definido em função de 
necessidades sociais que devem ser satisfeitas. O artigo conclui argumentando 
que, no universo digital, a expressão 'representação da informação' não deve ser 
utilizada em substituição ao termo 'informação'. Na argumentação, assumem-se 
duas novas categorias: a 'dimensão', associada a conteúdos informacionais 
digitais, e a 'instância', relativa às tecnologias de acesso remoto digital. Rubens 
Ribeiro Gonçalves da Silva . 3989 [C] 

2352. ISSN 0103-3786 v.18 n.3 p.203-211 set./dez. 2006. O campo da 
lingüística documentária. lingüística documentária; ciência da informação; 
linguagem documentária. Proposição do campo da Lingüística Documentária3 
cuja função primordial é a de estabelecer parâmetros e modelos de elaboração de 
códigos para o processamento da informação - construção e recuperação - com o 
objetivo de responder à questão, nuclear da área de Ciência da Informação, 
relacionada à transformação de conteúdos registrados em elementos 
estruturados. Para isso, enfatizam-se, tanto os traços que relacionam este campo 
à revolução lingüística em curso desde o século 20, como as interfaces que tal 
campo mantém com as disciplinas que abordam a linguagem sob os aspectos 
sintático, semântico, conceitual e comunicacional, definindo-se seus problemas 
específicos bem como discutindo seus vértices conceituais. Maria de Fátima 
Gonçalves Moreira Tálamo; Marilda Lopes Ginez de Lara . 3990 [CO] 



2353. ISSN 0103-3786 v.18 n.3 p.213-223 set./dez. 2006. Patente gera 
patente?. informação científica e tecnológica; patente; gestão de ciência e 
tecnologia; transferência de tecnologia. A patente, fonte de informação e 
geradora de nova patente em condições e contexto favoráveis, constitui objeto 
desta pesquisa. Esta é respaldada em quadro teórico da Ciência da Informação e 
identifica os fatores intervenientes no fluxo das relações desde a patente-fonte 
até o registro de nova patente. Da amostra da pesquisa constam instituições 
privadas e públicas representadas por unidades situadas em Brasília, Belo 
Horizonte e Rio de Janeiro. A entrevista é a técnica usada para a coleta de dados, 
e estes são analisados por meio de categorias. Os resultados foram obtidos 
através de comparações entre o modelo teórico (ideal) e o real, apreendido a 
partir da análise dos depoimentos dos entrevistados. Conclui-se que o fluxo 
sofre múltiplas intervenções (por parte do governo, das instituições públicas de 
ensino e de pesquisa, das instituições privadas, do sistema de patentes e do 
mercado), e que, no âmbito do Brasil, a patente não se apresenta como 
informação necessária para a produção de tecnologia e de inovação. A real 
transferência e transformação da patente em conhecimento, exige que a 
sociedade brasileira ultrapasse a fase das políticas e dos discursos de intenção, 
para a fase das ações realizadas de forma coordenada entre os atores, de forma a 
induzir os agentes a investir, atendendo às necessidades da sociedade. Joana 
Coeli Ribeiro Garcia . 3991 [C] 

2354. ISSN 0103-3786 v.18 n.3 p.225-239 set./dez. 2006. O papel das 
linguagens de marcação para a Ciência da Informação. linguagem de marcação; 
HTML; XML; RDF; schema; metadados; semântica; ciência da informação. 
Este artigo apresenta um panorama sobre algumas linguagens de marcação que 
possuem ligação direta com a Ciência da Informação. São apresentadas as 
características principais dessas linguagens, seus pontos fortes e suas limitações, 
tendo em vista sua relação com a Ciência da Informação. Numa abordagem 
comparativa, o artigo, além de determinar o papel de cada linguagem na 
disseminação, troca e recuperação de informações, sugere maneiras de criar, 
tanto estruturas de representação de informação por meio da XML, como 
vocabulários, por meio da linguagem RDF e Namespaces; a discussão apresenta-
se sem uma preocupação técnica, apesar das relações do assunto com a área da 
computação. O artigo procura ainda apontar as oportunidades emergentes do uso 
das linguagens de marcação para o campo da Ciência da Informação. Sérgio 
Furgeri . 3992 [C] 



2355. ISSN 0103-3786 v.19 n.1 p.19-30 jan./abr. 2007. Mapeamento semântico 
através da análise de ocorrência de descritores sobre gestão do conhecimento. 
mapeamento semântico; gestão do conhecimento. Este artigo se apresenta como 
uma proposta metodológica para demarcação conceitual de assuntos, tendo 
como objeto o fenômeno da "Gestão do Conhecimento". Para isso, utiliza quatro 
estratégias distintas e complementares, a seguir: avaliação das práticas 
organizacionais no âmbito da gestão do conhecimento, através de uma pesquisa 
em 20 empresas, entre privadas e públicas; análise manual dos assuntos cobertos 
em amostra da literatura existente; análise dos fenômenos sociais com temáticas 
relacionadas à gestão do conhecimento, e análise automática da freqüência de 
descritores - sob a forma de sintagmas nominais - em teses e dissertações da 
área. Através destas estratégias, busca-se explorar o gradiente conceitual que 
vem se desenhando no campo. Renato Rocha Souza; Rivadávia Correa 
Drummond de Alvarenga Neto; Kellen Christina Ignácia Mendes . 4183 [C] 

2356. ISSN 0103-3786 v.19 n.1 p.31-38 jan./abr. 2007. Terminologia como 
indicador qualitativo. avaliação científica; produção científica; terminologia; 
indicador qualitativo. A terminologia empregada pelos pesquisadores para 
identificação dos temas de seus Grupos de Pesquisa, registrados junto ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi também 
empregada como um instrumento na reordenação das Linhas de Pesquisa da 
Fundação Oswaldo Cruz, assim como indicador qualitativo para a avaliação da 
produção científica institucional. Esses dois processos foram desenvolvidos pelo 
Departamento de Estudos em Ciência e Tecnologia do Centro de Informação 
Científica e Tecnológica, em parceria com representantes de outras Unidades da 
Instituição. Uma análise comparativa apontou as divergências existentes entre a 
terminologia empregada pelos pesquisadores, a Tabela de Áreas do 
Conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, os Descritores em Ciências da Saúde desenvolvidos pelo Centro 
Latino Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde e o 
Tesauro de Manguinhos. Os resultados desta análise levaram a uma conclusão 
sobre a validade do uso da análise terminológica como um dos instrumentos 
para a reordenação dos Grupos de Pesquisa dentro das linhas de pesquisa da 
Fundação Osvaldo Cruz, assim como do seu uso como instrumento de avaliação 
da produção científica, já que ambos estes processos visam proporcionar maior 
integração científica institucional, de maneira estratégica e econômica. Alice 
Ferry de Moraes . 4184 [C] 



2357. ISSN 0103-3786 v.19 n.1 p.39-44 jan./abr. 2007. Informação, 
comunicação, conhecimento: evolução e perspectivas. informação; 
conhecimento; tecnologia; capitalismo; massa; rede; mercados financeiros. A 
informação, entendida como estoque e fluxo, pode ser encontrada sob diferentes 
suportes ao longo da história humana; portanto, podemos identificar diferentes 
formas pela qual sua influência passa a ser exercida ao longo do tempo. Desde a 
invenção da imprensa por Gutenberg, seguida pelo aparecimento do rádio, da 
televisão e, finalmente, da internet, a informação tem exercido papel de 
influência crescente na forma de estruturação e relacionamento da sociedade 
humana. Este elemento ganha aspectos mais significativos na sociedade 
capitalista e é a partir do binômio informação e conhecimento, apoiado pelos 
novos avanços tecnológicos, que parece estruturar-se o novo paradigma. 
Amarildo José Bernardi . 4185 [C] 

2358. ISSN 0103-3786 v.19 n.1 p.45-64 jan./abr. 2007. Manual de software: 
facilitando a comunicação entre empresa produtora e sociedade. manual de 
software; comunicação empresa-sociedade; organização da informação; 
representação da informação; transferência da informação e do conhecimento. 
Partindo do pressuposto de que o manual de software pode propiciar a 
circulação de informações e conhecimentos técnico-científicos entre as empresas 
produtoras de software e a sociedade (representada pelos usuários do software), 
este artigo propõe um modelo para manual de software. O modelo é composto 
por: princípios da comunicação técnica; estrutura textual, estrutura visual e 
estrutura de acesso à informação. Maria Cristiane Barbosa Galvão . 4186 [C] 

2359. ISSN 0103-3786 v.19 n.1 p.65-82 jan./abr. 2007. Interoperabilidade das 
bibliotecas digitais: o papel dos sistemas de identificadores persistentes - URN, 
PURL, DOI, Handle System, CrossRef e OpenURL. bibliotecas digitais; 
identificadores persistentes; URI; URN; PURL; DOI; CrossRef; Handle System; 
OpenURL. O conceito de repositórios digitais distribuídos e interoperáveis - 
sejam eles bibliotecas ou arquivos digitais - para ser viável, depende fortemente 
de uma infra-estrutura de identificação persistente e da confiabilidade do 
esquema de links entre recursos informacionais distintos, porém relacionados, de 
forma a assegurar ao usuário o acesso contínuo e conveniente aos conteúdos 
digitais. Neste trabalho, descreve-se o atual estado da arte da identificação 
persistente na Internet e da vinculação por links, tendo como foco a 
interoperabilidade das bibliotecas digitais de arquitetura aberta. Contrastam-se 
as diversas abordagens e analisam-se os mais importantes esquemas e o 
relacionamento entre eles: URN, PURL, DOI, CrossRef, Handle System and 
OpenURL. Luís Fernando Sayão . 4187 [CB] 

2360. ISSN 0103-3786 v.19 n.1 p.9-18 jan./abr. 2007. Los valores sociales y 
políticos dentro del paradigma bibliotecológico en la era de la información.  
Miguel Ángel Rendón Rojas . 4182 [B] 



2361. ISSN 0103-3786 v.19 n.2 p.107-118 maio/ago.   2007. Perspectivas em 
(in)formação: tendências e tensões entre abordagens físicas, cognitivistas e 
emergentes. Ciência da Informação; abordagens física; abordagens cognitivista; 
análise de domínio; cognição situada; paradigma. Apresenta uma visão 
epistemológica e histórica das abordagens físicas, cognitivistas e emergentes no 
campo da Ciência da Informação, adotando o conceito de abordagem de Wersig 
em detrimento da concepção de paradigma. Expõe as polarizações entre diversas 
conceituações de informação e ilustra como problemas práticos do campo foram 
solucionados ou temas de pesquisa desenvolvidos com base nos modelos 
adotados e nas ligações transdisciplinares efetuadas pelos diferentes tipos de 
abordagens, incluindo a análise de domínio e a cognição situada. Conclui 
reconhecendo a atual premência da integração das várias abordagens, da 
tradução e fundamentação dos conceitos utilizados, da diversificação 
metodológica e de um viés pragmático que foque os problemas comuns e 
soluções adotadas no campo e considere os aspectos sociais, históricos e 
epistemológicos nos diversos domínios. Luiz Fernando de Barros Campos; 
Ludmila Salomão Venâncio . 4189 [C] 

2362. ISSN 0103-3786 v.19 n.2 p.119-127 maio/ago. 2007. A informação 
documentária: codificação e decodificação. informação documentária; 
terminologia; linguagem documentária. Procuramos demonstrar como a 
classificação do conhecimento científico, ao longo dos séculos, tem se refletido 
na organização deste conhecimento e na elaboração da informação documentária 
nas instituições responsáveis pela sua preservação e disseminação. Sustentamos 
a suposição demonstrando o seu valor explicativo, por meio da análise da tensão 
dialética que se estabelece entre os sistemas de classificação e os sistemas de 
recuperação, tensão essa que determina o processo semiótico denominado 
representação documentária, e possibilita as enunciações de codificação e de 
decodificação da informação documentária. Concluímos, recomendando que o 
desenvolvimento e gerenciamento de linguagens documentárias levem em conta 
a dinâmica da enunciação de codificação e da enunciação de decodificação da 
informação documentária. Vânia Mara Alves Lima . 4190 [CB] 

2363. ISSN 0103-3786 v.19 n.2 p.129-137 maio/ago. 2007. Constituição e 
institucionalização da ciência: apontamentos para uma discussão. constituição da 
ciência; institucionalização cognitiva da ciência; institucionalização social da 
ciência. Discute as distinções e relações entre a constituição e a 
institucionalização de uma disciplina científica. Apresenta os principais 
componentes de uma ciência, a partir da organização desta, proposta por Bunge 
(1980). Apresenta os principais elementos que particularizam as perspectivas 
institucionais da ciência, a cognitiva e a social, baseadas nas contribuições de 
Whitley (1974; 1980). Ao final, traz um quadro de referências relacionados aos 
tópicos discutidos quanto à constituição e à institucionalização da ciência. 
Rogério Eduardo Rodrigues Bazi; Murilo Artur Araújo da Silveira . 4191 [C] 



2364. ISSN 0103-3786 v.19 n.2 p.139-151 maio/ago. 2007. Comunicação 
científica e gestão do conhecimento: enlaces conceituais para a fundamentação 
da gestão do conhecimento científico no contexto de universidades. gestão do 
conhecimento; comunicação científica; gestão do conhecimento científico; 
gestão do conhecimento em universidades. Este artigo, produto de pesquisa 
teórica, tem por objetivo sinalizar as similaridades teóricas entre a abordagem da 
gestão do conhecimento e a da comunicação científica. O esclarecimento dos 
pontos de convergência entre uma e outra abordagem justifica-se pela 
necessidade de fundamentação conceitual para os estudos de gestão do 
conhecimento científico no ambiente acadêmico, visto que a literatura existente, 
até o presente momento, não considera as especificidades desse contexto, nem 
tão pouco a natureza da produção e da comunicação desse tipo de conhecimento. 
As reflexões consideram, inicialmente, a comunicação e gestão do conhecimento 
do ponto de vista das organizações empresariais, elaborando modelo teórico que 
ilustra a relação entre comunicação, cultura e gestão do conhecimento. Em um 
segundo momento, com base em reflexões teóricas, direciona a discussão para o 
ambiente acadêmico, considerando no modelo a comunicação científica, a 
cultura científica e a gestão do conhecimento nesse meio. Em seguida, explora 
as similaridades entre gestão do conhecimento e acomunicação científica, com 
base na comparação entre os processos de cada uma das abordagens. Conclui 
destacando os processos de comunicação científica como camada essencial e 
indispensável à gestão do conhecimento científico no contexto de universidades. 
Fernando César Lima Leite . 4192 [C] 

2365. ISSN 0103-3786 v.19 n.2 p.153-168 maio/ago.  2007. Delimitação de 
uma área multidisciplinar para análise bibliométrica de produção científica: o 
caso da Bioprospecção. bibliometria; bioprospecção; indicadores científico. Os 
indicadores bibliométricos em ciência e tecnologia surgem da necessidade de 
mensuração da produção das instituições científica, partindo da premissa de que 
a ciência se encontra, em grande parte, incorporada em sua literatura. Como a 
ciência torna-se cada vez mais multidisciplinar, uma das principais dificuldades 
da análise bibliométrica tem sido a construção de indicadores de áreas com essa 
característica. Isso ocorre porque as bases de dados científicas adotam uma 
classificação própria de áreas, subáreas e disciplinas científicas e atribuem tais 
classificações aos periódicos. Este trabalho insere-se nesse contexto, 
contribuindo especificamente para a delimitação e construção de indicadores de 
uma área científica de atividade caracteristicamente multidisciplinar, a 
bioprospecção. Esta área de conhecimento vem se destacando na esfera política 
e econômica dos últimos anos. Os resultados deste estudo demonstram ainda a 
importância dessa área no meio acadêmico, ao comprovar o crescimento da área 
pelo número de artigos publicados, de disciplinas envolvidas, dos principais 
periódicos e das instituições de pesquisa que se destacam na produção dos 
conhecimentos multidisciplinares da bioprospecção. Ricardo Arcanjo de Lima; 
Lea Maria Leme Strini Velho; Leandro Innocentini Lopes de Faria . 4193 [C] 



2366. ISSN 0103-3786 v.19 n.2 p.169-187 maio/ago.  2007. Indicadores da 
participação feminina em Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia; 
indicadores de Ciência e Tecnologia; participação feminina; produção científica. 
Este trabalho tem por objetivo analisar a questão do gênero no setor de ciência e 
tecnologia nacional e examinar a situação das docentes que pertencem à 
comunidade científica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O 
estudo baseou-se em teorias sobre as questões do gênero na ciência e da 
participação feminina. Para a coleta de dados, utilizou-se o Diretório de Grupos 
de Pesquisa no Brasil/CNPq. Para aprofundamento da realidade das mulheres na 
UFSCar, realizou-se um levantamento adicional nos sites da instituição e do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Conforme 
revelam os dados do Diretório, em 1995, a participação feminina alcançou 39 
porcento dos cientistas e, em 2004, passou para 47 porcento. Na UFSCar, as 
mulheres representam 39,3 porcento dos docentes, ocupam 1/3 dos postos de 
comando e entre os discentes superam 55 porcento dos estudantes. Destaca-se 
que ainda falta um caminho a percorrer para igualarem-se aos pesquisadores nos 
postos acadêmicos e áreas do conhecimento mais prestigiadas. Utilizar o 
potencial feminino é estratégico para avançar cientificamente. Maria Cristina 
Piumbato Innocentini Hayashi; Rodrigo de Castro Cabrero; Maria da Piedade 
Resende da Costa; Carlos Roberto Massao Hayashi . 4194 [C] 

2367. ISSN 0103-3786 v.19 n.2 p.189-197 maio/ago.  2007. Base Qualis e a 
indução do uso de periódicos da área de Psicologia. periódico científico; pós-
graduação; base Qualis; psicologia; Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas. A presente pesquisa, de natureza exploratória, visa verificar se a base 
Qualis, uma vez implementada, induziu o uso dos periódicos nela melhor 
classificados, especialmente periódicos de conceito A, de abrangência nacional. 
Para tal objetivo, definiu-se como objeto de estudo periódicos Qualis da área de 
Psicologia e, como contexto, o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O universo pesquisado constou 
de uma amostra de teses e dissertações defendidas no período 1997-2002 e de 
uma população de mestrandos e doutorandos matriculados no referido 
Programa. Os procedimentos metodológicos empregados foram as técnicas de 
análise de citação e de aplicação de questionário. A análise dos resultados 
revelou que a   atribuição de conceito máximo não induz necessariamente ao uso 
efetivo. Conclui-se, a partir desse fato, que o consenso (avaliação pelos pares) 
que fundamenta a base Qualis e que é empreendido na classificação de 
periódicos científicos da área de Psicologia, não se reflete no consenso dos 
segmentos (docentes e discentes) do Programa analisado.  Maria do Carmo 
Moreira Jacon . 4195 [C] 



2368. ISSN 0103-3786 v.19 n.2 p.95-105 maio/ago. 2007. O óbvio da 
informação científica: acesso e uso. informação científica; internet; acesso livre; 
Creative Commons; Open Source Journalism. O texto aborda o acesso e o uso 
da informação científica, a partir da sua concepção e função para o avanço 
científico e tecnológico dos países. Na sociedade contemporânea, as redes 
eletrônicas de comunicação (ênfase para a Internet) agilizam o fluxo 
informacional, ao tempo que exigem mais rigor para a seleção da informação 
científica consistente. Entre alternativas de acesso à informação, além dos 
periódicos científicos (impressos ou eletrônicos), está o movimento de acesso 
livre à informação científica, que recorre a repositórios de acesso livre e/ou a 
softwares de código aberto. Há outras opções: (1) o Creative Commons, projeto 
sem fins lucrativos, que disponibiliza licenças flexíveis para obras intelectuais, 
incluindo textos científicos e o (2) Open Source Journalism (OSJ), que incentiva 
a participação efetiva da comunidade na produção de notícias. Em qualquer 
caso, reiteraseque inexistem soluções únicas para sociedades múltiplas. Isto é, 
cada inovação tecnológica tem o seu próprio espaço e o seu próprio público 
(sem riscos de o mundo tornar-se uma aldeia global), de modo que o acesso e o 
uso à formação científica ocorrem, também, de forma multifacetada. Maria das 
Graças Targino . 4188 [C] 

2369. ISSN 0103-3786 v.19 n.3 p.207-218 set./dez. 2007. O "Cavalo de Tróia" 
de Michel Pêcheux: uma breve reflexão sobre a análise automática do discurso. 
análise do discurso; Michel Pêcheux; análise automática do discurso. Este artigo 
discute a importância do pioneirismo de Michel Pêcheux para a Análise do 
Discurso francesa, considerando o seu pensamento a partir do texto Análise 
Automática do Discurso - AAD-69. Seu objetivo é aproximar alguns conceitos 
da análise documentária com a análise do discurso, preocupando-se com a 
questão da ideologia em análise de textos para fins documentais em Ciências e 
Gestão da Informação. Edmeire Cristina Pereira . 4196 [C] 

2370. ISSN 0103-3786 v.19 n.3 p.219-226 set/dez.   2007. RDA: el nuevo 
Código de Catalogación y su alcance internacional.  Paola Andrea Picco Gómez 
. 4197 [B] 

2371. ISSN 0103-3786 v.19 n.3 p.227-236 set./dez. 2007. Literatura sobre 
biblioteca escolar: características de citações de teses e dissertações brasileiras. 
análise de citação; biblioteca escolar; teses e dissertações. A análise de citações 
de 28 teses e dissertações sobre biblioteca escolar produzidas no Brasil teve 
como objetivos: identificar influências de autores e de áreas do conhecimento, 
características de citação e diferenças entre teses e dissertações. Não foi possível 
verificar relações entre autores, já que houve grande dispersão em termos dos 
cursos de origem e dos documentos citados. Foi possível identificar significativa 
influência da Educação. A comparação entre teses e dissertações não evidenciou 
diferenças significativas, esperadas em textos que resultam de níveis diferentes 
de formação acadêmica. Foram verificadas, entre outras, as seguintes 
características das citações: predominância do livro, de documentos de autoria 
individual, de trabalhos em português e oriundos do Brasil e de periódicos 
brasileiros nas citações. Bernadete Santos Campello; Márcia Milton Vianna; 
Paulo da Terra Caldeira; Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu; Maria da 
Conceição Carvalho; Adriana Costa e Silva Benigno . 4198 [C] 



2372. ISSN 0103-3786 v.19 n.3 p.237-250 set./dez. 2007. Classificação 
analítico-sintética: reflexões teóricas e aplicações. análise facetada; classificação 
facetada. Trata de reflexões teóricas e aplicações práticas em modelos de 
organização do conhecimento do tipo analíticosintético, disponíveis na 
literatura. Utiliza como fonte de coleta as bases de dados Wilson Library 
Literature and Information Science Full Text e Library and Information Science 
Abstracts (LISA), bem como as referências bibliográficas presentes nos 
documentos identificados nessas fontes. Define o período 1995 a 2005, 
priorizando tanto publicações nacionais como publicações estrangeira.s Lígia 
Maria Arruda Café; Aline Bratfisch . 4199 [C] 

2373. ISSN 0103-3786 v.19 n.3 p.251-264 set./dez. 2007. Personalização: um 
serviço mediador em ambientes de pesquisa. personalização; interação usuário-
sistema; sistema de recomendação; ambientes de pesquisa; perfil de usuários. A 
grande quantidade de informações no ambiente digital dificulta a sua 
organização e recuperação. Recursos de personalização podem direcionar e 
recomendar informações mais específicas para determinado tipo de usuário. 
Nesse contexto, é apresentado um conjunto de recursos de personalização que 
podem auxiliar o desenvolvedor/projetista de websites na escolha e na 
implantação de tais recursos, bem como auxiliar os usuários na busca e na 
aquisição de informação. Além disso, apresenta-se também como a 
personalização pode auxiliar no processo de comunicação e produção científica 
em ambiente digital, mostrando seu funcionamento, características e benefícios. 
Os recursos de personalização foram identificados por meio de análise em 
websites comerciais e acadêmicos. Na literatura científica, poucos trabalhos 
apresentam opções de recursos de personalização em base conceitual única. 
Liriane Soares de Araújo de Camargo; Silvana Aparecida Borsetti Gregorio 
Vidotti . 4200 [C] 

2374. ISSN 0103-3786 v.19 n.3 p.265-277 set.dez.   2007. Produção e 
disseminação de informação tecnológica: a atuação da Inova - Agência de 
Inovação da UNICAMP. informação tecnológica; inovação; produção e 
disseminação de informação tecnológia.. Este trabalho procura demonstrar como 
a Inova-Unicamp - Agência de Inovação da UNICAMP - produz edissemina as 
informações tecnológicas geradas a partir dos produtos de conhecimento criados 
na Universidade e que proporcionam as condições para a inovação, e em que 
medida se pode considerá-la como um modelo a ser implementado em contextos 
similares. Alexandre Castro Camargo; Celeste Aída Sirotheau Corrêa Jannuzzi; 
Fernando Augusto Mansor de Mattos . 4201 [C] 



2375. ISSN 0103-3786 v.19 n.3 p.279-288 set./dez. 2007. A promessa do 
audiovisual interativo. indústrias criativas; audiovisual digital; televisão 
interativa; cadeia produtiva. A cadeia produtiva do audiovisual utiliza o capital 
cultural, especialmente a criatividade, como sua principal fonte de recursos, 
inaugurando o que se vem chamando de economia criativa. Essa cadeia de valor 
manufatura a inventividade como matéria-prima, transformado idéias em objetos 
de consumo de larga escala. A indústria da televisão está inserida num 
conglomerado maior de indústrias, como a da moda, das artes, da música etc. 
Esse gigantesco parque tecnológico reúne as atividades que têm a criação como 
valor, sua produção em escala como meio e o incremento da propriedade 
intelectual como fim em si mesmo. A industrialização da criatividade, aos 
poucos, está alterando o corpo teórico acerca do que se pensa sobre as relações 
de trabalho, as ferramentas e, acima de tudo, o conceito de bens como produto 
da inteligência. João Baptista Winck . 4202 [O] 

2376. ISSN 0103-3786 v.2 n.1 p.115-140 jan./abr. 1990. Análise da produção 
bibliográfica de um departamento de uma escola de engenharia oficial do Estado 
de São Paulo. produção científica; avaliação; produção em engenharia. Análise 
quantitativa da produção bibliográfica de um Departamento de uma Escola de 
Engenharia oficial do Estado de São Paulo, no período de 1955 a 1985. Com 
base na contagem dos documentos produzidos procurou-se estimar o 
desempenho do Departamento. Para tanto foi verificado a produção bibliográfica 
no período, as categorias dos documentos produzidos, o comportamento 
temporal da produção por tipo de documento, a língua de publicação desses 
documentos, as características de autoria dos artigos de periódicos e das 
comunicações em congressos e similares, os periódicos que publicaram os 
artigos e os eventos em que foram apresentados as comunicações. O total de 
trabalhos produzidos foi de 397 distribuídos em sete categorias, sendo registrada 
a maior produção de comunicações em congressos e similares. O 
comportamento temporal observado variou bastante durante o período, sendo 
que o ano de 1977 foi o mais produtivo. Os trabalhos foram publicados em sua 
maioria em língua portuguesa. A média de produção nos 31 anos foi de 20, 89 
documentos por professores e a média anual foi de 1,38. Maria Cecília Villani 
Purquério; Rosemeire Marine Nastri . 1666 [CD] 

2377. ISSN 0103-3786 v.2 n.1 p.141- jan./abr. 1990. Importância de leitura 
para docentes-pesquisadores: auto-registro e opiniões. leitura; técnica de 
pesquisa; leitura e pesquisa. O presente estudo localiza variáveis motivacionais 
do comportamento de leitura de docentes pesquisadores da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul. Foram selecionados aleatoriamente 24 sujeitos divididos 
em três grupos por área de atuação e subdivididos por sexo. Os resultados 
indicaram que os docentes pesquisadores lêem mais em função da vida 
profissional não sendo acentuada a preocupação com a atualização, o 
aperfeiçoamento acadêmico; e em alguns casos o modo de pensar em relação a 
leitura não corresponde na prática as suas  ações. Foi analisado também a 
influência das variáveis áreas e sexo, verificando-se ocorrência de diferenças 
atribuíveis às mesmas. Maria Marta Giacometti . 1667 [O] 



2378. ISSN 0103-3786 v.2 n.1 p.15-24 jan./abr. 1990. Biblioteca escolar: uma 
visão histórica. biblioteca escolar; leitura; literatura infantil. Este artigo tenciona 
procurar entender a biblioteca escolar, quando de promoção da leitura, tendo em 
vista uma breve análise histórica desde o início da colonização brasileira. Else 
Benetti Marques Válio . 1660 [BO] 

2379. ISSN 0103-3786 v.2 n.1 p.25-36 jan./abr. 1990. Sistema de 
documentação: experiência do SENAI-SP. biblioteca escolar; centro de 
documentação; recursos educacionais. Situa o SENAI e a documentação nesta 
entidade. Detalha o projeto de implantação e desenvolvimento de Centros de 
Documentação e Recursos Didáticos em Escolas, em implementação no SENAI-
SP, desde 1988. Wanda Lucia Schimdt e Sousa . 1661 [D] 

2380. ISSN 0103-3786 v.2 n.1 p.37-49 jan./abr. 1990. A comunicação e a 
contemporaneidade: reflexões sobre o impacto das novas tecnologias de difusão 
na América Latina. comunicação; novas tecnologia; difusão da informação. O 
autor analisa o impacto das novas tecnologias de difusão na América Latina, 
contemplando aspectos políticos e sociais do tema na contemporaneidade. 
Defende a inevitabilidade das Novas Tecnologias para a América Latina, a qual 
deverá definir o ritmo e a dimensão do processo já em curso. J.M. de Melo . 
1662 [CO] 

2381. ISSN 0103-3786 v.2 n.1 p.49-68 jan./abr. 1990. O espaço quaternário no 
setor da informação: significado e perspectiva. Espaço Quaternário; informação; 
interdependência cultural. Apresenta diferentes abordagens e conceitos do 
espaço Quaternário, ressaltando a importância da informação para 
desenvolvimento das nações nas últimas décadas e sua participação no setor 
produtivo das indústrias do conhecimento. Descreve estudos realizados sobre o 
reflexo da informação nas mudanças econômicas e sociais da sociedade, 
enfatizando os aspectos da estrutura ocupacional e de estrutura social. Analisa as 
relações e perspectivas entre os países dos hemisférios Norte e Sul sob os 
aspectos tecnológicos, econômico, social, político e cultural, assim como a 
interrelação entre eles num enfoque transistêmico, ressaltando a questão da 
dependência dos países em desenvolvimento em relação aos mais 
desenvolvidos. Aborda a questão do cenário atual brasileiro, evocando a 
participação do profissional da informação nos processos de mudança que se 
fazem necessários como força permanente de alavancagem social e econômica. 
Tânia Maria Botelho; Sely Maria de Souza Costa . 1663 [C] 

2382. ISSN 0103-3786 v.2 n.1 p.69-85 jan./abr. 1990. Motivação: aplicação na 
biblioteca. motivação; biblioteca; modelo de reforçamento. O presente artigo 
apresenta definições de motivação e conceitos básicos de modificação de 
comportamento-estímulos, respostas, privação, saciação, reforçadores. Foi feita 
uma reflexão sobre a motivação e suas implicações na biblioteca, utilizando os 
temas comportamentais de modificação de comportamento e reforço. Foi 
focalizado, também, os esquemas de reforçamento e suas aplicações na 
biblioteca. Todos os tópicos foram analisados e exemplificados através de 
possíveis práticas no cotidiano desta instituição -  a biblioteca, seus funcionários 
e seus usuários. Carla Witter . 1664 [BO] 



2383. ISSN 0103-3786 v.2 n.1 p.85-114 jan./abr. 1990. Avaliação nos planos 
de disciplinas da pós-graduação em biblioteconomia da PUCCAMP: (1977-
1987). avaliação de currículo; curso de pós-graduação; atividade acadêmica. 
Este trabalho teve por objetivo descrever e caracterizar o item avaliação, 
constante nos planos de disciplina do curso de Pós-Graduação da PUCCAMP, 
abrangendo o período de 1977 a 1987. Insere-se ao nível de micro-análise, 
focalizando também a própria atividade acadêmica. Foram especificadas as 
formas e tipos de avaliação empregadas nas disciplinas ministradas. Foi utilizada 
a Taxonomia de BLOOM. Os recursos mostraram uma predominância de 
avaliação do tipo somativa. Else Benetti Marques Valio; Estera Meszkat 
Menezes; Ana Lúcia Vieira Peloso . 1665 [B] 

2384. ISSN 0103-3786 v.2 n.2/3 p.105-141 maio/dez. 1990. O "Plano Collor" e 
sua repercussão imediata na Universidade Federal do Piauí. . Análise da 
repercussão das primeiras medidas econômicas do "Plano Collor" no âmbito da 
Universidade Federal do Piauí - UFPI. Enfoque sobre as Medidas Provisórias n° 
148 e 173 e os Decretos n° 99.177 a 99.184, divulgados entre 15 e 18 de março 
de 1990. Pesquisa realizada entre os dias 23 e 30 de março de mesmo ano, entre 
629 universitários e professores, universitários da UFPI, utilizando-se, como 
instrumento de coleta de dados, questionário misto. Este permitiu que os 
respondentes se posicionassem quanto à vontade do Plano; demonstrassem o 
nível de conhecimento das novas medidas/decretos; antecipassem sua aceitação 
ou não pelo Congresso Nacional, opinassem sobre o grau de interferência das 
medidas em suas vidas e sobre os possíveis beneficiados com o Plano. Dentre os 
resultados mais significativos, está a constatação do apoio, integral e/ou parcial, 
ao conjunto de medidas, por 84,26 por cento dos entrevistados. A Medida 
Provisória n° 168, referente ao bloqueio do dinheiro de poupadores e 
especuladores, aparece como a mais polêmica. Um percentual de 81,72 por 
cento prevê a aprovação das medidas, com modificações, pelo Congresso e 
64,71 por cento dos acadêmicos na condição de congressistas, também as 
aprovariam, parcialmente. Grande parte dos pesquisados - 29,40 por cento -, 
acredita que a sociedade brasileira seria a maior beneficiado do novo pacote 
econômico. Ao final, estão conclusões e sugestões, seguidas da referencias das 
fontes bibliográficas. Maria das Graças Targino; Fábio Ribeiro Machado . 1673 
[O] 

2385. ISSN 0103-3786 v.2 n.2/3 p.15-32 maio/dez. 1990. Problemas de 
implantação de serviços de informação em países em desenvolvimento. . 
Pequeno número de consultorias realizadas em países em desenvolvimento 
visando a implantação de serviços de informação produziu resultados a longo 
prazo. Neste trabalho são listadas as condições essenciais para que se obtenham 
resultados positivos derivados da cooperação internacional. Essas condições 
estão relacionadas com: negociações preliminares, ambiente no qual se 
desenvolverá o projeto, infra-estrutura, instituição receptora da ajuda, 
tecnologias de informação, recursos orçamentários  e financeiros, recursos 
humanos. Jaime Robredo; Tania Mara Botelho; Murilo Bastos da Cunha . 1668 
[C] 



2386. ISSN 0103-3786 v.2 n.2/3 p.33-42 maio/dez. 1990. Bases de dados em 
ciência e tecnologia. . O impacto do desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
na sociedade moderna e o surgimento de uma indústria de informação é 
analisado face o desenvolvimento da tecnologia de informática e 
telecomunicações. Também apresenta dados sobre a indústria de informação no 
Brasil, com ênfase nos bancos de dados apoiados pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico PADCT/CNPq/SCT. Cecília Carmen 
Cunha Pontes . 1669 [C] 

2387. ISSN 0103-3786 v.2 n.2/3 p.45-62 maio/dez. 1990. Satisfação dos 
usuários (corpo discente) da Biblioteca Setorial de Pós-Graduação em 
Biblioteconomia e em Filosofia. . Foram avaliados o grau de satisfação dos 
usuários (corpo discente) da Biblioteca Setorial de Pós-graduação em 
Biblioteconomia e em Filosofia, em relação aos serviços prestados. Pôde-se 
constatar, através dos dados obtidos, que os alunos de Biblioteconomia 
freqüentam mais a Biblioteca Setorial. Os dois grupos de (Biblioteconomia e 
Filosofia) apresentaram concordância quanto à obtenção de informação, 
conhecimento dos serviços prestados, sugestões de oferecimento de novos 
serviços. Maria do Socorro de Azevedo Borba; Daisy Blumenberg Wolkoff; 
Eudardo I. M. Murguia; Ana Esmseralda Carelli; Mariângela Pisoni Zanaga . 
1670 [B] 

2388. ISSN 0103-3786 v.2 n.2/3 p.63-90 maio/dez. 1990. Atuação profissional 
do bibliotecário: um estudo de caso. . Com o objetivo de analisar a atuação 
profissional dos egressos da Escola de Biblioteconomia e Documentação de São 
Carlos (EBDSC), levantaram-se informações relevantes pra uma maior 
adequação do curso às necessidades do mercado de trabalho. Através de 
levantamento de dados na EBDSC e no Conselho Regional de Biblioteconomia - 
8ª Região e da aplicação de questionários aos ex-alunos da Escola, formados 
entre 1960 e 1985, verificou-se que esses profissionais eram, em sua maioria, do 
sexo feminino, casados e em plena maturidade. Atuavam principalmente em São 
Paulo e em São Carlos, em bibliotecas universitárias do governo estadual, com 
vencimentos superiores a dez salários mínimos e desempenhando 
predominantemente tarefas técnicas. Rosemeire Marino Nastri . 1671 [B] 

2389. ISSN 0103-3786 v.2 n.2/3 p.91-104 maio/dez. 1990. Leitura e 
universidade: uma análise de algumas questões críticas. leitura; universitários; 
ensino de 3° grau. O precário desempenho em leitura apresentado por estudantes 
universitários merece ser alvo de reflexões e pesquisas para se crie condições 
que propiciem mudanças urgentes. Torna-se necessário que a universidade 
assuma seu papel de liderança na busca de soluções para esta importante 
questão, que é altamente relevante para a qualificação dos profissionais que ela 
forma. Acácia Aparecida Angeli dos Santos . 1672 [BO] 



2390. ISSN 0103-3786 v.3 n.3 p.115-129 jan./dez. 1991. Formato das 
referências e aprendizagem acidental durante a leitura: um estudo com docentes 
universitários. formato das referências; leitura; aprendizagem acidental. O 
objetivo da pesquisa foi estudar o formato usado para incluir referências no texto 
no comportamento de ler de professores universitários. Foram sujeitos 
professores de uma universidade particular randomicamente indicados para 
compor dois grupos: GRUPO I (N=14) leu um texto com as referência 
apresentadas pelo nome do autor/data; GRUPO II (N=17) leu o mesmo texto 
com as referência indicadas por números. Os resultados mostraram que: o uso do 
formato nome autor/data resultou em mais aprendizagem e leitura substancial do 
que o uso de número como um meio para apresentar referências no discurso 
científico. Geraldina Porto Witter . 1760 [B] 

2391. ISSN 0103-3786 v.3 n.3 p.15-41 jan./dez. 1991. Pós-doutorado: uma 
trajetória de leitura, 1991, Londres. mercadoria; balcões; trabalho; valor da 
informação; economia política da informação. A metáfora da Sociedade de 
Informação com uma sociedade de balcões elucida uma das principais 
características do momento atual produção social, onde a circulação e a 
produção de mercadorias se aproximam. Desenvolve a análise da mercadoria de 
um ponto de vista materialista para ser possível tocar na questão do valor da 
informação, segundo a teoria do valor-trabalho, distanciando-se assim das 
análises pós-industrialistas que, segundo a autora, idealizam a Informação e a 
Sociedade de Informações. Trata-se de recuperar a materialidade do 
conhecimento, entendendo que o conhecimento ou as informações são sempre 
sobre mercadorias, pouco importando a questão da palpabilidade das 
informações ou das mercadorias que as informações geram. Solange Puntel 
Mostafa . 1755 [C] 

2392. ISSN 0103-3786 v.3 n.3 p.42-52 jan./dez. 1991. Pós-Doutorado: relato de 
uma experiência. pós-doutorado; experiência em ciência; pesquisa pioneira; 
treinamento além-mar. O pós-doutorado no exterior está sendo incentivado 
como uma fonte rápida de se promover o desenvolvimento de "criadores" de 
conhecimentos científicos avançados no Brasil, mas o que esta experiência 
representa para o pós-doutorando? O presente trabalho é um relato da 
experiência em um centro de pesquisa de ponta nos EUA. Marilda Emmanuel 
Novaes Lipp . 1756 [CO] 

2393. ISSN 0103-3786 v.3 n.3 p.53-75 jan./dez. 1991. Perfil do vestibulando da 
Escola de Biblioteconomia e Documentação de São Carlos. vestibular; educação 
superior; planejamento educacional. Caracterização dos vestibulandos de 1991 e 
comparação dos perfis levantados em 1989, 1990 e 1991, como instrumento para 
o conhecimento da clientela que busca o curso da Escola de Biblioteconomia e 
Documentação de São Carlos, objetivando embasar o planejamento de ações 
futuras. Elizabeth Márcia Martucci; Rosemeire Marino Nastri . 1757 [BD] 



2394. ISSN 0103-3786 v.3 n.3 p.76-89 jan./dez. 1991. Satisfação no trabalho: 
perspectiva de bibliotecários de uma universidade estadual. satisfação no 
trabalho; biblitecários; biblioteca universitária. Para verificar aspectos relativos à 
satisfação com o trabalho, foi aplicado a 20 bibliotecários de universidade 
estadual a Escala Multidimensional de Satisfação no Trabalho, de sete pontos. 
Várias dimensões do trabalho tiveram avaliação média. Avaliação negativa 
marcante ocorreu para baixa remuneração e possibilidades de promoção. Houve 
indicações parciais de satisfação com os aspectos físicos e humanos do ambiente 
de trabalho. A qualidade de condições para o trabalho tendeu a ter avaliação 
positiva. Célia Maria Camargo Campos; Cibeli Martins Domingues; Eunice 
Mancebo Rodrigues; Nirlei Maria Oliveira . 1758 [B] 

2395. ISSN 0103-3786 v.3 n.3 p.90-114 jan./dez. 1991. Uso do catálogo de 
biblioteca: uma abordagem histórica. uso de catálogo; História da Catalogação. 
A introdução do catálogo na história da humanidade passou a caracterizar a 
biblioteca não como mero depósito de livros. O catálogo, então, representou, 
representa e representará o instrumento para localizar um determinado item 
bibliográfico na biblioteca, com a função de agrupar informações para seus 
usuários. Os primeiros catálogos surgiram com as primeiras bibliotecas, como 
simples relações ou inventários das obras existentes em seus acervos. Com o 
avanço do século XX, a estrutura da catalogação moderna foi formada, sendo de 
maior interesse para a atualidade. Iraneuda Maria Cardinalli Ferraz . 1759 [B] 

2396. ISSN 0103-3786 v.4 n.1/3 p.105-122 jan./dez. 1992. Biblioteconomia no 
Dissertation Abstracts International (1980-1984). produção científica; 
Biblioteconomia; metodologia. O objetivo é estudar a produção científica de 
Biblioteconomia (teses) publicada na Dissertation Abstract International (1980-
1984) sendo maior a participação das mulheres, as bibliotecas universitárias são 
as mais pesquisadas e o tema mais freqüente é estudo dos serviços. A pesquisa 
de levantamento é o tipo mais freqüente. Geraldina Porto Witter; Dinah Aguiar 
Población; Vera Silvia Marão Beraquet . 1858 [BC] 

2397. ISSN 0103-3786 v.4 n.1/3 p.15-26 jan./dez. 1992. Convergências e 
divergências: a questão das correntes de pensamento em Psicologia. 
pensamentos divergentes; ciência; produção científica. O presente texto trata do 
campo dos saberes psicológicos como sendo um campo de dispersão e, portanto, 
como estando atravessado e constituído por um feixe de divergências que se 
situam em diferentes planos: no plano ontológico, no epistemológico e no ético. 
Discutem-se, então, formais mais ou menos maduras de lidar com estas 
divergências e de procurar para além delas perspectivas convergentes. A 
principal tese aqui defendida é a de que precisamos conservar a diversidade na 
unidade e a unidade na diversidade, ou seja, precisamos reconhecer e respeitar as 
diferenças em toda a sua organização interna, nas suas origens e nas suas 
implicações colocando-as continuamente em debate e mantendo assim 
permanentemente em aberto a própria questão. Luís Cláudio Figueiredo . 1853 
[O] 



2398. ISSN 0103-3786 v.4 n.1/3 p.33-44 jan./dez. 1992. Telecottage: a need for 
the development of the quarterly information sector in developing countries. 
telecenter; informação quaternária; sistemas de informação; produção de massa. 
A importância crescente das inovações tecnológicas nos países ocidentais é um 
dos fatores que promove o advento da sociedade baseada em informação. Os 
conceitos que fundamentam o setor quaternário de informação, a estrutura 
política, os valores e demandas são examinados neste trabalho. Enfatiza o papel 
da liderança empreendedora e os desafios necessários pra sobrepujar e 
ultrapassar os problemas da sociedade e as barreiras de um país em 
desenvolvimento para conseguir desenvolver a abordagem inovadora de 
telecentros rurais incluindo sistemas de informação de massa e sistemas 
conviviais. Salienta os desafios e as mudanças a nível internacional e nacional 
nas sociedades baseadas em indústria de informação, com referência especial 
para aspectos econômicos e políticos. Apresenta as principais características da 
evolução das indústrias de computadores no Brasil. Delineia as principais 
tendências, fatores e responsabilidades na criação do setor quaternário de 
informação. O cenário e os principais papéis a serem desempenhados pelas 
instituições no setor são analisados. Sugere metas, estratégias e ações para se 
levar adiante o empreendimento que é a sociedade pós-industrial, com a 
abordagem de telecentros nos países em desenvolvimento. Tania Mara Botelho; 
Jaime Robredo . 1854 [C] 

2399. ISSN 0103-3786 v.4 n.1/3 p.45-54 jan./dez. 1992. Funções da leitura 
entre pós-graduandos em Biblioteconomia. funções da leitura; leitura entre 
universitários. A pesquisa teve como objetivo analisar as funções da leitura entre 
pós-graduandos em Biblioteconomia, tendo utilizado como sujeito oito alunas 
do referido curso. Foi aplicada a Escala de Funções de Leitura de Greaney e 
Newman (1990), que analisa dez funções. Das 44 correlações efetuadas entre as 
funções da leitura somente nove foram significantes. As funções mais indicadas 
pelos sujeitos foram: aprendizagem, lazer e leitura utilitária. Tânia Mara Juca 
Lopes; Maria Solange Pereira Ribeiro . 1855 [B] 

2400. ISSN 0103-3786 v.4 n.1/3 p.55-79 jan./dez. 1992. The reliability of two 
citation checking technique measurement instruments. fidedignidade; avaliação 
de coleção; instrumentos de avaliação. A importância da aplicação de 
instrumentos de medidas fidedignos quando se avalia o valor da coleção de uma 
biblioteca é discutidamente, tudo. O teste-reteste de fidedignidade foi usado para 
determinar a fidedignidade de suas técnicas diferentes de medida de citação, 
especificamente, citações derivadas de periódicos e derivados de monografias. O 
chi-quadrado para igualdade de proporções demonstrou que os periódicos 
podem ser instrumentos mais fidedignos sendo levantadas questões quanto a 
fidedignidade das monografias. Silas Marques de Oliveira . 1856 [BC] 



2401. ISSN 0103-3786 v.4 n.1/3 p.81-103 jan./dez. 1992. Formação e trabalho: 
um estudo de avaliação. avaliação institucional; formação profissional; 
currículo. Com o objetivo de avaliar a adequação do curso da Escola de 
Biblioteconomia e Documentação de São Carlos (EBCSC) em relação às 
exigências do mercado de trabalho, levantou-se aspectos relevante para a 
política educacional da Escola. Através de levantamento de dados na EBDSC e 
no Conselho Regional de Biblioteconomia - 8ª Região (CRB-8) e da aplicação 
de questionário aos ex-alunos da escola, formados entre 1960 e 1985, verificou-
se que esses profissionais eram, em sua maioria, do sexo feminino, casados e em 
plena maturidade. Considerava ter habilidades necessárias ao desempenho 
profissional e ressaltaram a importância do conteúdo das disciplinas 
profissionalizantes. Valorizaram a escola como um todo, o corpo docente e as 
disciplinas. Criticaram aspectos conceituais e das disciplinas do currículo. A 
principal sugestão dói quanto ao conteúdo das disciplinas do currículo. No todo, 
a avaliação da escola foi positiva. Rosemeire Marino Nastri . 1857 [BD] 

2402. ISSN 0103-3786 v.5 n.1/3 p.15-22 jan./dez. 1993. El posgrado en 
información. posgrado; educación en información; formación de profesionales 
de la información Judith Licea de Arenas . 1954 [CB] 

2403. ISSN 0103-3786 v.5 n.1/3 p.23-28 jan./dez. 1993. Ciência da Informação 
na pós-graduação: nas trilhas do desafio. pós-graduação em Ciência da 
Informação; pesquisa na pós-graduação; política de pesquisa. A partir da 
discussão da história da pós-graduação no Brasil, analisa a política de pesquisa 
em cursos de pós-graduação, em Ciência da Informação. Esle Benetti Marques 
Válio . 1955 [C] 

2404. ISSN 0103-3786 v.5 n.1/3 p.31-42 jan./dez. 1993. Reply to Alvin 
Schrader on the domains of the Information Science. conceito; Teoria da Ciência 
da Informação. Discute falácias na conceituação e delimitação de um campo de 
ação. Solange P. Mostafa; Eduardo I. M. Maranon . 1956 [C] 

2405. ISSN 0103-3786 v.5 n.1/3 p.43-71 jan./dez. 1993. Comunicação informal 
do corpo docente da Universidade Federal do Piauí. comunicação informal; 
comunicação científica. Considerando-se o compromisso do professor 
universitário com a geração e difusão do conhecimento científico objetiva-se 
analisar o processo de comunicação informal entre os docentes da "Universidade 
Federal do Piauí (UFPI)". Isto porque acredita-se que a maioria desses docentes 
prioriza seu processo anterior de ensino formal, em detrimento da educação 
continuada, o que lhes impossibilita a associação entre os diversos 
acontecimentos mundiais e o avanço do seu ramo específico do saber, 
comprometendo o crescimento intelectual de toda a comunidade acadêmica e a 
divulgação da ciência. Para tanto, aplicou-se, em março de 1994, questionário 
misto a 200 (20 porcento) dos professores, independente de sua Área de atuação, 
para análise de pontos básicos: hábitos de obtenção de informação; influência 
recebida por profissionais, associações científicas e publicações; hábitos de uso 
e freqüência a bibliotecas e centros de documentação; procedimentos 
sistemáticos para elaboração das bibliografias indicadas ao corpo discente. 
Maria das Graças Targino M. Guedes; Antonio Teixeira de Barros . 1957 [C] 



2406. ISSN 0103-3786 v.5 n.1/3 p.72-79 jan./dez. 1993. Internet: novas 
perspectivas para a biblioteca no ciberespaço. Internet; bibliotecas acadêmicas; 
bibliotecas X redes. A necessidade da participação das bibliotecas em redes, 
como meio de agilizar seus serviços e compartilhar recursos. Utilização dos 
recursos da rede INTERNET pelos serviços das bibliotecas. Maria Luiza 
Fontenelle Dumans . 1958 [B] 

2407. ISSN 0103-3786 v.5 n.1/3 p.80-89 jan./dez. 1993. A leitura no Summary 
of Investigations Relating to Reading (1986-1991). leitura; pesquisa em leitura; 
áreas em estudos de leitura. O objetivo do trabalho foi estudar as áreas 
concernentes à pesquisa sobre leitura presentes na base de dados usada na 
presente investigação, Summary of Investigations Relating to Reading. 
Fisiologia e Psicologia da leitura é a área de maior produção (45,14 porcento) 
vindo a seguir o Ensino da Leitura (22,98 porcento). Nos Summaries (0,70 
porcento) predominam os estudos em inglês. Geraldina Porto Witter . 1959 [X] 

2408. ISSN 0103-3786 v.5 n.1/3 p.90-94 jan./dez. 1993. Leitura: um caminho 
para a cidadania. leitura-cidadania; cidadania-leitura. Aborda-se a leitura 
associada às questões sociais e, mais especificamente, como um dos caminhos 
para alcançar a cidadania. Raimunda Ramos Marinho . 1960 [BO] 

2409. ISSN 0103-3786 v.6 n.1/3 p.124-141 jan./dez. 1994. Extensão 
universitária e ensino: análise de uma vivência do prisma de alunos e 
profissionais de 1° e 2° graus. biblioteca-serviços de extensão; ensino e extensão 
univesitária. A Universidade deve pensar e repensar sua integração com o ensino 
de 1° e 2° graus da mesma forma que pensa sobre si mesma. Entre as 
perspectivas de ação e de atitudes decorrentes desta suposição surgiu a 
Coordenadoria de Divulgação Cientifica e Cultural (CDCC), da USP de São 
Carlos que atua integrada ao ensino de 1° e 2° graus. É de fundamental 
importância conhecer as percepções que alunos e profissionais do ensino têm da 
mesma. A pesquisa foi realizada junto a alunos, professores, Diretora e 
Bibliotecária de uma escola de 1° e 2° graus da Rede Pública da cidade de São 
Carlos (N=125). Predomina entre os alunos o estudo e a pesquisa quando 
solicitados pelo professor. A Biblioteca Pública é a instituição de maior apoio 
para a pesquisa bibliográfica, vindo em seguida a da CDCC onde recorrem a 
ajuda das Bibliotecárias. Enciclopédias e livros são os materiais mais usados. 
Das atividades da CDCC "excursões e visitas" são as mais freqüentes. Há 
carências de integração entre as atividades da CDCC e a Biblioteca. A 
Biblioteca tem um bom conceito entre os alunos e equipe técnica da escola, 
embora seja insuficientemente conhecida e usada. Foram feitas sugestões para 
melhoria da atuação da CDCC e em particular de sua Biblioteca. Silvelene 
Pegoraro Lamon . 2073 [BO] 



2410. ISSN 0103-3786 v.6 n.1/3 p.43-59 jan./dez. 1994. Divulgação 
profissional: uma proposta pedagógica como suporte ao desenvolvimento da 
profissão bibliotecário no Brasil. . O desenvolvimento da profissão bibliotecária 
pressupõe dois atores Interagentes: a formação educacional e o desempenho 
profissional. Uma análise do ensino de Biblioteconomia no Brasil mostra sua 
evolução histórica por meio de quatro períodos distintos, cujas peculiaridades 
sócio-político-econômico-culturais forneceram diferentes influências ideológicas 
à profissão: o "bibliotecário erudito, guardião de livros e preocupado com 
problemas culturais" (1879-1930), o bibliotecário ligado ao desenvolvimento das 
atividades técnicas (1930-1960), o profissional envolvido com as tecnologias da 
informação (1960-1980) e o agente cultural valendo-se dos recursos 
automatizados como um instrumento de trabalho (a partir de 1980). Um quinto 
momento histórico da profissão se inicia, onde a informação atua como um 
produto essencial para o desenvolvimento e a abordagem interdisciplinaridade 
torna-se imprescindível à profissão. José Augusto Chaves Guimarães; Sirley 
Guarezzi . 2069 [B] 

2411. ISSN 0103-3786 v.6 n.1/3 p.60-73 jan./dez. 1994. Desenvolvimento de 
coleção na biblioteca escolar: uma contribuição à formação crítica sócio-cultural 
do educando. livros didáticos; influências tendenciosas; desenvolvimento de 
coleções. O objetivo foi analisar a coleção de História do Brasil de 5ª s 6ª serie 
do 1º grau existente nas bibliotecas escolares. O foco da análise foi a presença 
do negro na referida coleção. Para tanto foi utilizada a análise psicolingüística a 
qual busca descrever o sentido dos verbos nos aspectos denotativo e conotativo 
nas categorias: social, cognitivo, afetivo e física. A pesquisa apresenta ainda 
sugestões para selecionar o livro infanto-juvenil, fornecendo ao professor e 
bibliotecário subsídios para o desenvolvimento da coleção escolar. Maria 
Solange Pereira Ribeiro . 2070 [B] 

2412. ISSN 0103-3786 v.6 n.1/3 p.74-95 jan./dez. 1994. Ensino de Ciências: 
apostilas como material didático. . Recentemente no Brasil, pesquisadores vêm 
se empenhando em pesquisar, para analisar e avaliar, a eficiência de materiais 
didáticos. Em vários países, o mercado editorial didático esta se diversificando 
apoiando-se, cada vez mais, nos dadas da ciência. O presente trabalho é a análise 
de 56 textos produzidos pela Coordenadoria de Divulgação Científica e Cultural 
- CDCC, órgão da USP de São Carlos, compreendendo um período de nove 
anos, em atividades de minicursos, tendo como clientela alvo os alunos de 1° e 
2° graus. Desses textos, 49 tiveram a participação de alunos universitários 
envolvidos em atividades de iniciação. Os sete restantes foram da 
responsabilidade de professores universitários. O estudo focalizou variáveis de 
produção destacando-se 99,8 por cento dos textos do tipo de autoria individual 
para os alunos e 99,6 por cento para os professores. Os resultados foram 
discutidos enfocando o material estudado por apresentar características de pré-
print ou textos educacionais em desenvolvimento que tenham de ser testados e 
avaliados quantas vezes forem necessárias, ate que atinjam um produto final 
cientificamente aceitável. Foram dadas sugestões para se estabelecer uma 
política de editoração que tenha condições de normalizá-los e padronizá-los, 
envolvendo profissionais pertinentes a essa área de pesquisa. Adriana Rinaldi 
Martins . 2071 [O] 



2413. ISSN 0103-3786 v.6 n.1/3 p.96-123 jan./dez. 1994. Balcão de 
informações: o mercado emergente. . Descreve atividades informacionais em 
áreas de informação-intensiva como turismo, propaganda/publicidade, transporte 
aéreo, seguro de saúde, construção civil, contabilidade, escritórios de advocacia 
e clínicas médicas. As atividades identificadas são: pesquisa de mercado, 
organização e atualização de cadastros, geração de fontes, atendimento, registro, 
cálculos específicos, redação, arquivo e marketing. Uma comparação implícita 
entre essas atividades realizadas na biblioteca e as realizadas naquelas áreas é 
delineada. Balcões de informações é a metáfora cunhada para as áreas de serviço 
citadas. Márcia Pacheco; Solange Puntel Mostafa . 2072 [BO] 

2414. ISSN 0103-3786 v.7 n.1/3 p.111-116 jan./dez. 1995. O olhar leitor do 
bibliotecário e a leitura de arquivos. Leitura do bibliotecário; leitura de arquivos; 
indexador de arquivos; organização da informação; recuperação da informação. 
Discute a leitura do bibliotecário enquanto um indexador de arquivos através de 
teoria da Escola Francesa com enfoque específico para os trabalhos de Pêcheux 
e Foucault. Clarinda Rodrigues Lucas . 2188 [B] 

2415. ISSN 0103-3786 v.7 n.1/3 p.117-148 jan./dez. 1995. Planejamento 
estratégico de sistemas de informação na área de pesquisa em instrumentação 
agro-pecuária. planejamento estratégico; pesquisas em instrumentação 
agropecuária; sistemas de informação; informação para o gerenciamento da 
pesquisa; informação para a pesquisa; informação na área de instrumentação. De 
acordo com a abordagem metodológica do planejamento estratégico, são 
analisadas as necessidades de informação pare subsidiar as pesquisas do Centro 
Nacional de Pesquisa em Instrumentação Agropecuária - CNPDIA da 
EMBRAPA, sob dois enfoques: informação para o gerenciamento da pesquisa e 
informação pare o processo da pesquisa. No primeiro enfoque, são identificados 
os agentes da pesquisa que atuam nos níveis estratégicos tático e operacional e 
qual a visão que eles têm do inter-relacionamento da pirâmide organizacional, 
no que se refere aos Objetivos do CNPDIA, Objetivos da Área de Pesquisa, 
Fatores críticos de Sucesso, Problemas e Necessidades de Informação. A partir 
dos resultados obtidos, são estabelecidas comparações entre o discurso desses 
agentes e o documento de referência - Plano Diretor da Unidade. Janis 
Aparecida Baldovinotti . 2189 [C] 

2416. ISSN 0103-3786 v.7 n.1/3 p.15-32 jan./dez. 1995. Os novos espaços do 
conhecimento. novos espaços do conhecimento; novas tecnologias do 
conhecimento; novos espaços educacionais; novas tendências educacionais. 
Discute uma sociedade em transformação com destaque para o progresso 
tecnológico, a internacionalização e a urbanização com vistas a situar as novas 
tecnologias do conhecimento na diversificação dos espaços educacionais. 
Ladislau Dowbor . 2182 [OC] 



2417. ISSN 0103-3786 v.7 n.1/3 p.33-40 jan./dez. 1995. Novas formas de 
Mediação da Informação. Tecnologia da informação; recuperação da 
informação; gerenciamento da informação; Telemática e biblioteca; biblioteca 
virtual; treinamento do bibliotecário; educação do bibliotecário; política de 
informação. Reflete sobre as novas necessidades de negociação na área de 
informação, com destaque para o compartilhamento de recursos. Contrapõe 
virtualidade e materialidade da instituição biblioteca. Leila M. Z. Mercadante . 
2183 [CB] 

2418. ISSN 0103-3786 v.7 n.1/3 p.41-48 jan./dez. 1995. ANCIB e as 
perspectivas da Ciência da Informação. Perspectivas da Ciência da Informação; 
políticas e pesquisas em Ciência da Informação; ANCIB; associação de 
pesquisadores; informação e pesquisa; informação e processo produtivo. 
Discorre sobre uma associação de pesquisa e tece perspectives da Ciência da 
Informação no Brasil. Solange Puntel Mostafa . 2184 [C] 

2419. ISSN 0103-3786 v.7 n.1/3 p.51-74 jan./dez. 1995. Atitudes de 
Planejamento em Bibliotecários de instituições Universitárias Brasileiras. 
biblioteca universitária; atitudes de planejamento bibliotecário; gerência de 
biblioteca universitária; planejamento bibliotecário. A pesquisa busca identificar 
as atitudes de planejamento em profissionais responsáveis pela gerência de 
bibliotecas universitárias brasileiras. A amostra representa 15 por cento das 
bibliotecas, oficiais e particulares, dispersas geograficamente entre as cinco 
regiões brasileiras. O instrumento subdivide-se em duas partes: a primeira 
compõe-se de questões referentes à identificação da instituição, da biblioteca e 
do bibliotecário responsável; a segunda está composta, especificamente, por 
afirmativas relativas às atitudes de planejamento, elaborada segundo uma escala 
de natureza ordinal, conhecida como Escala de Likert. Para a análise estatística 
utilizou-se o teste de qui-quadrado com correção de continuidade, ao nível de 
p=0,05. Nos resultados observou-se que fatores como o tipo da instituição, 
tamanho do acervo, número de funcionários, tempo de serviço na profissão e 
participação em cursos e ou eventos de capacitação gerencial, atualização e 
aperfeiçoamento interferem significativamente nas atitudes de Planejamento 
destes bibliotecários. Os mesmos apresentam atitudes positivamente favoráveis 
ao Planejamento prospectivo. No entanto, em análise de questão a questão, 
detecta-se a presença de atitudes eminentemente tradicionalistas, impedindo que 
haja avanço para uma atitude de planejamento proativo. Sonia Maria Marques de 
Oliveira . 2185 [B] 

2420. ISSN 0103-3786 v.7 n.1/3 p.75-84 jan./dez. 1995. Teoria do Cotidiano e 
Biblioteconomia. Teoria do Cotidiano/Biblioteconomia; pesquisa. Discute a 
teoria do cotidiano e sua relevância enquanto metodologia de investigação social 
e como a mesmo pode contribuir para o desenvolvimento do "Lado de Sombra" 
da Biblioteconomia. César Augusto Castro . 2186 [BO] 



2421. ISSN 0103-3786 v.7 n.1/3 p.85-110 jan./dez. 1995. Padrões de 
comunicação científica dos professores/pesquisadores da Faculdade de 
Medicina/UFBA. padrões de comunicação; comunicação científica; canais de 
comunicação. Os padrões de comunicação científica dos 
professores/pesquisadores da Faculdade de Medicina UFBA foram estudados 
através de amostragem (41,7 porcento de 271), quanto a: a) sexo, faixa etária, 
formação acadêmica, b) atividades de pesquisa, e canais de comunicação; c) 
fontes de fomento, obstáculos à pesquisa e influência das lideranças científicas. 
Foram identificados como preferidos os "Congressos e similares", dentre os 
canais informais e semiformais, os "Artigos de periódicos", dentre os formas e 
os "Índices", dentre os superformais. Assim, existe similaridade destes 
resultados com os divulgados no artigo "Padrões de Comunicação Científica da 
UFBA", no tocante à Medicina. A biblioteca e os serviços "on-line" são 
evidenciados e formas de estimulo à pesquisa são propostas. Margarida Pinto 
Oliveira; Esmeralda Maria de Aragão . 2187 [C] 

2422. ISSN 0103-3786 v.8 n.1 p.112-143 jan./abr. 1996. A sociedade de 
informação e o mercado de trabalho. mercado emergente de informação; 
Sociedade de informação; trabalhadores do conhecimento; trabalhadores de 
serviço; pesquisa de jornal; Folha de São Paulo; mercado de trabalho. Este artigo 
contempla os principais aspectos da Dissertação de Mestrado sobre a questão da 
qualificação da mão-de-obra e o mercado de trabalho inserido no contexto da 
Sociedade de Informação. Foram analisadas a demanda de vagas e ofertas de 
diferentes tipos de ocupações em trabalhos com informação e demais profissões 
apresentadas pela fonte utilizada, durante o período de 1992 a 1994. Constatou -
se que o mercado de trabalho é composto na sua grande maioria por 
profissionais de nível médio e com características qualificadoras diferentes das 
descritas pelos teóricos das emergentes sociedades ditas da informação e que o 
setor de informação vem crescendo, mas sua representatividade dentro do 
mercado focalizado ainda é pequena. Lúcia Marengo . 2308 [C] 

2423. ISSN 0103-3786 v.8 n.1 p.144-157 jan./abr. 1996. Carreira do futuro ou 
o futuro da carreira. desenvolvimento de carreira; carreira profissional; mercado 
de trabalho; profissional da informação; carreira do bibliotecário; carreiras 
emergentes de informação. Discute a carreira profissional do bibliotecário 
associada a assuntos como planejamento estratégico, mercado de trabalho, 
mudanças curriculares e de paradigmas. Rosa Maria Villares de Souza Berto . 
2309 [B] 

2424. ISSN 0103-3786 v.8 n.1 p.15-30 jan./abr. 1996. Informação e 
representação sociais. representação social; ideologia; informação e 
representação socia; sujeito informacional; informação e ciências sociais. 
Discute o conceito de representação social nas ciências sociais a qual estuda os 
atores sociais em movimento; suas idéias e concepções de mundo estão 
representadas (por isso 'representação social') nas suas falas; essas 
representações não são necessariamente conscientes sendo uma mistura das 
idéias das elites, das grandes massas e das filosofias correntes, contendo 
elementos de dominação e de resistência, cabe ao pesquisador revelar a 
contradição das representações sociais as quais podem ser estudadas pela 
Antropologia, História da Cultura, Sociologia e Psicologia Social. José Maria 
Jardim . 2304 [CO] 



2425. ISSN 0103-3786 v.8 n.1 p.158-166 jan./abr. 1996. Perfil profissional do 
bibliotecário no mercado de trabalho da cidade de São Paulo. perfil profissional; 
bibliotecário; mercado de trabalho; atuação profissional. Analisa o perfil 
profissional dos bibliotecários empregados na cidade de São Paulo em termos de 
sexo, origem da graduação, qualificação exigida no mercado, satisfação no 
trabalho e atividades exercidas pelo profissional. Maria Alves de Souza . 2310 
[B] 

2426. ISSN 0103-3786 v.8 n.1 p.167-177 jan./abr. 1996. Educação e trabalho: 
algumas reflexões. educação; trabalho; Fordismo; Pós-fordismo; Pedagogia da 
Qualidade. Discute as relações entre educação e trabalho dentro do novo padrão 
de acumulação do capital; a polarização entre visões otimistas e pessimistas com 
relação ao trabalho (lê-se à ciência e tecnologia) é superada na concepção 
ontológica do trabalho. Olinda Maria Noronha . 2311 [O] 

2427. ISSN 0103-3786 v.8 n.1 p.31-51 jan./abr. 1996. As formas sociais de 
consciência: o pensamento de Antonio Gramsci. formas sociais da consciência; 
Ideologia; senso-comum; Filosofia; Materialismo histórico; representação 
social; Gramsci; Teoria do Conhecimento. As formas sociais da consciência 
como senso comum, bom senso, folclore, religião, ideologia e filosofia são 
analisadas como parte de uma teoria do conhecimento de acordo com o 
pensamento de Antonio Gramsci. Juntas, essas formas sociais da consciência 
constituem a 'filosofia de uma época'; elas explicam porque a ideologia é o 
terreno onde os homens adquirem consciência dos conflitos sociais e lutam para 
resolvê-los. Alberto Haruyoshi Hitomi . 2305 [O] 

2428. ISSN 0103-3786 v.8 n.1 p.55-88 jan./abr. 1996. Valor-trabalho e valor-
informação. informação, Neguentropia; Entropia; ruído, valor trabalho, valor-
informação; Capital; Marx; Sociedade da informação; exclusão social. O 
trabalho humano nas sociedades capitalistas avançadas tem por objeto básico o 
processamento, comunicação e registro da informação. Para o capital, a 
informação é um valor mas, por sua natureza, ela pode conter valor de uso e não 
conter valor de troca. Daí emergem novas contradições capitalistas que presidem 
os rearranjos institucionais em curso no mundo (legislação de patentes, 
desregulamentação nas telecomunicações), mas conduzem a sociedade aos seus 
atuais níveis de miséria e exclusão social. Marcos Dantas . 2306 [C] 

2429. ISSN 0103-3786 v.8 n.1 p.89-111 jan./abr. 1996. Bibliotecários, 
jornalistas e informáticos: a ocupação de posições relativas no campo de 
atividades da informação. profissionais da informação; campo de atividades de 
informação; Teoria Etnometodológica - Conceito; Pierre Bourdieu. Extrato de 
dissertação, discutindo alguns dos conceitos da Teoria Etnometodológica de 
Pierré BOURDIEU, no que diz respeito à constituição e às características 
dinâmicas de um possível Campo de Atividades de Informação, ao qual 
concorreriam os profissionais da informação em busca de posições relativas. 
Estas são fruto de "lutas" constantes pelo quantum de poder que este Campo 
apresenta, tanto para indivíduos como para a própria profissão como um todo. 
Apresenta resultado parcial da descrição e análise sociológica de três profissões 
de informação: Biblioteconomia, Jornalismo e Informática. Patrícia Zeni 
Marchiori . 2307 [BO] 



2430. ISSN 0103-3786 v.8 n.2 p.119-130 maio/ago. 1996. Biblioteconomia e 
Ciência da Informação: delineamento de teses e dissertações brasileiras. 
Biblioteconomia; Ciência da Informação; delineamento de pesquisa; produção 
científica. Estuda as dissertações e teses (N= 320) apresentadas nos cursos de 
pósgraduação (Mestrado e Doutorado) brasileiros (N= 6), de 1972 a 1992 quanto 
ao tipo de delineamento de pesquisa. Há similaridade quanto ao delineamento 
usado na produção científica dos vários cursos. Predominam as pesquisas 
descritivas e de levantamento, sendo raros os trabalhos experimentais. Geraldina 
Porto Witter; Francisco de A. F. Oliveira . 2318 [BC] 

2431. ISSN 0103-3786 v.8 n.2 p.131-142 maio/ago. 1996. Conceito de 
pesquisa: opinião de mestrandos e pesquisadores de diferentes áreas de 
formação. pesquisa; conteúdo semântico. O objetivo desta pesquisa foi analisar 
o conteúdo semântico das respostas à questão: "O que é pesquisa?" por parte de 
pesquisadores de diferentes áreas de formação (n=16) e mestrandos de 
Psicologia Escolar (n=18). Os resultados mostraram uma tendência entre os 
pesquisadores para concentração nas dimensões "método científico" e 
"investigação"; os pós-graduandos destacaram significativamente a dimensão 
"aprendizagem", seguida por "compreensão da realidade" e "método científico". 
A correlação entre a opinião de pesquisadores e mestrandos não foi significante. 
Marisa B. Mendes Gargantini; Sebastião R. Góis Moreira; Sonia M. Silveira 
Foresti . 2319 [O] 

2432. ISSN 0103-3786 v.8 n.2 p.143-156 maio/ago. 1996. Karl Marx e Max 
Headroom: algumas questões sobre cultura, capitalismo e modernidade. 
indústria cultural; economia política da comunicação; esfera. A indústria cultural 
é analisada do ponto de vista da economia política das comunicações. Max 
Headroom é um repórter virtual cuja história evidencia a história do capitalismo 
contemporâneo radicalizada na perspectiva futura da ficção cientifica. Vários 
exemplos ilustram a subsunção do trabalho cultural ao capital; como essa 
subsunção é sempre limitada, a serialização da produção cultural se põe nos 
relançamentos das edições culturais. Discute, através do método marxista, a 
nova mudança estrutural da esfera pública. César Bolaño . 2320 [O] 

2433. ISSN 0103-3786 v.8 n.2 p.15-32 maio/ago. 1996. Na dúvida!? ligue-se 
na rádio peão. comunicação; comunicação nas organizações; comunicação 
informal; rumor; boato; rádio peão; clima organizacional; cultura 
organizacional. O artigo aborda a rádio peão ou a rede de boatos e rumores que 
circulam nas organizações. Contém uma breve revisão da teoria existente sobre 
o assunto. Inclui também uma tipologia e classificação dos boatos, segundo seus 
aspectos sociais e psicológicos. Ao final são apresentadas sugestões de 
abordagem do tema e recomendações para gerentes e pesquisadores. Marison 
Simões Cardoso . 2312 [O] 



2434. ISSN 0103-3786 v.8 n.2 p.157-164 maio/ago. 1996. What is reading: do 
teenagers read?: intervenient factors. hábitos de leitura; adolescentes; influência 
do ambiente. Foi realizado um estudo sobre os hábitos de leitura entre jovens de 
15 a 18 anos. Existe uma clara diferença entre rapazes e moças no gosto de ler e 
na preferência de leitura. A natureza cultural parece ter pouca importância, mas 
ouvir histórias na infância tem uma influência positiva nos hábitos de leitura. As 
diferenças entre rapazes e moças nas suas preferências de leitura podem ser uma 
importante consideração para professores e bibliotecários que desejam trabalhar 
com a motivação de leitura dos adolescentes. Elbe Benetti Sodek . 2321 [BO] 

2435. ISSN 0103-3786 v.8 n.2 p.33-44 maio/ago. 1996. Comunicação na 
biblioteca: uma questão interdisciplinar. biblioteca; comunicação; administração 
de bibliotecas; relações públicas; cultura organizacional. Apresenta a qualidade e 
capacidade de integração da biblioteca com o ambiente e com os seus públicos, 
baseadas no êxito da comunicação praticada tanto interna como externamente. 
Levanta dados e informações referentes aos métodos, práticas e procedimentos 
de comunicação utilizados e os pontos de estrangulamento de 
interação/integração entre a biblioteca e seus públicos. São também apresentadas 
algumas conclusões que constatam sobretudo a necessidade de um padrão de 
comunicação detectável e evidente a orientar as decisões internas e de 
relacionamento com os seus diversos públicos. Mary Stela Müller; Waldyr 
Gutierrez Fortes . 2313 [BO] 

2436. ISSN 0103-3786 v.8 n.2 p.45-55 maio/ago. 1996. A rede Internet como 
canal de comunicação, na perspectiva da Ciência da Informação. Intemet; 
padrões de comunicação na Intemet; Ciência da Informação; sistemas de 
recuperação da informação. Inserindo o objeto do estudo da Ciência da 
Informação no contexto da comunicação humana como algo capaz de mudar 
estruturas, os autores definem sistemas de recuperação da informação e 
perguntam se a Intemet pode ser considerada um canal formal de comunicação 
informal. A Intemet como sistema de comunicação para recuperação de 
informação formal e informal coloca novos problemas de pesquisa para a 
Ciência da Informação. Vânia M. R. Hermes de Araújo; Isa Maria Freire . 2314 
[C] 

2437. ISSN 0103-3786 v.8 n.2 p.57-62 maio/ago. 1996. Navegar na Net: 
conceito ímpar em todo fragmentado. informação; leitura; Internet (Rede de 
Computadores); pósmodernidade; Globalização. Pequena reflexão sobre a 
Internet como rede global de informações no contexto fragmentário da pós-
modernidade e como mídia da Revolução da Informação em momento de 
profundo antagonismo político-econômico. Emília da Conceição Camargo . 
2315 [C] 



2438. ISSN 0103-3786 v.8 n.2 p.65-82 maio/ago. 1996. Serviço de referência: 
atitudes reveladas. bibliotecário - atitudes; serviço de referência - competências. 
O propósito foi investigar as relações entre opiniões de mestres e doutores da 
área de Biblioteconomia e Ciência da Informação e de bibliotecários 
universitários participantes do VIII Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias (1994) quanto a: atitudes desejáveis, habilidades e conhecimentos 
necessários ao Serviço de Referência. Também investigar relações dessas 
competências com: função desempenhada, concepção de principal função, 
produção intelectual, atividades profissionais e satisfação no trabalho. Os 
resultados mostraram que os sujeitos trabalham, principalmente, na Circulação e 
serviços aos usuários e existe possibilidade de disfunção do Serviço de 
Referência, em virtude da falta de diversidade de atividades desenvolvidas. A 
satisfação no trabalho dos mestres e doutores atuantes no Serviço de Referência 
pareceu comprometida, embora apresentassem produção intelectual relacionada 
ao trabalho. Os resultados sugerem que as relações encontradas quanto à 
avaliação das competências, na sua maioria, não estão de acordo com os 
parâmetros teóricos da área. Maria de Cleófas Faggion Alencar . 2316 [B] 

2439. ISSN 0103-3786 v.8 n.2 p.83-98 maio/ago. 1996. Centros referenciais 
para a pesquisa agropecuária: subsídios para a EMBRAPA. centros referenciais; 
informação referencial; EMBRAPA. Estudo conduzido nas bibliotecas e setores 
de difusão de tecnologia da EMBRAPA, visando identificar: tipos de usuários, 
demanda de informação técnico-científica e oferta de serviços e produtos 
informacionais. Sugere a implantação de Centros Referenciais nas Unidades 
descentralizadas da EMBRAPA, visando oferecer atividades referenciais, como: 
serviço de encaminhamento de usuário, serviço de pergunta e resposta, serviço 
de assistência e consultoria técnicas. Centros Referenciais requerem o trabalho 
de formação de bases de dados institucionais e no caso da EMBRAPA estas 
poderão contemplar temas variados: produtos e tecnologias gerados, serviços 
prestados, cadastro de instituições de pesquisa, ensino, extensão, assistência 
técnica, consultoria, acervo documental, catálogo de equipamentos, projetos de 
pesquisa em andamento etc. Através da criação de Centros Referenciais a 
EMBRAPA poderá integrar o Sistema Público de Acesso à Base de Dados 
(ANTARES), do PADCT, que visa a interligação das instituições nacionais que 
operam bases de dados e o compartilhamento de seus recursos informacionais. 
Marcia Izabel Fugisawa Souza; Cecília Carmem Cunha Pontes . 2317 [B] 

2440. ISSN 0103-3786 v.8 n.3 p.17-31 set./dez. 1996. Hacia un nuevo 
paradigma en bibliotecologia. informação semântica; informação sintática; 
informação pragmática; Epistemologia; Biblioteconomia. Utilizando um 
enfoque semiótico, se distinguem a informação sintática, a informação 
semântica e a informação pragmática. Esta última, onde está inserido o sujeito 
com sua intencionalidade e seu contexto é a que pode atuar como eixo diretor 
para abordar a análise epistemológica da Biblioteconomia. Miguel Angel 
Rendón Rojas . 2322 [BC] 



2441. ISSN 0103-3786 v.8 n.3 p.32-43 set./dez. 1996. Subjetividade e 
interdisplinaridade na Biblioteconomia. subjetividade na Teoria da Ciência; 
interdisciplinaridade; Biblioteconomia. Discute o texto de Rendón Rójas "Hacia 
un nuevo paradigma en Bibliotecologia", publicado nesta mesmna revista, com 
destaque para o tema da subjetividade e interdisciplinaridade. Anna Maria 
Marques Cintra . 2323 [B] 

2442. ISSN 0103-3786 v.8 n.3 p.44-66 set./dez. 1996. Comentários ao artigo 
"Hacia un nuevo paradigma em Bibliotecologia". Pragmática; teoria da ação 
comunicativa; Filosofia da linguagem; informação e linguagem. Discute o texto 
"Hacia un nuevo paradigma en Bibliotecologia" de Miguel Angel Rendón Rójas 
publicado nesta mesma revista onde a autora reconhece a relevância da 
pragmática para os estudos de informação, na vertente habermasiana. Maria 
Nélida González de Gómez . 2324 [B] 

2443. ISSN 0103-3786 v.8 n.3 p.59-65 set./dez. 1996. A organização do 
conhecimento e tecnologias da informação. organização do conhecimento; 
tecnologias da informação. Reflete sobre as novas tecnologias da informação e 
suas conseqüências para os atuais modelos de organização do conhecimento. 
Identifica a necessidade de um profissional da informação com perfil de analista 
simbólico. Clarinda Rodrigues Lucas . 2325 [C] 

2444. ISSN 0103-3786 v.9 n.1 p.110-123 jan./abr. 1997. O cabeçalho de 
assunto da Rede Bibliodata/Calco: uso e recuperação na Base Acervus/Unicamp. 
cabeçalho de assunto; recuperação da informação; cabeçalho de assunto - 
utilização. O catálogo on-line é o maior impacto que se deu junto ao usuário 
com a possibilidade de busca rápida de informação. Analisando a base de dados 
Acervus, especificamente o cabeçalho de assunto, seu uso e recuperação tanto na 
perspectiva do usuário quanto do bibliotecário, foram utilizados 97 registros, 
sendo apresentadas as respectivas obras ao juiz 1, bibliotecário e a juizes 
docentes para a representação do conteúdo. Os resultados apresentam relevantes 
aspectos dos índices de concordância, trazendo à reflexão quanto às formas de 
uso do cabeçalho de assunto na recuperação da informação e satisfação do 
usuário. Nirlei Maria Oliveira; Maria das Dores Rosa Alves; Gilmar Vicente . 
2448 [B] 

2445. ISSN 0103-3786 v.9 n.1 p.124-137 jan./abr. 1997. Moderno profissional 
da informação: elementos para sua formação no Brasil. ensino de 
biblioteconomia; profissional da informação. O ensino de Biblioteconomia no 
Brasil passou por distintos períodos históricos para, a partir dos anos 90, como 
reflexo de um contexto mundial, deparar-se com uma nova realidade: a do 
moderno profissional da informação (MIP), mormente a partir dos trabalhos 
desenvolvidos pela FID. A partir de uma revisão da literatura da área, discutem-
se aspectos atinentes ao conceito, às características e às linhas de ação do MIP - 
principalmente no âmbito das "Três Marias" (Arquivologia, Biblioteconomia e 
Museolo-gia) - para se chegar a propostas quanto à sua formação no Brasil, em 
âmbito de educação continuada e de ensino de graduação. José Augusto Chaves 
Guimarães . 2449 [BAM] 



2446. ISSN 0103-3786 v.9 n.1 p.45-57 jan./abr. 1997. Revistas universitárias 
brasileiras: barreiras na sua produção. periódicos científicos; política editorial; 
publicação científica periódica brasileira. A pesquisa buscou identificar barreiras 
que interferem no sistema de produção das revistas editadas pelas universidades 
brasileiras. Utilizando como referencial o Modelo de Transferência de 
Informação Científica e Tecnológica através de documentos publicados, 
idealizado por King (1981), foram investigadas 54 revistas publicadas por doze 
universidades brasileiras. Constatou-se que existe no início e no final do 
processo, potencial humano para a geração e utilização do conhecimento 
veiculado por meio desses periódicos científicos. Entretanto, a falta de trabalhos 
submetidos e de equipes editoriais qualificadas, bem como a endogenia do 
processo de avaliação dos originais e a circulação restrita, são fatores que, dentre 
outros, comprometem a qualidade e a confiabilidade do conhecimento 
publicado. Ida Regina Chitto Stumpf . 2444 [C] 

2447. ISSN 0103-3786 v.9 n.1 p.58-79 jan./abr. 1997. Ciência da Informação e 
história: o caso do IBICT. pós-graduação em Ciência da Informação; 
metodologia da pesquisa em biblioteconomia; Ciência da Informação. Analisa 
215 dissertações de mestrado defendidas no Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Inlormação do IBICT/UFRJ, entre 1972 e 1995, sob enfoque 
histórico critico, apoiando-se em análise quantitativa. Leilah Santiago Bufrem . 
2445 [BC] 

2448. ISSN 0103-3786 v.9 n.1 p.80-92 jan./abr. 1997. Títulos de dissertações 
de mestrado: PUCCAMP e UFMG (1990/1994). títulos de dissertações; 
amplitude vocabular; espaço gráfico; orações. Foram analisados os títulos de 72 
dissertações de Mestrado da PUCCAMP e da UFMG, 1990 a 1994; quanto a 
amplitude vocabular, espaço gráfico e tipos de oração. Concluiu-se que a 
diferença da média de amplitude vocabular e de espaço gráfico entre as duas 
instituições não foi relevante. No que diz respeito, ao tipo de oração, a maioria 
foi declarativa, com exceção de apenas uma interrogativa. Elbe Benetti Sodek; 
Rosanara Urbanetto Peres; Maria Valéria P. de Camargo; Ivania Aparecida 
Morche de Jesus . 2446 [BO] 

2449. ISSN 0103-3786 v.9 n.1 p.93-109 jan./abr. 1997. Comparação do uso do 
"CD-ROM" por pesquisadores do setor espacial de duas instituições científicas. 
cd-rom; bases de dados; pesquisadores; novas tecnologias; área espacial; 
pesquisa. Foram analisados o uso das bases de dados em "cd-rom" num 
determinado período pelos pesquisadores graduandos e pós-graduandos de duas 
instituições distintas do setor espacial. Neste estudo pretendeu-se apresentar o 
panorama desta nova tecnologia comparando os resultados dos doze sujeitos em 
relação às suas perspectivas, grau de satisfação. Pode-se constatar e concluir a 
necessidade de se observar a utilização deste instrumental para se otimizar o 
custo/benefício deste tipo de informação. Maria do Carmo de C. Nogueira; 
Elaine Nuci . 2447 [C] 



2450. ISSN 0103-3786 v.9 n.2 p.107-118 maio/ago. 1997. An intelligent quasi-
thesaurus for accessing information systems. Quasi-Tesauro inteligente; acesso a 
sistemas de informação; recuperação daiInformação. As fontes de informação 
disponíveis através da Internet são imensas. O volume total de arquivos 
acessíveis, via Internet, é contado em milhões de gigabytes. O principal 
problema, no entanto, na Internet é a enxurrada de informação e a dificuldade de 
encontrar itens adequados. Entretanto, a questão em identificar as fontes 
relevantes e acessá-Ias é de importância crucial em particular da perspectiva dos 
usuários casuais. Como norma, o conhecimento especifico dos usuários acerca 
da própria rede, e a distribuição e o conteúdo das fontes de informação, é 
limitado. Este artigo endereça essa questão à proposta de um método que auxilie 
os usuários a estabelecer "bons" questionamentos e a submetê-los às fontes de 
informação (residentes na rede), as quais devem provavelmente conter os 
documentos relevantes. A idéia central da abordagem proposta é a de criar um 
mecanismo de auto-aprendizagem, que subsidie o estabelecimento das perguntas 
e que as encaminhe para o lugar certo dentro da rede. O mecanismo denominado 
ADRESSER tem sido concebido como um simples quasi-tesauro, o qual é 
composto por termos, endereços URL relacionados com os termos e as relações 
ligando os termos. Um protótipo para testar e avaliar a idéia foi implementado. 
Os experimentos têm provado que a idéia é viável, válida e possível de ser 
trabalhada. Wieslaw Glinskiw . 2458 [CB] 

2451. ISSN 0103-3786 v.9 n.2 p.119-132 maio/ago. 1997. Transición: los 
documentos electrónicos en la biblioteca. documentos eletrônicos; hiper-
biblioteca; hiperlivro; biblioteca virtual. A crescente disponibilidade de 
documentação eletrônica tem criado a necessidade de conhecer as possibilidades 
desta tecnologia no contexto dos serviços da informação, sem omitir a vigência 
das publicações tradicionais, as que têm ainda um espaço nas bibliotecas. As 
mudanças na disseminação do conhecimento trazem mudanças no perfil dos 
profissionais da informação, que necessitam de novas habilidades e 
competências. Noel Angulo Marcial . 2459 [B] 

2452. ISSN 0103-3786 v.9 n.2 p.15-20 maio/ago. 1997. Programa de apoio à 
integração graduação/pós-graduação (PROIN). . O Ministério da Educação e do 
Desporto- MEC, através da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoa de Nível Superior - CAPES torna público e convida as instituições 
interessadas a apresentarem propostas para a obtenção de financiamento no 
âmbito do Programa de Apoio à Integração Graduação Pós-Graduação - PROIN, 
de acordo com o que estabelece o presente Edital. Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior - CAPES. 2450 [O] 

2453. ISSN 0103-3786 v.9 n.2 p.21-26 maio/ago. 1997. Algumas considerações 
críticas sobre a pós-graduação brasileira. CAPES; educação mediada por 
computador; Pósgraduação. Questiona a função intervencionista da CAPES na 
pós-graduação brasileira tipificando de cartorialista. Destaca a especificidade da 
pós-graduação e sua relação com a graduação. Defende para a universidade 
brasileira a Educação Mediada por Computador. Maurício Prates . 2451 [O] 



2454. ISSN 0103-3786 v.9 n.2 p.27-34 maio/ago. 1997. O PROIN da 
PUCCAMP. currículo; Internet no ensino; Biblioteconomia; educação 
bibliotecária. Comenta a proposta de um novo currículo de graduação para a 
FABI/PUCCAMP incorporando a Internet em todas as disciplinas do núcleo. 
Inclui o aspecto extrativo e o aspecto informativo da rede eletrônica apesar de só 
ter sido atingido o primeiro aspecto. Solange Puntel Mostafa . 2452 [B] 

2455. ISSN 0103-3786 v.9 n.2 p.37-48 maio/ago. 1997. Internet: reflexões 
filosóficas de um informata. Internet; informática; Teoria da Informação; 
Pósmodernidade. As novas tecnologias de informação criaram um "espaço 
virtual" com funcionamento e características próprias, o Ciberspaco, onde 
milhões de pessoas se conectam em busca de informação. Mas além de 
disponibilizar informação, o Ciberespaço permite surgir novas formas de pensar, 
interagir e viver. A Internet e em conseqüência o Ciberespaço derivado dela, tem 
características peculiares devido a sua natureza digital. O bit é imponderável, 
maleável e efêmero. Isso faz com que os sistemas que compõem a Internet 
estejam em constante transformação. A Internet é um fluxo multimídia 
incessante, cujas principais características são a mutação e a multiplicidade. A 
diferença que a hipermídia faz em relação à escrita é a possibilidade de 
representar o pensamento em rede. Assim, a Internet está em consonáncia com 
um pensamento rizomático que rompe com a rigidez da linearidade da escrita, ao 
mesmotempo que é a interface entre a inteligência viva e a máquina. A Internet é 
o elo que interliga aqueles que vão pensar em rede e com a rede. Por isso, a 
Internet deve ser compreendida como uma Tecnologia da Inteligência e uma 
nova cultura para a sociedade da informação. Isso exige uma forma de pensar 
que não tem como encadear todas as causas e efeitos até chegar a um destino 
final, mas outra forma que permita fazer as conexões necessárias de um mundo 
em constantes transformações. O homem deve reconhecer e exercer seu 
verdadeiro potencial usufruindo da sinergia dos recursos intrínsecos de sua 
inteligência em ligação com os conjuntos técnicos. Marcelo Araújo Franco . 
2453 [CO] 

2456. ISSN 0103-3786 v.9 n.2 p.49-56 maio/ago. 1997. Aviso aos navegantes 
ou onde fica a biblioteca?. Internet; Intranets; bibliotecas virtuais; publicações 
eletrônicas; correio eletrônico. A biblioteca diante dos recursos da Internet e 
intranets, a produção de publicações eletrônicas e o desenvolvimento de 
bibliotecas vituais. Clarice Muhlethaler de Souza . 2454 [B] 

2457. ISSN 0103-3786 v.9 n.2 p.57-68 maio/ago. 1997. O impacto da Internet 
nas bibliotecas brasileiras. Discusses the impact of information technology, 
mainly the Internet, on brazilian libraries, and their role in promoting the 
democratic use of the Internet.. Discute o impacto das tecnologias da 
informação, em especial da Internet sobre as bibliotecas brasileiras e o papel 
destas na promoção do uso democrático da Internet. Carlos Henrique 
Marcondes; Sandra Lúcia Rebel Gomes . 2455 [B] 



2458. ISSN 0103-3786 v.9 n.2 p.69-92 maio/ago. 1997. O acesso à base ERIC 
via Internet: o usuário diante de duas interfaces distintas. Eric; busca 
bibliográfica; Telnet; WWW. Este artigo compara a consulta à base de dados 
bibliográficos ERIC através da Internet utilizando dois diferentes tipos de 
acesso, WWW e TELNET. Para esta comparação foi realizada idêntica busca 
nos sistema HOLLIS e AskERIC, pertencentes respectivamente às 
Universidades de Harvard e Siracusa. Buscando esclarecer e orientar possíveis 
usuários destes sistemas, cada passo da busca bibliográfica foi ilustrado, 
comentado e comparado. São discutidas as vantagens e desvantagens das 
interfaces dos sistemas e as possibilidades e limites de cada um, tendo como 
referência a perspectiva do usuário que realiza a busca. Marcos de Toledo 
Benassi . 2456 [B] 

2459. ISSN 0103-3786 v.9 n.2 p.93-105 maio/ago. 1997. Metadados: 
catalogando dados na internet. metadados; catalogação e classificação 
eletrônica; Dublin Core; CATRIONA; InterCat; CALCO. Apresenta de forma 
introdutória questões e conceitos fundamentais sobre metadados e a estruturação 
da descrição padronizada de documentos eletrônicos. Discorre sobre os 
elementos propostos no Dublin Core e comenta os projetos de catalogação dos 
recursos da Internet, CATRIONA, InterCat e CALCO. Terezinha Batista de 
Souza; Maria Elisabete Catarino; Paulo Cesar dos Santos . 2457 [BD] 

2460. ISSN 0103-3786 v.9 n.3 p.104-119 set./dez. 1997. Títulos de dissertações 
e teses em Biblioteconomia e Ciência da Informação (1972/1992). títulos; 
produção científica; discurso científico. Os títulos de trabalhos científicos são 
pistas relevantes, para o consumidor de ciência quando está buscando 
informação científica. Também são importantes para o profissional da 
informação para classificá-los nas bases de dados.Tendo por objetivo estudar os 
títulos das dissertações e teses apresentadas nos seis cursos do Brasil 
(1972/1992), 260 documentos (Dissertações e Teses) foram objeto de análise 
quantitativa. Os títulos em todos os cursos são enunciados afirmativos; 
apresentam extensão (número de vocábulos) de acordo com os padrões, mas 
significantemente os trabalhos de um dos cursos apresentaram títulos mais de 
acordo com o padrão esperado; marcas gráficas são usadas significantemente 
nos títulos exceto pelos autores de uma Universidade. Geraldina Porto Witter . 
2463 [BC] 

2461. ISSN 0103-3786 v.9 n.3 p.120-134 set./dez. 1997. Oito anos de 
Transinformação. . Apresenta características do periódico Transinformação, os 
limites da análise de citações enquanto técnica bibliométrica e a análise de 
citações dos artigos científicos do periódico. Constata a existência de um 
pequeno grupo de estudiosos respondendo a não muito extensa parcela das 
fontes. As fontes mais utilizadas foram o artigo de periódico e o livro, nos 
idiomas português e inglês, sendo a vida média da literatura da área de 10 anos. 
Maria Helena de Almeida Freitas . 2464 [C] 

2462. ISSN 0103-3786 v.9 n.3 p.135-148 set./dez. 1997. Estudio de género en 
la producción científica de la Universidad de Múrcia (1991-1995).  Maria 
Dolores Ayuso García . 2465 [C] 



2463. ISSN 0103-3786 v.9 n.3 p.57-67 set./dez. 1997. Autoria de artigos do 
"Journal of Fluency Disorders". autoria; periódico científico; fluência. Analisa a 
autoria dos artigos do periódico " Journal of Fluency Disorders" sobre distúrbios 
da fluência publicados no período de 1993 a 1995. Focaliza autoria única e 
múltipla. Constata que não há diferença estatisticamente significante quanto ao 
tipo de autoria e conclui que há necessidade de maior número de pesquisas dada 
importância da autoria na divulgação, credibilidade do artigo científico e mesmo 
como índice de desenvolvimento da área. Marisa B. Mendes Gargantini . 2460 
[C] 

2464. ISSN 0103-3786 v.9 n.3 p.68-87 set./dez. 1997. Produção científica em 
Biblioteconomia no estado de Santa Catarina. produção científica; Base de 
Dados BIDAC; profissionais da informação. Tendo como referencial os estudos 
brasileiros de avaliação da produção científica em Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, este artigo analisa a produção intelectual dos profissionais da 
informação de Santa Catarina, via Base de Dados BIDAC, com o objetivo de 
identificar os tipos de documentos produzidos, o ano com maior número de 
trabalhos publicados, o tipo de autoria dos documentos, a área de atuação dos 
profissionais, determinando os fatores que influenciaram a publicação e os 
canais utilizados para divulgação da produção. Maria Lourdes Blatt Ohira; 
Maria Helena Bier Maia; Maria Aparecida Sell . 2461 [C] 

2465. ISSN 0103-3786 v.9 n.3 p.88-103 set./dez. 1997. Divulgação de 
dissertações de mestrado e teses de doutorado em saúde pública. dissertação de 
mestrado; tese de doutorado; saúde pública; produção científica. Analisa as 
dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas nos cursos de pós-
graduação em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 
Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ), da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (FSP/USP) e do Instituto de Medicina Social da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IMS/UERJ) , com o objetivo de 
verificar como se apresenta a sua divulgação na forma original, em bases de 
dados bibliográficos e em outros formatos de publicação. Constata que 83,1 das 
dissertações/teses encontram-se indexadas (no formato original) em bases de 
dados bibliográficos especializadas e 27,1 foram publicadas em outros formatos, 
após sua aprovação. Aponta sugestões para a melhoria do nível de divulgação 
das dissertações/teses, que ainda não é totalmente satisfatória. Daisy Pires 
Noronha . 2462 [CBD] 
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2466. ISSN 0104-0146 v.1 n.1 1991. A subjetividade enclausurada: o discurso 
científico na Biblioteconomia. . Análise sobre o discurso científico na 
biblioteconomia. Considera-se que a questão básica para a biblioteconomia, no 
contexto científico, seja responder de forma coerente e segura as seguintes 
questões: A que veio? O que objetiva? Como alcançar seus objetives? Faz-se, 
assim, uma análise sobre a ciência moderna e o discurso científico na 
Biblioteconomia, numa tentativa de localizá-lo no atual re-pensar sobre a ciência 
moderna. Eliany Alvarenga de Araújo . 1761 [B] 

2467. ISSN 0104-0146 v.1 n.1 1991. Biblioteca: instituição preservadora da 
cultura dominante?. . Muitos estudos que analisam o papel das instituições 
tentam demonstrar, que elas preservam e reproduzem os valores das classes 
dominantes. Como as bibliotecas são instituições atreladas ao Estado, seriam 
segundo essa visão, reprodutoras e legitimadoras da ideologia dominante. Este 
trabalho pretende chamar a atenção para o fato de que, a rigidez dessas análises 
encobrem a complexidade e a reciprocidade existentes nos processos de 
produção cultural. Livia Marques Carvalho . 1763 [B] 

2468. ISSN 0104-0146 v.1 n.1 1991. Informação e mudança social na década 
de 90: uma perspectiva européia. . Este estudo se inicia com uma investigação 
sobre o significado e papel de mudança social no desenvolvimento da 
comunidade, em seguida discutirei o aspecto chave do trabalho da informação: o 
contexto da tecnologia da informação (T.I). Por último pretendo avalizar três 
relevantes temas relacionados com informação e mudança social: 1. a noção de 
"capacidade da informação", como um ingrediente essencial, mas, até o presente 
momento despercebido na relação entre tecnologia de informação e os 
indivíduos. 2. a questão de como valorizamos a informação. 3. o conceito de 
cooperação e que tipos de agentes de informação serão necessários nesta 
configuração. Kevin Harris . 1765 [C] 

2469. ISSN 0104-0146 v.1 n.1 1991. Nós que amávamos (?) tanto os livros. . 
Este artigo é deliberadamente intertextual. Montagem de muitas citações, 
roçando de leve algumas questões acerca do livro, da linguagem e da leitura. Um 
modo de pela forma mimetizar o que se quer aqui: chamar a atenção para o ato 
de leitura, a promessa nele contida e aquilo que contemporaneamente a ameaça. 
Daí a razão da presença menos minha e mais de alguns escritores e leitores 
privilegiados como Borges, Proust, Merleau-Ponty e outros. Que falem então. 
Para desautomatizar-nos e engrandecer-nos. Para que a troca de experiências de 
leituras nos persuada uma vez: mais a ir buscá-los no original (a estes e a outros 
tantos), e a repetir o ancestral e mágico gesto de cheirar o velho papel, tateá-lo e 
deixar-se levar pelo misterioso ajuntamento de letrinhas impressas. O descaso 
pela leitura hoje torna urgente, creio, estas breves reflexões em tão boa 
companhia. Paulo de Tarso Cabral Medeiros . 1766 [B] 



2470. ISSN 0104-0146 v.1 n.1 1991. O curso de mestrado em Biblioteconomia 
na Universidade Federal da Paraíba. . Relato do Curso de Mestrado em 
Biblioteconomia da UFPB, desde a sua criação até a presente data. Apresenta 
sua reforma Curricular e discute aspectos relacionados à sua avaliação, segundo 
critérios da CAPES. Relata alguns resultados de uma pesquisa/ação 
desenvolvida em um bairro de João Pessoa, envolvendo professores e alunos do 
Curso. Edna Maria Torreão Brito; Jeruza Lyra Lucena; Joana Coeli Ribeiro 
Garcia . 1768 [B] 

2471. ISSN 0104-0146 v.1 n.1 1991. Política de informação na pós-
modernidade: reflexões sobre o caso do brasil. . Características da sociedade 
pós-moderna. Considerações sobre o saber e a informação como mercadorias 
básicas da pós-modernidade. Análise das diferentes perspectivas da 
contemporaneidade para os países com níveis desiguais de desenvolvimento. 
Situação atual da política de informação no Brasil. A elaboração de uma política 
de informação para o Brasil deve se pautar nas diferenças setoriais e regionais, e 
ampliar seu raio de ação a fim de possibilitar a participação efetiva da sociedade 
civil. Terezinha Elizabeth da Silva . 1762 [C] 

2472. ISSN 0104-0146 v.1 n.1 1991. Política nacional de informação científica 
e tecnológica: necessidade versus realidade. . Tenta-se vislumbrar a tendência 
atual da ICT - Informação Científica e Tecnológica no Brasil, a partir da 
evidência de sua necessidade contraposta às implicações da sua conformação na 
realidade. Nesse sentido, destaca-se como pontos essenciais de reflexão a 
relação conhecimento - informação, e o seu valor no mundo contemporâneo; os 
sistemas de informação e transmissão do conhecimento, sobretudo, no que tange 
ao papel da imprensa, escola e biblioteca; e os planos de ICT, cuja história pode 
respaldar se configuram ou não políticas. Por fim, colocam-se em questão três 
caminhos que o pais pode adotar ou seguir em termos de IC'T, fazendo-se 
urgente uma definição a esse respeito, antes que seja tarde. Antonio Roberto F. 
Costa . 1764 [C] 

2473. ISSN 0104-0146 v.1 n.1 1991. Tentativas de ação cultural como prática 
discente. . Resumo das experiências de estudantes no desenvolvimento do 
projeto de ação cultural, as experiências foram realizadas no BAIXO ROGER, 
bairro da cidade de João Pessoa. Um dos projetos se refere a um levantamento 
das atividades já realizadas ou em realização no BAIXO ROGER por varias 
instituições. As atividades foram conduzidas com crianças e idosos. Ana Maria 
Athayde Polke . 1767 [O] 



2474. ISSN 0104-0146 v.10 n.1 2000. Arquitetura tecnológica de informações 
e suas implicações na forma de gestão e na competitividade das organizações. 
tecnologia da informação; arquitetura tecnológica; vantagem competitiva; 
technological architecture; competitive advantage. Analisa a relação entre 
arquitetura tecnológica e competitividade organizacional. Define duas situações 
distintas a partir das seguintes questões: o que é mais interessante para a 
organização? a) Provocar o ajuste dos processos a partir de tecnologias de 
informações disponíveis no ambiente; ou b) Partindo das necessidades das 
organizações, buscar tecnologias disponíveis que sejam adequadas aos seus 
processos, considerando-se, ainda, a sua estrutura, o seu modo de 
funcionamento, além de outros aspectos relacionados aos seus membros, suas 
habilidades e à cultura inerente. Uma terceira situação, também considerada ao 
longo desse trabalho, identifica uma relação cíclica entre os componentes da 
arquitetura tecnológica e necessidades organizacionais, ressaltando a 
importância de se considerar a necessidade de mudança na forma de gestão. 
Gesinaldo Ataíde Candido; Alessandra de L. Jacobsen; Avanilde Kemczinnsky; 
Lia Krücken . 2916 [C] 

2475. ISSN 0104-0146 v.10 n.1 2000. Gerenciamento da rotina diária aplicada 
na biblioteca setorial do Campus II da UFPB: análise na perspectiva do cliente 
interno. Ciência da Informação; gestão da qualidade em serviços; gerenciamento 
da rotina diária - biblioteca; qualidade total - biblioteca universitária; gestão da 
qualidade em biblioteca. Explorou-se o programa de Gerenciamento da Rotina 
Diária (GRD), uma experiência aplicada na Biblioteca Setorial do Campus da 
UFPB, enfocando o ponto de vista do cliente interno (funcionários). Os 
resultados desta investigação sistematizada metodologicamente, apresentam 
pontos positivos e negativos, servindo de base para possíveis ações corretivas na 
continuidade do programa. Edilene Galdino dos Santos . 2919 [BC] 

2476. ISSN 0104-0146 v.10 n.1 2000. Hipertexto para o ensino da 
representação descritiva: uma experiência de modelagem.  Ângela Maria Saraiva 
de Moura; Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia . 2917 [O] 

2477. ISSN 0104-0146 v.10 n.1 2000. Hipertexto: tramas e trilhas de um 
conceito contemporâneo. hipertexto; intertextualidade; internet; web. Sintetiza 
as principais concepções conceituais, resgata a historia do hipertexto, 
compreende sua essência, enquanto ideal de um texto incompleto a ser 
preenchido por contribuições individuais, ou sua dinâmica de trilhas que se 
conectam por associações, tal qual o fluxo dos pensamentos na mente humana. E 
finalmente lança um olhar para a Internet em sua face mais popular, a Web, e 
discute o papel do hipertexto na sua configuração. Essas são as principais tarefas 
a que nos propomos neste trabalho. Afonsina Maria Guersoni Rezende . 2915 
[O] 

2478. ISSN 0104-0146 v.10 n.1 2000. Memória e fotografia: um estudo sobre 
informação visual em São Carlos (SP).  Fernanda Nahuz . 2920 [A] 

2479. ISSN 0104-0146 v.10 n.1 2000. Meta-análise das dissertações do curso 
de mestrado em Ciência da Informação da UFPB: 1990-1999.  Walkíria Toledo 
de Araújo; Bernardina Maria Juvenal Freire; Marynice de Medeiros M. Autran; 
Joliza Chagas Fernandes; Raquel Guimarães Pereira . 2923 [C] 



2480. ISSN 0104-0146 v.10 n.1 2000. O profissional da informação e o 
mercado de trabalho.  Miriam Vieira da Cunha . 2922 [B] 

2481. ISSN 0104-0146 v.10 n.1 2000. Profissional da informação: perfis e 
atitudes desejadas. profissionais da informação; bibliotecários; cientistas da 
informação; perfis profissionais. Neste artigo trata-se dos perfis e das atitudes 
desejadas para o Moderno Profissional da informação - MIP. Abordam-se a 
princípio as transformações processadas no campo da Biblioteconomia /Ciência 
da Informação para em seguida nos centralizarmos no enfoque deste trabalho. 
Faz-se uma análise da inter-relação da Ciência da Informação, com outros 
campos do saber e as características do tradicional e do moderno profissional da 
informação. César Augusto Castro . 2921 [CB] 

2482. ISSN 0104-0146 v.10 n.1 2000. Qualidade nas bibliotecas universitárias: 
a influência dos objetivos organizacionais. bibliotecas universitárias; objetivos 
organizacionais; qualidade em serviços. Melhorar a qualidade dos serviços nas 
bibliotecas universitárias tem sido uma preocupação freqüente de bibliotecários 
e outros profissionais que trabalham, administram ou simplesmente usam esses 
serviços. Este trabalho sugere que os objetivos organizacionais, especificamente 
os objetivos operativos, podem influenciar a percepção de qualidade, pois 
representam a ação concreta dos grupos de interesse sobre áreas estratégicas 
como planejamento, administração e recursos humanos, infra-estrutura e 
serviços. Sueli Maria Goulart Silva . 2918 [B] 

2483. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. A cultura organizacional influenciando o 
comportamento do capital humano da biblioteca universitária. cultura 
organizacional; bibliotecas universitárias; capital humano. Objetiva-se 
identificar traços de cultura organizacional presentes nos depoimentos dos 
clientes internos da Divisão de Serviços aos Usuários (DSU) da Biblioteca 
Central (BC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Os depoimentos que 
subsidiam o estudo forma obtidos no I Seminário de Marketing promovido 
durante a execução do projeto de pesquisa "Diagnóstico para aplicação das 
técnicas de marketing da DSU da Biblioteca Central da UFPB". Nesse evento, o 
capital humano da DSU discutiu aspectos relativos as atividades inerentes à 
Divisão. A cultura organizacional pode ser entendida como uma forma 
tradicional e usual de pensar e trabalhar. É compartilhada em grau variado pelos 
seus membros, e repassada de uma geração para outra, podendo ser identificada 
pela resistência às mudanças ocasionada pelos valores, crenças, mitos e tabus 
que estão enraizados nas organizações. Manifesta-se também através de padrões 
de comportamento ou estilo organizacional assumido pelas pessoas. Para atingir 
o objetivo proposto, os depoimentos foram gravados e transcritos, permitindo a 
aplicação da técnica de análise de discurso. Foi constatado que os valores e as 
crenças que constituem a cultura organizacional, condicionam e direcionam o 
comportamento das pessoas e grupos dentro da organização. A análise dos dados 
obtidos permitiram concluir que os traços culturais identificados na DSU da 
Biblioteca Central da UFPB exercem influência direta no comportamento do seu 
capital humano induzindo a uma atitude de resistência a mudança. Emeide 
Nóbrega Duarte; Andréa Carvalho de Aguiar; Edna Gomes Pinheiro; Luciana 
Moreira Carvalho; Norma M. F. Nogueira . 2932 [CB] 



2484. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. Aplicação da Técnica do Endomarketing 
em biblioteca universitária. endomarketing; marketing interno; biblioteca 
universitária. Relato de experiência sobre aplicação de técnica de endomarketing 
na Divisão de Serviços aos Usuários (DSU) da Biblioteca Central (BC) da 
UFPB. Necessidade surgida pela resistência dos funcionários em engajamento 
num projeto que visava a aplicação de técnicas de marketing. A aplicação 
introdutória de endomarketing foi promovida através da realização de dois 
seminários, tendo como público alvo, os funcionários da Divisão. O primeiro 
seminário, tinha o objetivo de promover a comunicação entre as Seções da DSU, 
e o segundo, objetivou a apresentação e discussão do plano de marketing em 
elaboração. Ambos pretendiam promover o engajamento dos clientes internos 
com a filosofia de marketing. Para possibilitar o levantamento de informações 
dos clientes internos que pudessem subsidiar o projeto, as contribuições foram 
gravadas, transcritas e analisadas. Estas opiniões foram categorizadas em 4 
(quatro) grandes áreas e, posteriormente condensadas na visão de 3 (três) 
membros do projeto. Os resultados permitem concluir que a promoção dos 
seminários utilizados como técnica de endomarketing propiciou o engajamento 
dos clientes internos, despertando o interesse pelo projeto "marketing" em 
andamento. Alzira Karla Araújo da Silva; Elaine Cristina Moreira; Emeide 
Nóbrega Duarte . 2933 [B] 

2485. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. Comunicação científica: uma revisão de 
seus elementos básicos. Ciência; Ciência como instituição social; comunidade 
científica; comportamento científico; comunicação científica - categorização. 
Considerando a complexidade que envolve a comunicação científica, de início, 
disserta-se sobre aspectos genéricos da ciência, tais como conceituação, 
desenvolvimento, informação como elemento essencial a todo processo de 
evolução da ciência e da comunicação, comunidade científica suas normas 
comportamentais. Posteriormente, segue abordagem acerca da comunicação 
cientifica e de sua categorização mais difundida - comunicação formal versus 
comunicação informal -, perpassando pela comunicação semiformal, 
superformal e eletrônica. Maria das Graças Targino . 2925 [C] 

2486. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. Grupo Focal: técnica de coleta de dados 
em pesquisas qualitativas.  Claudia Augusto Dias . 2929 [O] 

2487. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. Impacto da automação sobre os 
funcionários das bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco. biblioteca 
universitária; impactos da automação; recursos humanos. Avalia o nível de 
experiência, treinamento e atitudes em relação à automação dos funcionários das 
Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco. Alexandre Oliveira de 
Meira Gusmão; Almir de Melo Mendes . 2934 [B] 

2488. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. Informação e transferência de 
tecnologia. ciência e tecnologia; inovação tecnológica; transferência de 
tecnologia. Aborda a importância da Ciência e Tecnologia, da inovação e da 
transferência tecnológica para o desenvolvimento de uma sociedade globalizada. 
Maria Lúcia dos Santos Guimarães . 2927 [C] 



2489. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. Informação para educação: os novos 
cenários para o ensino fundamental. informação para educação; políticas 
educacionais; ensino fundamental; biblioteca escolar. A comunidade 
internacional tem se preocupado com a educação para o século XXI, tendo em 
vista o novo cenário social advindo da sociedade da informação. A informação 
fundamental tem sido considerada um "passaporte para a vida", devendo 
desenvolver, em todas as pessoas, um corpo de conhecimentos essenciais e um 
conjunto mínimo de competências cognitivas, para que possam viver em 
ambientes saturados de informações e continuar aprendendo. Esta revisão aborda 
algumas políticas educacionais, no âmbito internacional, sobre a educação 
básica e seus reflexos no Brasil, assim como o papel estratégico da biblioteca 
escolar para o domínio das ferramentas e dos conteúdos da aprendizagem. 
Elisabeth Márcia Martucci . 2924 [BO] 

2490. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. Internet, identidade cultural e 
regionalismo: inclusão ou exclusão informacional?.  Eliany Alvarenga de 
Araújo; Katiane A. Lima . 2930 [C] 

2491. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. Las nuevas tecnologías y el tratamiento 
documental de los materiales digitales,en especial la imagen.  José A. Moreiro 
González . 2926 [CBD] 

2492. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. O conhecimento e sua representação. 
Classificação; representação do conhecimento; Filosofia. Aborda a questão da 
representação do conhecimento a partir as dificuldades existentes no uso das 
classificações documentárias objetivando a recuperação e disseminação de 
informações. Foi feita inicialmente uma rápida abordagem sobre as principais 
correntes filosóficas, organizando-as por períodos. De cada corrente filosófica 
foram extraídos conceitos sobre a representação da realidade e as influências 
sofridas em sua elaboração. Alice Ferry de Moraes; Etelvina Nunes Arcello . 
2928 [CO] 

2493. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. O estágio curricular em 
Biblioteconomia: relato de pesquisa. curso de Biblioteconomia; estágio em 
Biblioteconomia; estágio curricular. Apresenta as características técnicas, de 
personalidades e de interação do supervisor de estágio e do estagiário levantadas 
durante a realização do estágio curricular. A análise permitiu traçar o perfil do 
supervisor de estágio - profissional bibliotecário e do estagiário - aluno do Curso 
de Biblioteconomia da UDESC. Sônia Iraina da Silva Roque; Maria Lourdes 
Blatt Ohira . 2931 [B] 

2494. ISSN 0104-0146 v.10 n.2 2000. Quadro atual e perspectivas das 
bibliotecas dos Centros Federais de Educação Tecnológica quanto às novas 
tecnologias da informação. tecnologia da informação - biblioteca. O presente 
artigo relata os resultados de uma pesquisa realizada junto às bibliotecas dos 
Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs, com objetivo de analisar 
as referidas bibliotecas quanto às novas tecnologias da informação. Os dados 
apresentados mostram os aspectos positivos e negativos, as implicações e as 
perspectivas com relação ao emprego de recursos tecnológicos nas bibliotecas 
estudadas. Por fim, apresentam-se sugestões que tratam da aquisição e 
implantação das novas tecnologias da informação em bibliotecas e serviços de 
informação. Beatriz Alves de Souza . 2935 [B] 



2495. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Análise documentária de imagens.  
Miriam Paula Manini . 3075 [BD] 

2496. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Biblioteca pública e a excelência nos 
produtos e serviços: a técnica do benchmarking. biblioteca pública; tecnica de 
benchmarking; excelência no atendimento; melhoria contínua; fator crítico de 
sucesso. Trata da aplicação da técnica do benchmarking para a melhoria 
contínua de produtos e serviços ofertados pela biblioteca pública. Definida como 
um processo de comparação sistemática de produtos e serviços com os 
oferecidos pela concorrência ou por empresas consideradas excelentes em algo 
determinado, o benchmarking pode auxiliar as bibliotecas públicas, a partir da 
metodologia proposta que é dividida em seis etapas: 1ª-comparação; 2ª-
avaliação; 3ª-identificação de oportunidades; 4ª-seleção das melhores 
oportunidades; 5ª-incorporação das melhores oportunidades e 6ª-promoção de 
mudanças na organização, na busca da excelência no atendimento das demandas 
dos usuários/comunidade. Conclui que mais do que gerar resistências por conta 
da cultura organizacional, o emprego de modernas técnicas do gerenciamento da 
qualidade, como o é o caso do benchmarking, podem ser determinantes para a 
melhoria contínua de produtos e serviços em organizações que tem no 
atendimento de demandas, um dos seus principais fatores críticos de sucesso. 
Emir José Suaiden; Rogério Henrique de Araújo Júnior . 3069 [B] 

2497. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Bibliotecário universitário: 
representações sociais da profissão. bibliotecário universitário - representações 
sociais; bibliotecário universitário - metáforas; bibliotecário - relações de poder. 
Poder da informação, interface com o usuário, guardião do saber são as 
principais metáforas da profissão que permeiam as representações sociais que os 
bibliotecários universitários constroem nas imagens de si e do outro. A pesquisa 
buscou em Roger Chartier o conceito de representação e a distinção entre 
representação e representado uma vez que as representações dos bibliotecários 
estão por suposição em um campo de competências e concorrências onde os 
desafios se enunciam em termos de poder, dominação e identificação 
profissional. Maria Catarina Cury; Maria Solange Pereira Ribeiro; Nirlei Maria 
Oliveira . 3072 [B] 

2498. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Ciberespaço e educação: navegando na 
construção da inteligência coletiva. educação; ciberespaço. Analisa a nova 
sociedade da informação e de que maneira os elementos do ciberespaço podem 
ser articulados para repensar a educação na nova sociedade do conhecimento. O 
mundo virtual vivo, heterogêneo e intotalizável do ciberespaço abriu os 
caminhos para a reflexão do papel do educativo dentro deste espaço nômade. O 
conceito de consciência coletiva foi o eixo encontrado para navegar este espaço 
opaco e de contornos ainda pouco definidos. Edna G. de G. Brennand . 3076 
[CO] 



2499. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Configurações etnográficas demarcando 
um território de pesquisa: aula de leitura em sala de aula universitária. 
Etnografia; prática discursiva; linguagem de narração; descrição; interpretação e 
compreensão. Este texto com algumas alterações é parte da metodologia de um 
trabalho mais amplo que teve como objetivo investigar a prática discursiva de 
uma professora em atividade de construção do sentido numa aula de leitura em 
sala de aula universitária. Focaliza a pesquisa etnográfica e os elementos 
discursivos (narração, descrição, interpretação e compreensão) aplicados à 
análise de um objeto de estudo. Mirian de Albuquerque Aquino . 3077 [O] 

2500. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Cotidiano de Biblioteconomia: um 
estudo de práticas informacionais. práticas informacionais; formação da opinião 
profissional; Biblioteconomia. Este estudo analisa o cotidiano do Curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, um currículo de 
graduação desenvolvido por professores e alunos em quatro turmas do quadro de 
formação profissional. Utilizou-se a metodologia qualitativa interpretativista, 
para compreender como se dão as práticas de informação escolar em sala de 
aula. A partir dos resultados obtidos, revela-se uma dinâmica educacional 
marcada por processos informacionais, identificados em dois níveis que o 
caracterizam: o da ação institucional (currículo oficial) e o da ação 
informacional (currículo real). Estes dois níveis são considerados como 
constitutivos das práticas de informação dos sujeitos e agentes no seu cotidiano. 
Maria Nilza Barbosa Rosa . 3082 [B] 

2501. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Das práticas aos fundamentos: o 
cotidiano revisitado.  Mara Eliane Fonseca Rodrigues; Vera Lucia Alves Breglia 
. 3080 [O] 

2502. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Informação e construção do 
conhecimento para a cidadania no terceiro setor. informação e educação popular; 
organizações não governamentais; conhecimento e sociedade. O trabalho reúne 
algumas reflexões sobre as práticas e representações do conhecimento, 
informação e comunicação que orientam as ações de grupos, movimentos 
sociais, entidades e organizações da sociedade civil - ultimamente englobados 
pela denominação Terceiro Setor - com ênfase nas Organizações Não 
Governamentais de Assessoria e Apoio Popular - ONGs/AMP. Estas entidades, 
históricas no campo da educação popular no País, desenvolvem ações político-
pedagógicas importantes de serem revisadas no contexto das modernas 
sociedades da informação, ao promoverem espaços de produção e emprego de 
conhecimentos e informações para o desenvolvimento e a democratização da 
sociedade. Regina Maria Marteleto; Leila Beatriz Ribeiro . 3070 [C] 



2503. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Informação televisiva e espaço escolar: 
pedagogia de participação e cidadania para o ensino fundamental brasileiro. 
informação; teleducação; cidadania; ensino fundamental. As informações para 
teleducação, assistidas por uma política econômica global, imposta pela classe 
dominante, são escamoteadas para não delinear as desigualdades sociais, porém 
exteriorizando a demarcação de uma compreensão e representação da 
informação pautada na dicotomia educação/mercado. Analisa a política sócio-
educacional de informação para o ensino fundamental (teleducação), designada a 
vencer as contradições sócio-econômicas regionais, distâncias geográficas e 
diferenças culturais. Associa a presença de tal política à convenção de um 
padrão técnico-lingüístico massivo, por onde escoa um modelo informacional 
padronizado. O fato de não haver bifurcação no âmbito estrutural da informação 
(educacional/comercial) ascende a emergência de uma informação sem 
fronteiras ideológicas, trafegando no espaço escolar uma informação televisiva 
mercadológica, advento de uma forma de produção. Mesmo que os objetivos de 
acesso e uso da televisão em rede e da televisão na escola demarquem-se e 
convirjam-se. Marqueteia-se a conotação de uma pedagogia teleducacional a 
serviço da cidadania. José Washington de Morais Medeiros . 3078 [CO] 

2504. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Ler e escrever: (in)formação de leitores 
na alfabetização de adultos.  Suzyneide Soares Dantas; Mirian de Albuquerque 
Aquino . 3079 [CO] 

2505. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. O espaço da informação: dimensão de 
práticas, interpretações e sentidos. informação. O presente artigo traz a comento 
alguns aspectos da informação como elemento de reconhecida importância na 
sociedade contemporânea e breves reflexões sobre o seu conceito, produção e 
transferência. Aborda a definição de práticas informacionais e os campos onde 
se desenvolvem, caracterizando o jornal como um espaço informacional, como 
uma dimensão de práticas, interpretações e sentidos. Sara Maria de Andrade 
Silva . 3071 [C] 

2506. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Organizações virtuais: contribuições ao 
estado da arte. organizations virtuais; comunidades virtuais; estrutura 
organizacional. Com o crescimento de novas tecnologias, e ampliação do 
desenvolvimento de organizações virtuais, emerge a discussão a respeito de 
como devem ser estas empresas, quais as características necessárias, em que 
estágios de virtualização estas empresas podem ser classificadas e qual a real 
necessidade de formação de comunidades virtuais. Buscando trazer 
contribuições a respeito do estado da arte no tema organizações virtuais, 
apresenta-se uma coletânea bibliográfica a respeito de conceitos sobre: virtual, 
arranjos organizacionais e virtualização de processos, comunidades e 
organizações virtuais. Claudio Alcides Jacoski; Aline França de Abreu . 3073 
[O] 

2507. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Seleção e avaliação de coleções: 
construindo o conhecimento.  Maria Auxiliadora de Carvalho . 3081 [B] 



2508. ISSN 0104-0146 v.11 n.1 2001. Uso da internet em bibliotecas 
acadêmicas: proposta para o estabelecimento de políticas para o usuário 
(Primeira fase).  Maria Imaculada Cardoso Sampaio; Marcia Elisa Garcia de 
Grandi; Daisy Pires Noronha; Cybelle de Assumpção Fontes; Angela Maria 
Belloni Cuenca; Maria Cristina Olaio Villela; Cecilia Moraes Roberto Barsotti . 
3074 [B] 

2509. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. A abordagem de intercâmbios de rede 
sob três perspectivas de rede. redes; tecnologias da informação e da 
comunicação; exclusão informacional. Analisa a realidade atual de três 
modalidades de redes mundiais, abordando o aspecto social que as institui, sem 
esquecer as limitações tecnológicas e de ordem prática que as caracterizam. 
Proporciona uma panorâmica geral sobre a realidade sócio-econômico pelo 
prisma da revolução informacional e como diversas correntes agem e reagem no 
interior da sociedade que se conecta em redes. Faz uma incursão por 
movimentos que ganham novo fôlego com a Internet, mas que compreendem 
que o verdadeiro desafio está em organizar- se em âmbito global e o mais 
importante: desenvolver uma consciência coletiva de solidariedade. As 
empresas, frente a sua realidade, enxergam que apesar de aumentar a 
competição, as novas tecnologias também são caminhos para simplificar ações 
com a troca facilitada de informações entre seus parceiros e clientes. José 
Ricardo da Silveira . 3086 [C] 

2510. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. A escola de Biblioteconomia e a 
ancoragem da profissão de bibliotecário.  Francisco das Chagas de Souza . 3088 
[B] 

2511. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. A produção do conhecimento na 
formação de profissionais da informação.  Miriam Vieira da Cunha; Edna Lúcia 
da Silva . 3090 [BC] 

2512. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. A Sociedade da Informação e o acesso à 
educação: uma interface necessária a caminho da cidadania. informação para 
educação; Sociedade da Informação; tecnologias da informação e da 
comunicação; educação; cidadania. Apresenta aspectos para uma compreensão 
da Sociedade da Informação, suas caracterizações e desafios. Discute a 
informação na esfera educacional e no contexto das novas tecnologias de 
informação e comunicação. Ressalta o Livro Verde da Sociedade da Informação, 
especificamente, o Grupo Temático de Educação. Discorre sobre as ações 
educacionais propostas no Programa SocInfo e defende a relevância do 
regionalismo e do micro como pressupostos para a efetivação de ações de cunho 
educacional a caminho da cidadania. Alzira Karla Araújo da Silva . 3085 [CO] 



2513. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. A transferência de informação 
tecnológica ente universidade e empresas do pólo tecnológico de Campina 
Grande - PB. transferência de informação tecnológica; interação 
universidade/empresa; canais de comunicação da informação. Analisa o 
processo de transferência de informação tecnológica no contexto da interação 
universidade/empresa, recorrendo, para tanto, ao Centro de Ciência e Tecnologia 
da Universidade Federal da Paraíba e às empresas de base tecnológica do pólo 
tecnológico de Campina Grande. Apresenta como principais resultados a 
valorização da Internet e dos canais informais de comunicação da informação; a 
existência de um programa institucional e do contato informal entre professores 
e gerentes como elementos que mais facilitam o processo; e a configuração de 
barreiras, do tipo organizacional, como principais geradoras de dificuldade para 
a transferência de informação no pólo tecnológico de Campina Grande. A 
análise incorporou a conjugação de técnicas quantitativas e qualitativas, a fim de 
descrever e explicar a realidade estudada. Andréa Vasconcelos Carvalho de 
Aguiar . 3091 [C] 

2514. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. Avaliação de fontes de informação na 
internet: critérios de qualidade. fontes de informação; internet; avaliação; 
critérios de qualidade. Avaliar os recursos disponíveis na Internet é tarefa 
bastante significativa para quem a utiliza para fins de pesquisa e é de extrema 
relevância para enfatizar a inconstância da qualidade das informações 
encontradas. Para analisar a apresentação e os conteúdos das fontes de 
informação disponíveis na Internet, este estudo arrola os critérios de qualidade, 
que podem ser aplicados e que permitam avaliar e, conseqüentemente, aprovar 
ou recusar o que foi encontrado. A evolução tecnológica faz com que a Internet 
esteja em constante mudança e os critérios aqui apresentados também devem 
estar sujeitos a progressão de seus movimentos. Maria Inês Tomaél; Maria 
Elisabete Catarino; Marta Lígia Pomim Valentim; Oswaldo Francisco de 
Almeida Júnior; Terezinha Elisabeth da Silva . 3083 [C] 



2515. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. Desafios do professor do ensino 
fundamental na Sociedade da Informação. formação do professor; alfabetização 
tecnológica; Sociedade da Informação; tecnologias da informação e 
comunicação. No contexto da sociedade da informação, a escola precisa 
aprender a incorporar as linguagens do ciberespaço aos espaços de construção 
do saber tendo em vista o fortalecimento da cidadania. Para fundamentar os 
argumentos apresentados, além de uma análise bibliográfica, buscou-se uma 
investigação junto aos professores das escolas públicas da cidade de João 
Pessoa, Região Nordeste do Brasil, com o intuito de verificar como os docentes 
do Ensino Fundamental estão lidando com este processo. Percebeu-se que o 
professor da primeira fase do Ensino Fundamental é essencial como mobilizador 
de uma dinâmica de aprendizagem entrelaçada com a realidade informatizada. 
Na representação dos professores evidenciou-se que é preciso saber usar 
mecanicamente e compreender criticamente as ferramentas tecnológicas; é 
necessário atentar para o conteúdo veiculado através das informações, como 
ocorrem e quem as apreende. Deduziu-se que ao lado da alfabetização da leitura 
e da escrita está a alfabetização tecnológica como um meio de libertação da 
apropriação do outro. Também se relevou que a transformação efetiva do quadro 
atual de atuação do professor ocorrerá através de transformações nos 
investimentos científicos, políticos e públicos destinados à sua formação. 
Giuliana Cavalcanti Vasconcelos . 3093 [CO] 

2516. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. Entre a Sociedade da Informação e a 
inteligência coletiva: educação e (in)formação para a ação emancipatória. 
Sociedade da Informação; inteligência coletiva; educação. A necessidade de 
implantação da Sociedade da Informação no Brasil é discutida a partir do Livro 
Verde, precisamente o capítulo IV, que trata da Educação na Sociedade da 
Informação. Associa a formação da competência do indivíduo a uma forma 
propulsora para o erigir da Inteligência Coletiva, respaldada na democratização 
das tecnologias da informação e comunicação, tendo como destaque o programa 
TV Escola. Aponta a democratização como via para o uso informacional, que 
possibilitará a socialização do conhecimento disponibilizado pela informação 
virtual. Esse processo que envolve a informação, a educação e a sociedade, 
permite a formação da ação emancipatória e, consequentemente, o 
fortalecimento da cidadania. José Washington de Morais Medeiros . 3087 [C] 

2517. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. Entre necessidades e buscas: perfil e 
perspectivas do usuário da (in)formação no contexto do Curso de Mestrado em 
Ciência da Informação - CMCI/UFPB. usuários da informação; necessidades de 
informação; mestrado em ciência da informação. Estudo realizado com os 
candidatos à seleção 2001 do Curso de Mestrado em Ciência da Informação 
(CMCI/UFPB), com o objetivo de conhecer o perfil dos usuários e suas 
necessidades de informação. Os dados foram coletados através das fichas de 
inscrição dos candidatos ao processo seletivo e de questionário, cuja análise 
aponta para uma discussão entre a abordagem clássica e moderna dos Estudos de 
Usuários da Informação. Os resultados finais dimensionam as práticas 
profissionais e informacionais dos candidatos em busca da cidadania e do 
desenvolvimento da região. André Luís Bonifácio de Carvalho; Eliane Bezerra 
Paiva; Guilherme Ataíde Dias; Gilson Florêncio da Rocha; José Washington de 
Morais Medeiros . 3092 [C] 



2518. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. Informação voltada à formação de 
opinião: critérios de qualidade. formação de opinião; informação; opinião. 
Revisão de literatura referente à informação voltada para a formação de opinião. 
Aborda três aspectos complementares: 1) a opinião, caracterizada como processo 
mental e social; 2) a relação entre opinião e informação; 3) a informação 
entendida como objeto de serviço. Dulce Maria Baptista . 3084 [C] 

2519. ISSN 0104-0146 v.11 n.2 2001. Informação: a força que antecipa o 
futuro.  Edna Gomes Pinheiro; Robéria Nádia Araújo Nascimento . 3089 [C] 

2520. ISSN 0104-0146 v.12 n.1 2002. A rede científica e a construção do 
conhecimento. rede científica; conhecimento científico; comunicação científica. 
Pesquisa que aborda as redes científicas e seu papel na construção do 
conhecimento. Mostra a rede cientifica estabelecida para viabilizar a construção 
dos fatos científicos no Laboratório de Química Bioinorgânica da UFSC. Edna 
Lúcia da Silva . 3260 [C] 

2521. ISSN 0104-0146 v.12 n.1 2002. Biblioteca Pública do Estado do 
Amazonas: a construção de sentido de seu edifício. Semiótica da biblioteca; 
edifícios de bibliotecas; arquitetura de bibliotecas. Analisa, semioticamente, os 
edifícios da biblioteca enquanto elemento que se coloca sob o olhar do usuário 
para ser contemplado e como instrumento de sedução ou rejeição para uso do 
espaço de leitura. Toma como exemplo para análise, o edifício da Biblioteca 
Pública do Estado do Amazonas, construído no início do século XX. Célia 
Regina Simonetti Barbalho . 3259 [BO] 

2522. ISSN 0104-0146 v.12 n.1 2002. Conferências do Georgia Institute of 
Technology e a Ciência da Informação: "de volta para o futuro". Ciência da 
Informação - origem; Ciência da Informação versus Biblioteconomia; Ciência da 
Informação - conceito; conferências do Georgia Tech. Busca entendimento à 
formulação de alguns discursos da ciência da informação, no que se refere a três 
aspectos: gênese nas vertentes teórica e pedagógica, relação interdisciplinar com 
a biblioteconomia ou dela evoluindo e autoria do primeiro conceito. Nesse 
retorno histórico, a partir de uma descrição detalhada dos eventos de 1961 e 
1962, conhecidos como Conferências do Georgia Tech, surgem ainda as 
explicações para as várias denominações da área e do profissional. No entanto, a 
maior importância das citadas conferências se deve a conceituação e 
formalização da ciência da informação nos Estados Unidos, como área de nível 
profissional acadêmico. Joana Coeli Ribeiro Garcia . 3257 [CB] 



2523. ISSN 0104-0146 v.12 n.1 2002. Da construção do conhecimento 
científico à responsabilidade social da Ciência da Informação. Ciência da 
Informação; interdisciplinaridade; responsabilidade social. O texto aborda a 
construção do conhecimento científico na perspectiva do desenvolvimento das 
forças produtivas na sociedade, em especial no capitalismo industrial. Tendo 
adquirido especial relevância nesse processo, o campo científico cresceu e se 
diversificou, dando origem a uma variedade de novos campos, dentre os quais a 
ciência da informação. Esta nova ciência tem sido caracterizada, desde os 
primórdios, por uma abordagem interdisciplinar de problemas e uma visão social 
da informação, o que permite propor como responsabilidade social do novo 
campo: facilitar a comunicação do conhecimento científico. No contexto atual 
de valorização do conhecimento científico, a ciência da informação pode atuar 
como padrão que une campos científicos e pessoas numa rede de conhecimentos, 
na sociedade. Isa Maria Freire . 3262 [C] 

2524. ISSN 0104-0146 v.12 n.1 2002. Informação e conhecimento: aspectos 
filosóficos e informacionais. informação; conhecimento; Ciência da Informação; 
Epistemologia. Atualmente, uma das maiores dificuldades conceituais da 
Ciência da Informação tem sido a definição de Informação e Conhecimento. 
Desta forma, o presente artigo objetiva principalmente trabalhar estes dois 
conceitos de forma a colaborar para uma maior consolidação teórica da ciência 
da Informação. Contudo, por esta ser uma ciência inerentemente interdisciplinar, 
a abordagem conceitual de Informação e Conhecimento será realizada sob dois 
enfoques: o da Filosofia e o da Ciência da Informação. Este enfoque duplo 
contribuiu para um maior desvelamento e embasamento histórico destes termos, 
tão necessários à Ciência da Informação. Adriana Bogliolo Sirihal; Cíntia de 
Azevedo Lourenço . 3258 [C] 

2525. ISSN 0104-0146 v.12 n.1 2002. Mídia e cidadania. cidadania; mídia; 
consumo; informação; individualismo. O conceito de cidadania é mutável, desde 
os primórdios da sociedade organizada. Porém, nas últimas décadas, essa 
variação se acelerou em ritmos alucinantes, se adequando às novas exigências do 
mundo contemporâneo. A globalização da política e da economia, a quebra de 
fronteiras na disseminação de culturas e a explosão da informação no mundo, 
condicionou novas etapas ao alcance da cidadania plena. Hoje, nos relacionamos 
com o determinismo do consumo como forma de afirmação dos direitos e 
conquistas da cidadania, além de nos conformarmos com o fenômeno do 
individualismo como determinante das relações e papéis dos atores sociais. A 
mídia surgiu, nesse contexto, como mediadora capaz de dar sustentação à 
estruturação que legitima uma cidadania que atende às essas novas exigências, 
independentemente da questão dos direitos do cidadão pleno. Marco Antônio 
Fernandes Frade . 3256 [CO] 



2526. ISSN 0104-0146 v.12 n.1 2002. Perspectivas para uma biblioteca do 
futuro: utopia ou realidade. biblioteca tradicional; biblioteca eletrônica; 
biblioteca eletônica virtual; biblioteca polimídia; biblioteca interativa; biblioteca 
virtual; biblioteca de realidade virtual; biblioteca digital; biblioteca universal. As 
mudanças dos suportes utilizados pelas bibliotecas transformam os materiais, 
produtos e os serviços oferecidos pelas mesmas. Analisando como os novos 
tipos de paradigmas podem ser unidos e cooperativos, formando um novo tipo 
de biblioteca, onde vários tipos de suportes possam ser utilizados. Instituindo a 
Biblioteca Universal. Robson Dias Martins . 3261 [B] 

2527. ISSN 0104-0146 v.12 n.2 2002. (Re)desenhando o perfil do trabalho na 
Sociedade da Informação. economia globalizada; mercado de trabalho; novas 
tecnologias de informação e comunicação; Sociedade da Informação. A 
globalização, a expansão do capitalismo e as Novas Tecnologias de 
Comunicação e Informação, têm modificado o mundo, reconfigurando os 
espaços sociais, políticos, econômicos e culturais. Nesse contexto, presenciamos 
a ocorrência de mudanças fundamentais que tem afetado o trabalho e o mercado 
de trabalho. Esse artigo aborda especificamente a inserção do Brasil nesta nova 
configuração mundial e expõe as principais estratégias a serem implementadas 
pelo Brasil rumo à sociedade informacional, destacando o quadro jurídico e as 
ações estruturais, entre outros. Para tanto, utilizamos como referência o Livro 
Verde produzido sob a coordenação de Takahashi (2000) que aborda o Programa 
da Sociedade da Informação no Brasil, e o livro de Manuel Castells (1999) A 
sociedade em Rede (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.1). 
Mary Cristina de Menezes Agra . 3263 [C] 

2528. ISSN 0104-0146 v.12 n.2 2002. A memória polêmica da noção de 
Sociedade da Informação e sua relação com a área da informação. Sociedade da 
Informação; informação e política; nova ordem informativa internacional; 
contextos sócio-históricos da informação. O artigo aborda a noção de Sociedade 
da Informação, muito utilizada pela área de informação (Ciência da Informação, 
Biblioteconomia e Arquivologia) ao contextualizar histórico-sociologicamente 
as práticas de informação na contemporaneidade. Busca suas origens históricas, 
seus fundamentos teóricos e analisa suas relações com o campo informacional, 
apontando os envolvimentos políticos da trajetória histórica desta noção. Lídia 
Silva de Freitas . 3270 [C] 

2529. ISSN 0104-0146 v.12 n.2 2002. Educação bibliotecária, pesquisa em 
educação bibliotecária e novas DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) do 
curso de Biblioteconomia no Brasil.  Francisco das Chagas de Souza . 3272 [B] 

2530. ISSN 0104-0146 v.12 n.2 2002. Estrutura governamental federal de 
fomento à C 

T: conteúdos informacionais e bases de dados.  Marta Lígia Pomim Valentim . 
3271 [C] 



2531. ISSN 0104-0146 v.12 n.2 2002. Estudo de usuários em bibliotecas 
públicas e universitárias: em foco as dissertações defendidas no CMCI/UFPB. 
estudo de usuários; bibliotecas públicas; bibliotecas universitárias. Analisa 
dissertações defendidas no Curso de Mestrado em Ciência da Informação da 
Universidade Federal da Paraíba, que abordam o tema estudo de usuário. As 
referidas dissertações tratam de estudos de usuários em bibliotecas públicas e em 
bibliotecas universitárias. Para o estudo, utilizou-se os seguintes indicadores de 
análise: tipo de usuário, títulos, objetivos, revisão de literatura, conclusões e 
sugestões. Andréa Vasconcelos Carvalho de Aguiar; Isabel Cristina dos Santos 
Diniz; João Bôsco Medeiros . 3269 [BC] 

2532. ISSN 0104-0146 v.12 n.2 2002. La biblioteca pública: institución 
democrática al servicio de los ciudadanos.  Alonso Estrada Cuzcano . 3264 [B] 

2533. ISSN 0104-0146 v.12 n.2 2002. Os pioneiros da Ciência da Informação 
nos EUA. Ciência da Informação; pioneiros da Ciência da Informação. Este 
artigo, baseado num índice da American Society for Information Science and 
Technology (ASIS 

T) sobre pioneiros da Ciência da Informação nos Estados Unidos da América 
(EUA), categoriza os critérios para a escolha dos nomes desta lista e de outros 
apontados pela própria ASIS 

T em um Álbum de recortes em que expoentes da Ciência da Informação fazem 
reflexões e comentários sobre suas carreiras. Para tanto usa como instrumentos 
de comparação um artigo sobre uma breve história da Ciência da Informação; 
um outro sobre os nomes mais citados na área entre 1972 a 1995; e os Anais das 
reuniões do Georgia Institute of Technology onde são registrados os nomes e as 
Instituições dos participantes daqueles eventos considerados marcos para a área. 
Após o cruzamento de dados, algumas conclusões sobre os critérios são 
formuladas o que por sua vez fornecem indícios para a história da Ciência da 
Informação nos EUA. Alice Ferry de Moraes . 3267 [C] 

2534. ISSN 0104-0146 v.12 n.2 2002. Práticas bibliotecárias: a formação, a 
auto-formação e atuação dos primeiros bibliotecários catarinenses. práticas 
bibliotecárias; Biblioteconomia; bibliotecário; educação profissional; Santa 
Catarina - Biblioteconomia. Produziu-se uma reflexão da formação e auto-
formação dos primeiros bibliotecários de Santa Catarina, com intuito de 
(re)conhecer uma Biblioteconomia construída por estes profissionais. A 
metodologia utilizada foi a técnica de história de vida a partir do quadro geral da 
História Oral. São sete relatos profissionais. Estes mostraram que esses 
bibliotecários têm significativamente presente as questões técnicas; situações 
relacionadas aos usuários e um sentimento profissional positivo. O estudo 
concluiu que esse tipo de investigação pode melhorar o entendimento do papel 
sociocultural desta profissão - o material recolhido é uma fonte para aprender e 
ensinar a ser bibliotecário para uma sociedade. Gisela Eggert-Steindel; Ivonir 
Terezinha Henrique; Sueli Carvalho Musse . 3268 [B] 



2535. ISSN 0104-0146 v.12 n.2 2002. Signo, sinal, informação: as relações de 
construção e transferência de significados. teoria da informação; teoria 
semiótica; teoria da representação; análise de conceitos; processos de 
significação. Produziu-se uma reflexão da formação e auto-formação dos 
primeiros bibliotecários de Santa Catarina, com intuito de (re)conhecer uma 
Biblioteconomia construída por estes profissionais. A metodologia utilizada foi 
a técnica de história de vida a partir do quadro geral da História Oral. São sete 
relatos profissionais. Estes mostraram que esses bibliotecários têm 
significativamente presente as questões técnicas; situações relacionadas aos 
usuários e um sentimento profissional positivo. O estudo concluiu que esse tipo 
de investigação pode melhorar o entendimento do papel sociocultural desta 
profissão - o material recolhido é uma fonte para aprender e ensinar a ser 
bibliotecário para uma sociedade. Carlos Xavier de Azevedo Netto . 3266 [BO] 

2536. ISSN 0104-0146 v.12 n.2 2002. Socialização da informação: nadando 
contra a corrente. socialização da informação; produção e disseminação da 
informação; enfoque participante. Propõe a socialização da informação como 
uma das possibilidades de desenvolvimento da confluência e inter-relação não-
hierarquizada de saberes dirigidas à transformação societal. Analisa os marcos 
embrionários da socialização da informação, enquanto especialidade da Ciência 
da Informação a qual vem buscando contribuir para a criação de espaços que 
favoreçam a concretização de aspirações e interesses coletivos a partir de 
abordagens de cunho participativo. José Mauro Matheus Loureiro . 3265 [C] 

2537. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. A inserção de teorias e práticas 
administrativas nos currículos dos cursos de Biblioteconomia. Biblioteconomia; 
currículo; administração de bibliotecas. Este artigo procura discutir a inserção de 
teorias e práticas administrativas nas grades curriculares dos Cursos de 
Biblioteconomia. Nesse sentido, abordaram-se aspectos históricos dos 
currículos, tendo como propósito resgatar a evolução da área administrativa no 
âmbito biblioteconômico, bem como se realizou um levantamento das grades 
curriculares de 26 cursos existentes no Brasil, com o intuito de identificar como 
estão sendo disponibilizadas as disciplinas de cunho administrativo e qual a 
formação dos professores ministrantes. Propõe uma reflexão sobre a 
problemática enfrentada pelos profissionais bibliotecários, em administrar 
bibliotecas e assumir funções gerenciais. Conclui que os Cursos de 
Biblioteconomia precisam repensar a falta de sinergia, assim como a 
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, entre as áreas de Biblioteconomia 
e Administração. Cibele Vasconcelos Dziekaniak . 3465 [B] 



2538. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. A pequena e média empresa e a gestão 
da informação. gestão da informação; difusão de tecnlologias; características da 
pequena e média empresa. O artigo analisa as características das pequenas e 
médias empresas (PMEs) e suas relações com a gestão da informação à partir da 
introdução da tecnologia. Para isso foi feita uma revisão da literatura abordando 
a importância da gestão da informação para as PMEs e aos fatores culturais 
relacionados a seus impactos nas organizações. As conclusões do estudo 
indicam a necessidade das tecnologias estarem integradas às relações sócio-
culturais da organização, uma vez que a infra-estrutura tecnológica e a difusão 
das tecnologias de informação por si só não garantem aumentos na capacidade 
competitiva da pequena e média empresa. Marlene Oliveira; Maria da Graça 
Eulálio de Souza Bertucci . 3457 [C] 

2539. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. Avaliação da produtividade científica 
dos pesquisadores nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas. avaliação 
científica; produtividade científica; comunicação científica; ciências humanas; 
ciências sociais aplicadas. Pesquisa que caracteriza a produção bibliográfica dos 
professores com bolsa de produtividades das áreas de ciências humanas e sociais 
aplicadas das principais instituições federais de ensino superior do sul do Brasil. 
Considerando que os pesquisadores que detém uma bolsa, nesta modalidade no 
CNPq, fazem parte da elite dos pesquisadores do país analisa até que ponto a 
aplicação de indicadores de avaliação científica, com bases nas publicações do 
ISI (JCR) e no sistema Qualis da Capes, possibilitam a qualificação da produção 
bibliográfica nestas áreas do conhecimento. Edna Lúcia da Silva; Estera 
Muszkat Menezes; Liliane Vieira Pinheiro . 3466 [C] 

2540. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. Avaliação das coleções de periódicos 
recebidos correntemente por doação e permuta, em uma biblioteca especializada 
em Medicina Tropical. avaliação de coleção de periódicos; biblioteca 
especializada; Medicina Tropical. Considerando-se a importância de se fazer 
conhecer as permutas e as doações recebidas pela Biblioteca do Instituto de 
Medicina Tropical de São Paulo, definiu-se como universo de pesquisa a 
avaliação das coleções de periódicos nacionais e internacionais, recebidas 
correntemente, e incorporadas ao acervo. Verificou-se, através dessas coleções, 
que o acervo possui uma boa representatividade das necessidades de informação 
da comunidade, mesmo sendo uma Biblioteca Especializada em Medicina 
Tropical. Identificou-se, dentre os periódicos recebidos, o número de doações e 
permutas, os assuntos predominantes, a procedência, o fator de impacto e as 
indexações. Procurou-se, também, conhecer a opinião dos usuários, quanto a seu 
interesse em relação aos títulos recebidos. Sonia Pedrozo Gomes . 3462 [B] 



2541. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. Avaliação das coleções de periódicos 
recebidos correntemente por doação e permuta, em uma biblioteca especializada 
em medicina tropical. avaliação de coleção de periódicos; biblioteca 
especializada; medicina tropical. Considerando-se a importância de se fazer 
conhecer as permutas e as doações recebidas pela Biblioteca do Instituto de 
Medicina Tropical de São Paulo, definiu-se como universo de pesquisa a 
avaliação das coleções de periódicos nacionais e internacionais, recebidas 
correntemente, e incorporadas ao acervo. Verificou-se, através dessas coleções, 
que o acervo possui uma boa representatividade das necessidades de informação 
da comunidade, mesmo sendo uma Biblioteca Especializada em Medicina 
Tropical. Identificou-se, dentre os periódicos recebidos, o número de doações e 
permutas, os assuntos predominantes, a procedência, o fator de impacto e as 
indexações. Procurou-se, também, conhecer a opinião dos usuários, quanto a seu 
interesse em relação aos títulos recebidos. Sonia Pedrozo Gomes . 3467 [B] 

2542. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. Discurso científico e discurso 
jornalístico: uma análise discursiva de seu funcionamento. análise de discurso; 
discurso jornalístico; discurso científico; memória. Tendo em vista o nosso 
propósito de analisar o imaginário que permeia a expressão meninos de rua 
como veiculada pela mídia, contrapondo-a à expressão crianças de rua utilizada 
nos artigos publicados por cientistas sociais em revistas acadêmicas, 
mobilizaremos nesta reflexão a teoria da análise de discurso. O objeto de nossas 
análises será composto por artigos selecionados do jornal Folha de São Paulo, 
vistos como discurso jornalístico, e por resumos de artigos incluídos na base de 
dados SOCIOFILE - Sociological Abstracts, vistos como discurso científico. 
Buscamos compreender a passagem da noção de criança para a noção pré-
construída de menino de rua e o que decorre desta passagem. Relacionamos as 
questões relativas à estruturação discursiva como constitutiva de uma certa 
memória social, com o discurso da mídia e o discurso científico quando trata dos 
meninos de rua. Clarinda Rodrigues Lucas . 3461 [O] 

2543. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. Gestão estratégica da informação: a 
distribuição da informação e do conhecimento. gestão de recursos 
informacionais; demanda, recepção e distribuição da informação; transferência 
do conhecimento. A informação, assim como os recursos financeiro, material e 
humano, necessita ser gerenciada para auxiliar as organizações a melhorar sua 
produtividade, competitividade e performance geral. A análise desta questão 
conduz aos objetivos da transferência de conhecimento, explicitadas nas 
abordagens sobre a recepção, demanda e distribuição da informação, que estão 
diretamente relacionadas às redes que distribuem e transferem informação e 
conhecimento. A sugestão é a de que se procure trabalhar sob a ótica da 
perspectiva integrativa, na qual a informação é construída e reconstruída, tendo 
como base o conhecimento científico e organizacional. Ana Cristina Morado 
Nascimento Frade; Denise Morado Nascimento; Maria Inês Tomaél; Rivadávia 
Correa Drummond de Alvarenga Neto . 3456 [C] 



2544. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. Impresso e/ou eletrônico: estudo sobre o 
uso de uma obra de referência. documentos impressos; documentos eletrônicos; 
obras de referência; usuários de informação. O estudo identifica e compara 
facilidades e barreiras no uso de obras de referência que se apresentam em 
suportes distintos. Utilizou como objeto de análise a obra produzida pelo Núcleo 
de Pesquisa em Informação e Novas Tecnologias do PPGCOM/UFRGS, 
intitulada "Teses e Dissertações em Comunicação no Brasil (1992-1996): 
resumos". Constituiu estudo exploratório, com abordagem qualitativa, que 
utiliza como técnica de coleta de dados um grupo focal de alunos do curso de 
pós-graduação. Os sujeitos foram divididos em dois grupos, dos quais utilizou a 
obra no formato impresso e o outro, em formato eletrônico, disponível no 
endereço http://www.ilea.ufrgs.br/ppgcom/tesesbr. Os resultados permitem 
concluir que o novo formato das obras de referência traz vantagens aos usuários, 
embora as dificuldades de acesso não dispensem totalmente o meio impresso. 
Ida Regina C. Stumpf . 3459 [BC] 

2545. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. Informação e cidadania: necessidades e 
formas de busca por parte da mulher catarinense. informação e gênero; 
informação e cidadania; mulher catarinense; necessidade de informação; 
professora de ensino médio. Necessidade, formas de busca e uso da informação 
da mulher catarinense. Estudo desenvolvido junto à amostra setenta professoras 
da rede estadual de ensino médio, em quinze escolas de Florianópolis. Aplicou-
se um questionário seguido de entrevista dando oportunidade às participantes de 
se expressarem livremente, sobre suas necessidades informacionais, enquanto 
mulher e professora. Em todas as escolas visitadas há biblioteca, mas apenas 
32,3 das professoras consideram que esta atende às suas necessidades de 
informação. 81 das entrevistadas afirmaram ter computador em suas escolas, 
mas apenas 8 o usam como instrumento de pesquisa. O livro é a principal fonte 
de consulta e atualização. Apenas 13 conhecem bibliotecas, bases de dados, ou 
páginas da Internet que tratem de assuntos específicos sobre o gênero. 100 da 
amostra concordam que a informação pode ajudar a diminuir a discriminação e 
as diferenças sociais. Apesar de 80 delas se autoconsiderarem autônomas, 
apenas 30 têm poder de decisão no trabalho. Pode-se constatar que, mesmo no 
desempenho de uma profissão predominantemente feminina, as mulheres não 
têm poder de decisão. Conclui-se que é imprescindível: proporcionar maior 
facilidade de acesso à informação sobre o gênero; reestruturar as bibliotecas 
escolares; e implantar laboratórios de informática nas escolas, para que as 
professoras possam aplicar os recursos das novas tecnologias, em sua prática 
didática pedagógica, e para satisfazer suas necessidades de informação, 
possibilitando, assim exercerem sua profissão e cidadania com dignidade. Maria 
de Jesus Nascimento . 3464 [CB] 



2546. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. Marketing de relacionamento para a 
gestão de unidades de informação. marketing traditicional; marketing de 
relacionamento; gestão de unidades de informação. Este artigo aborda aspectos 
do Marketing Tradicional e do Marketing de Relacionamento para a Gestão de 
Unidades de Informação. Adota o conceito de Gordon (1999), por refletir com 
clareza o paradigma dessa área para os anos 90, ou seja, o da fidelização de 
clientes, através de um relacionamento duradouro. Enfatiza que a aplicabilidade 
do marketing de relacionamento em unidades de informação é importante, onde 
o usuário é considerado o alvo direto e individual dos serviços ofertados pelas 
unidades de informação. Angela M. Oliveira; Edmeire C. Pereira . 3455 [B] 

2547. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. O usuário remoto de uma biblioteca 
acadêmica na área de saúde pública. serviços para usuário remoto; tecnologia em 
bibliotecas; bibliotecas acadêmicas; bibliotecas universitárias; saúde pública; 
world wide web; mensagens eletrônicas; serviços de referência online; internet. 
Os avanços tecnológicos trouxeram para as bibliotecas o desafio de atender às 
necessidades de informação de um novo tipo de usuário - o usuário remoto. O 
objetivo deste artigo é verificar quem é o usuário que se comunica com a 
biblioteca acadêmica através da Internet, quais as suas necessidades de 
informação e demanda temática. Foram analisadas 751 mensagens eletrônicas 
enviadas à Biblioteca/CIR da Faculdade de Saúde Pública, no período de agosto 
de 1999 a agosto de 2001. Dentre os resultados obtidos os principais são: a 
grande maioria dos usuários remotos da Biblioteca está no Brasil (97,3 por 
cento), com o Estado de São Paulo (42,6  por cento) e a cidade de São Paulo 
(26,7 por cento) predominando nas solicitações. Quanto à categoria, a área 
acadêmica deteve a maior demanda dos serviços remotos, com 28,8 por cento 
dos usuários se identificando como "estudantes" e 5 por cento como 
"professores". Quanto ao tipo de demanda, a busca temática liderou a quantidade 
de pedidos com 47,5 por cento, seguido das questões básicas de referência (32 
por cento) e de solicitação de serviços de comutação bibliográfica (20,5 por 
cento). Os principais assuntos solicitados foram os ligados à área de saúde 
pública, como esperado, que de acordo com o DeCS - Descritores em Ciências 
da Saúde da BIREME pertencem à categoria SP - Saúde Pública, com 58,6 por 
cento. Excetuando a área de saúde pública, houve demanda para outras 
categorias, com menor percentual, destacando-se a categoria C (Doenças), com 
14,6 por cento. Considerou-se que serviços de referência via Internet tendem a 
crescer nas bibliotecas, principalmente nas acadêmicas e que as bibliotecas 
devem investir esforços em adequá-los às necessidades específicas de sua 
comunidade. A disponibilização de um FAQ "Frequently Asked Questions" no 
web site da biblioteca pode contribuir para atender às questões mais simples. 
Devem ser consideradas como importantes a especialização do bibliotecário na 
área e a integração da biblioteca com especialistas e instituições congêneres 
como melhor forma de atender às questões mais complexas demandadas no 
atendimento do usuário remoto de uma biblioteca acadêmica. Angela Maria 
Belloni Cuenca; Maria do Carmo Avamilano Alvarez; Maria Lúcia Evangelista 
de Faria Ferraz; Vanda Lúcia Garbin . 3458 [B] 



2548. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. Pela (in)formação profissional: 
necessidades e perspectivas dos estudantes de graduação em 
Biblioteconomia/UFPB, em seu processo de conclusão. (in)formação 
profissional; Biblioteconomia; usuários da informação. Partindo da análise 
histórica do Curso de Graduação em Biblioteconomia da UFPB, este paper 
busca melhor compreensão da Biblioteconomia como profissão em qualitativa 
mudança na sociedade contemporânea. A análise é realizada através da 
perspectiva dos alunos em processo de conclusão do curso no período 2002.1, 
enquanto usuários da informação, no contexto de suas atividades discentes e pré-
profissionais concomitantemente. Os resultados finais dimensionam a nossa 
construção do conceito de (In)formação profissional. Luciana Ferreira da Costa; 
Francisca Arruda Ramalho; Alan Curcino Pedreira da Silva . 3460 [B] 

2549. ISSN 0104-0146 v.13 n.2 2003. Práticas extensionistas e ação 
bibliotecária. extensão universitária - Curso de Biblioteconomia - UFMA; 
serviços a comunidade; ação bibliotecária. Relato das práticas extensionistas 
vivenciadas no Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do 
Maranhão-UFMA, na União Recreativa e Beneficente dos Moradores da Vila 
Vitória, São Luís-MA. Buscou-se, com este trabalho, oportunizar aos alunos do 
referido Curso, uma vivência cidadã com os comunitários no que se refere às 
práticas informacionais, de leitura e pesquisa escolar. Para tanto, aplicou-se um 
questionário com vistas ao levantamento dos interesses, necessidades e 
demandas de informação dos moradores da Vila Vitória. Desenvolveram-se 
atividades tendo como eixo norteador a disciplina Assistência ao Usuário, tais 
como: seminários sobre Informação e conhecimento; leitura e práticas leitoras; 
biblioteca comunitária; práticas de pesquisa escolar e fontes e recursos de 
informação. A partir da apreensão de alguns conceitos, foram programados 
cursos de pesquisa escolar, uso de fontes de recursos da informação, como 
forma de melhorar a busca e uso dos materiais bibliográficos disponíveis, bem 
como de práticas de leitura, visando incentivá-los e inseri-los no mundo da 
leitura e da escrita, condições necessárias para o exercício da cidadania numa 
sociedade da Informação. Realizou-se também uma pequena campanha para a 
arrecadação de livros para compor o acervo da biblioteca comunitária. De posse 
desse material, foi realizado um trabalho em conjunto com docentes, discentes e 
moradores, que englobou desde a higienização, tratamento técnico-científico, 
organização, até a colocação do material nas estantes. Depreende-se, com esta 
experiência, a necessidade de se manterem práticas dessa natureza no Curso de 
Biblioteconomia, alicerçada numa qualidade política, para (re)significar as 
nossas aulas, oferecer um conteúdo mais significativo para os alunos e assim 
potencializar a nossa prática docente e bibliotecária. César Augusto Castro; 
Aldinar Martins Bottentuit . 3463 [B] 



2550. ISSN 0104-0146 v.14 n.1 2004. As melhores práticas administrativas: 
uma investigação empírica do Sistema das Bibliotecas Públicas Municipais do 
Estado de Pernambuco. Administração; bibliotecas públicas municipais; 
benchmarking; melhores práticas. O objetivo do presente estudo é a 
identificação das experiências administrativas de sucesso (best practices) das 
Bibliotecas Públicas Municipais (BPM) pernambucanas que possam servir para 
o estabelecimento de padrões de gestão (benchmarking) para as demais. Foram 
digitalizados e analisados os dados referentes a 24 variáveis provenientes dos 
relatórios das 176 (BPM) no período de 1998-2002. Foram escolhidas as BPM 
que permaneceram, durante esse período, entre as dez melhores. Em 
Pernambuco, foram realizadas 1.067.049 consultas no ano 2002 pelo sistema das 
BPM. Caso fosse possível adotar em todas as BPM a média dos dez melhores 
valores, o número de consultas se elevaria para 5.695.736, ou seja, 1.481 
porcento. Diversos modelos estatísticos (regressões múltiplas e análise fatorial) 
foram utilizados, também, procurando explicar os fatores que influenciaram as 
variáveis selecionadas. Foram discutidas, ainda, algumas sugestões voltadas para 
implementação de uma política para o sistema das BPM, como também, 
algumas experiências internacionais. Adalberto do Rego Maciel Filho; Miriam 
Cunha de Aquino; Andréa Parente Soares; Catarina Sellaro Lyra . 3650 [B] 



2551. ISSN 0104-0146 v.14 n.1 2004. Colaboração internacional e visibilidade 
científica de países em desenvolvimento: o caso da pesquisa na área de medicina 
veterinária em Moçambique. visibilidade científica em países em 
desenvolvimento - Moçambique; colaboração internacional e visibilidade 
científica; produtividade científica em países em desenvolvimento; Moçambique 
- produção científica em Medicina Veterinária; estudo de citação - Medicina 
Veterinária - Moçambique. Levantamento sobre a visibilidade científica de 
pesquisas na área de medicina veterinária produzidas por autores moçambicanos. 
Visibilidade dos autores é entendida como ter seus trabalhos acessíveis 
internacionalmente e ter recebidos citações. Tendo como fonte principal as bases 
de dados do Institute for Scientific Information, ISI, o estudo identificou 
citações recebidas por autores moçambicanos, identificando também periódicos 
que publicaram os artigos indexados e periódicos e artigos citantes desses 
trabalhos. O período coberto inicialmente pelo estudo inclui toda a base do ISI 
até o ano de 2003, mas apenas o período entre 1993 e 2002 foi examinado para 
perceber as citações recebidas. Os resultados do levantamento foram analisados 
tendo como pano de fundo o mapa do sistema científico mundial, proposto 
originalmente por Schott. Os resultados mostraram que trabalhos de autores 
moçambicanos da área de medicina veterinária receberam número significativo 
de citações, 63 para 19 trabalhos. Mas verificou-se também que todos os 
trabalhos foram escritos em colaboração com pesquisadores estrangeiros, o que 
torna difícil afirmar que a visibilidade conseguida pelos trabalhos identificados 
tenha sido decorrente apenas dos autores Moçambicanos. O estudo levanta 
questões relacionadas a políticas científicas para países em desenvolvimento, 
considerando que todas as formas de parcerias com países desenvolvidos 
parecem contribuir para aumentar a visibilidade de autores daqueles países. Por 
outro lado, há o problema de adequação dos temas às necessidades locais e de 
acesso aos textos publicados, nem sempre acessíveis nos países de origem dos 
autores locais. Horácio Francisco Zimba; Suzana Pinheiro Machado Mueller . 
3647 [C] 

2552. ISSN 0104-0146 v.14 n.1 2004. Entre o público e privado: trajetos 
temático-discursivos da área de informação. Ciência da Informação - trajetos 
temáticos; Ciência da Informação - discurso; Ciência da Informação - 
Epistemologia. Relata parte dos resultados finais de pesquisa de Tese na qual, 
em busca do discurso dominante da Ciência da Informação sobre a condição da 
informação na contemporaneidade, mapeou-se a freqüência de recortes 
discursivos em significativa porção de títulos da produção acadêmica nacional 
da área, além de idêntico levantamento na Base de Dados Bibliográficos LISA, 
para a produção internacional. Os recortes discursivos selecionados fornecem 
indícios de configurações discursivas em variados momentos históricos na área, 
assim como dos trajetos temáticos dos aspectos privilegiados no levantamento: o 
que mescla cultura, economia, política e ciência com a perspectiva histórico-
sociológica. Constata que o discurso da Ciência da Informação, após um 
relativamente breve acolhimento de questões ligadas ao sócio-cultural, parece 
voltar-se para sua antiga abordagem operacional, porém privatizando mais seus 
objetos e objetivos de trabalho, aproximando perigosamente seu discurso 
acadêmico dos funcionamentos discursivos neoconservadores dominantes. Lídia 
Silva de Freitas . 3646 [C] 



2553. ISSN 0104-0146 v.14 n.1 2004. Informação tecnológica a serviço da 
micro e pequena empresa: serviço de respostas técnicas desenvolvido na 
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC. serviços de 
informação; informação tecnológica; serviço de resposta técnica. O serviço de 
resposta técnica faz parte dos serviços de informação tecnológica ofertado pelo 
setor de Informação Tecnológica da Fundação Centro Tecnológica de Minas 
Gerais - CETEC. Apresenta o funcionamento da Unidade de Atendimento em 
Informação Tecnológica - UAItec, onde os resultados obtidos, a partir das 
consultas realizadas por clientes externos no período de janeiro a dezembro de 
2002, proporcionaram a identificação dos diversos setores industriais 
contemplados pelo atendimento, com destaque especial para o setor de 
alimentos. Os dados apresentados servem de base para a apresentação de 
sugestões de ações que auxiliem o desenvolvimento de setores industriais e 
ações conjuntas de institutos de pesquisa para aprimorarem produtos e serviços á 
sociedade. Nelma Camêlo de Araújo; Vanda Luci Gomes Paiva . 3651 [C] 

2554. ISSN 0104-0146 v.14 n.1 2004. Museus e World Wide Web: novos 
ambientes informacionais para as obras de arte. museu de arte; Web museu; 
aparato informacional. Este artigo analisa aspectos das novas tecnologias de 
redes digitais, particularmente a Internet e a World Wide Web, e seus efeitos de 
mudanças sobre os museus de arte. Entre tais efeitos, é ressaltado o surgimento 
de novas formas culturais, como os web museus de arte - organizações 
construídas e mantidas na Web, sem equivalente no espaço físico. Para sublinhar 
o papel central da informação nos museus é proposta a noção de "aparato 
informacional". Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro . 3653 [M] 

2555. ISSN 0104-0146 v.14 n.1 2004. O papel "usuário da informação": 
posicionamento do estudante da disciplina usuário da informação no curso de 
biblioteconomia da UFSC. estudo de usuário; estudante de Biblioteconomia; 
ensino de Biblioteconomia. Relata resultado de investigação que teve como 
sujeito o estudante de biblioteconomia da disciplina Usuário da Informação do 
Curso de Biblioteconomia da UFSC. O trabalho enfocou como o estudante de 
biblioteconomia na disciplina usuário da informação se relaciona e dialoga 
consigo próprio, no papel de usuário de informação, quando busca e usa o 
conhecimento que necessita em sua formação acadêmica. Francisco das Chagas 
de Souza . 3648 [B] 



2556. ISSN 0104-0146 v.14 n.1 2004. O Projeto de Softwares Educativos: sua 
gênese e seus produtos. tecnologias da informação e comunicação; softwares 
educacionais; ensino-aprendizagem. As Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) vêm modificando as relações do indivíduo com o saber, a 
cultura, a informação e o conhecimento. Somos marcados por fluxos de 
informação conectividade, interatividade e a presença de equipamentos e 
sistemas de informação cada vez mais atualizados e sofisticados, a exemplo do 
computador. As instituições universitárias e, de modo particular, a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), por meio da Coordenação Institucional de Educação 
a Distância (CEAD), vem apoiando projetos de natureza multidisciplinar 
voltados à disseminação do uso das TICs no ambiente acadêmico relacionado ao 
ensino presencial e a distância. Neste texto, descreve-se a gênese do projeto 
"Aquisição e Disponibilização de Softwares Educacionais na 
UFPB/NTI/CEAD" e dois de seus produtos, a saber, a política de 
desenvolvimento e o Sistema de Softwares (SISCONSOFT). Manuela Eugênio 
Maia; Geórgia Geogletti Cordeiro Dantas . 3652 [C] 

2557. ISSN 0104-0146 v.14 n.1 2004. Representação social e os canais de 
comunicação científica: o caso dos periódicos científicos nacionais da área de 
odontologia. comunicação científica; representação social; periódicos 
científicos; Odontologia. O objetivo geral do trabalho foi entender o processo de 
hierarquização dos periódicos científicos da área de odontologia. Adotou-se 
como perspectiva teórica os estudos de Moscovic (1981, 1984) sobre 
representações sociais. Em termos metodológicos, adotou-se uma abordagem 
qualitativa. A população foi constituída a partir dos pesquisadores com bolsa de 
produtividade no sistema do CNPq. Os instrumentos de coleta foram 
questionários com questões abertas e os curricula vitae da população enfocada. 
A análise dos dados apontaram que a concepção da comunidade científica de 
Odontologia sobre os periódicos científicos envolve critérios de qualidade e 
prestígio de natureza objetiva (estruturas materializadas no periódico) e 
subjetiva (normas, crenças, valores). As estruturas objetivas dos periódicos 
devem refletir os valores e normas defendidas pela comunidade. Os critérios e 
valores são criados e mantidos pela própria comunidade através da 
comunicação, interação e influência dos seus membros. Uma vez acordados, 
esses passam a fazer parte de estruturas concretas mantidas através do 
comportamento da comunidade que busca publicar os seus melhores artigos nos 
periódicos científicos internacionais e os artigos secundários nos periódicos 
científicos nacionais de qualidade. Maria Gorete Henrique Santana; Suely 
Gomes . 3649 [C] 

2558. ISSN 0104-0146 v.14 n.2 jul./dez. 2004. Educação patrimonial e 
biblioteconomia: uma interação inadiável. educação patrimonial; 
biblioteconomia. Disserta sobre a Educação Patrimonial e a Biblioteconomia, 
argumentando sobre a interação entre ambas e as possibilidades de atuação do 
bibliotecário como educador patrimonial. Trata do livro como documento e 
patrimônio histórico-cultural. Sugere a adoção de uma terminologia em 
Educação Patrimonial inter-relacionada com a Biblioteconomia, a Arquivologia 
e a Museologia. Propõe atividades em Educação Patrimonial aplicada a 
Biblioteconomia. Karin Kreismann Carteri . 3655 [B] 



2559. ISSN 0104-0146 v.14 n.2 jul./dez. 2004. O conceito de biblioteca nas 
bibliotecas digitais. biblioteca digital; copyleft; documentos digitais; domínio 
público; preservação. O conceito de biblioteca em seu sentido tradicional, 
entendida como coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres, 
organizada para estudo, leitura e consulta, é apresentado como parâmetro para os 
produtos e serviços oferecidos pelas Bibliotecas Digitais. Analisam-se as 
questões de preservação, acessibilidade e legibilidade de documentos digitais, 
bem como os problemas de disponibilização de recursos informacionais 
apontando para as novas características que a biblioteca digital deve incorporar. 
Clarinda Rodrigues Lucas . 3654 [BC] 

2560. ISSN 0104-0146 v.15 n.1 jul./dez. 2004. Processo evolutivo e tendências 
contemporâneas da Ciência da Informação. ciência da informação; história da 
ciência da informação; teoria da ciência da informação; conceitos de ciência da 
informação; conceitos de informação; interdisciplinaridade da ciência da 
informação. Estudo da Ciência da Informação sob abordagem da Epistemologia 
Histórica, retraçando, cronologicamente, a evolução da área desde o seu 
surgimento, em trajetória na qual são ressaltadas as principais contribuições de 
teóricos e especialistas, sobretudo nos aspectos conceituais e metodológicos. Na 
análise emergem correntes de pensamento de diferentes países e culturas, 
principalmente dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, antiga União Soviética e 
Brasil. As transformações da área, ao longo do tempo, são apontadas, bem como 
as tendências contemporâneas relativas à interdisciplinaridade, conceitos, 
terminologia, e ao objeto "informação", na sua relação com dados e 
conhecimento, além de desdobramentos interdisciplinares e epistemológicos. 
Lêna Vânia Ribeiro Pinheiro . 3656 [C] 

2561. ISSN 0104-0146 v.15 n.1 jul./dez. 2005. A comunicação científica e o 
meio digital. comunicação científica; comunicação científica eletrônica. O 
surgimento das novas tecnologias da informação tem causado uma revolução 
nas ciências, possibilitando maior rapidez no desenvolvimento das pesquisas e 
maior troca de informações, colocando em contato pesquisadores localizados em 
diferentes partes do mundo. Nesse contexto, pretende-se discutir o estágio atual 
da Rede na comunicação informal e os problemas a serem superados para sua 
plena aceitação como canal confiável para a comunicação formal, considerando-
se algumas características da Internet como interatividade, compartilhamento e 
temporalidade da informação. Conclui-se que essas características influenciaram 
que a comunicação informal fosse plenamente aceita pela comunidade científica, 
ao mesmo tempo em que dificultam a aceitação da comunicação científica 
formal. Érica Beatriz Pinto Moreschi de Oliveira; Daisy Pires Noronha . 3658 
[C] 



2562. ISSN 0104-0146 v.15 n.1 p.49-74 jan./jun. 2005. Valor e ciência da 
informação: serviços de informação baseados na gestão de operações de serviço. 
valor - ciência da informação; valor - gestão de operaçõesde serviço (GOS); 
valor - serviços de informação. O conceito de valor é utilizado por várias áreas e 
dentre estas é possível encontrar definições de valor relacionadas à área da 
informação. O artigo resgata as noções gerais associadas ao valor, mostra as 
idéias de valor presentes na Ciência da Informação (valor agregado, valor da 
informação e valor cultural) e as relaciona à concepção de valor vigente na 
Gestão de Operações de Serviço (GOS) para o aprimoramento dos serviços de 
informação. Discute a importância de analisar o valor nos serviços de 
informação com ênfase nos processos em detrimento das tentativas de aferir o 
valor da informação. Carlos Cândido de Almeida; Gregório Varvakis . 3657 [C] 

2563. ISSN 0104-0146 v.15 n.2 2005. Aspectos evolutivos das bibliotecas 
universitárias em ambiente digital na perspectiva da rede de bibliotecas da 
UNESP. . A biblioteca universitária, no Brasil, está vivendo a simultaneidade de 
três fases evolutivas do desenvolvimento de bibliotecas: a) automação de rotinas 
bibliotecárias básicas; b) acesso on-line à bases de dados por meio de redes de 
teleprocessamento controladas por satélite; c) era da Internet. Cada uma dessas 
etapas tem uma denominação correspondente ao período que gerou um estágio 
tecnológico distinto, assim, a biblioteca que corresponde à primeira etapa é 
denominada biblioteca eletrônica; a biblioteca virtual é uma denominação que 
corresponde à segunda etapa; e a era da Internet ou terceira etapa corresponde às 
bibliotecas digitais. A analogia de evolução e conceito das bibliotecas frente às 
tecnologias de informação e comunicação é importante para constatarmos o que 
está acontecendo na rede de bibliotecas universitárias da UNESP. No atual 
estágio de desenvolvimento, concluímos que existe uma superposição das três 
fases de biblioteca eletrônica, biblioteca virtual e biblioteca digital que necessita 
de estudos quanto à organização da informação digital. Mariângela S. L. Fujita . 
3817 [B] 

2564. ISSN 0104-0146 v.15 n.2 2005. Biblioteca Pública: discursos de 
discentes de graduação em Biblioteconomia. . Trata-se de um estudo realizado 
como parte da atividade docente-discente em sala de aula, tendo em conta os 
objetivos acadêmico-pedagógicos da disciplina Bibliotecas Públicas, ofertada no 
Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Os dados coletados dizem respeito às vivências anteriores e atuais dos 
estudantes desta disciplina como usuários de bibliotecas públicas. Para a coleta 
de dados, foi utilizado um formulário estruturalmente aberto em que as respostas 
foram dadas em redação livre. O tratamento dos dados foi feito por abordagem 
qualitativa, empregando-se a análise dos discursos. Os resultados apontam que a 
vivência dos respondentes em ambiente de Biblioteca Pública é 
predominantemente precária, sobretudo em relação à expectativa que têm 
quantos aos serviços que podem receber nesse tipo de instituição. Francisco das 
Chagas de Souza . 3819 [B] 



2565. ISSN 0104-0146 v.15 n.2 2005. Características de periódicos científicos 
produzidos por editoras universitárias brasileiras. . O trabalho apresenta 
características de periódicos científicos, no formato impresso,produzidos por 
editoras universitárias brasileiras, levantadas a partir da análise de títulos 
publicados regularmente entre janeiro de 2000 e dezembro de 2003, nas três 
grandes áreas - Exatas, Humanas e Biológicas - com base em modelo de 
avaliação desenvolvido especificamente para pesquisa de mestrado a ser 
defendida no segundo semestre de 2005 na Escola de Comunicação e Arte 
(ECA), USP. Discute o forte caráter institucional que estes títulos apresentam, 
em comparação com os periódicos científicos produzidos por sociedades. 
Reflete a respeito das funções de uma editora universitária e apresenta um breve 
histórico de periódicos científicos e os principais problemas enfrentados por eles 
no Brasil. Questiona o espaço ocupado por periódicos no formato eletrônico e 
reflete a respeito de conhecimento científico, divulgação científica, processo 
editorial e modelos de avaliação de periódicos científicos. Silvana  Schultz . 
3820 [C] 

2566. ISSN 0104-0146 v.15 n.2 2005. Cultura organizacional: dimensões 
estruturais e aspectos dinâmicos. . Os autores da administração contemporânea, 
em qualquer que seja o tópico trabalhado ou o enfoque utilizado, são unânimes 
em citar a cultura organizacional como sendo um elemento determinante para as 
ações organizacionais, destacando-a como fator impulsionador ou restritivo para 
a sua performance de competência e competitividade no mundo atual. 
Entretanto, por ser um fenômeno complexo, percebe-se na literatura pertinente, 
que a tentativa de conceituar "cultura organizacional" tem levado a maioria dos 
autores a compilarem um amontoado exaustivo de sinônimos, na ânsia de 
contemplar a sua amplitude sem, contudo, desenvolver construtos teóricos 
nítidos; pecando, às vezes, pela redundância, pelo reducionismo ou, ainda, pela 
falta de discernimento entre seus fatores determinantes ou resultantes. 
Fundamentado em uma pesquisa bibliográfica, o presente artigo se propõe a 
desenvolver uma reflexão teórica, através da articulação entre a cultura 
organizacional e o comportamento humano nas organizações, como contribuição 
para o seu entendimento conceitual, que possibilite sua melhor compreensão e 
gerenciamento. Celia Cristina Zago . 3816 [O] 

2567. ISSN 0104-0146 v.15 n.2 2005. Gestão do conhecimento como parte do 
processo de inteligência competitiva organizacional. . A gestão do conhecimento 
(GC) é entendida como um importante recurso no processo de inteligência 
competitiva, porque trabalha os fluxos informais do processo. As estratégias 
usadas no âmbito da gestão do conhecimento possibilitam a construção de 
conhecimento de forma mais eficaz, assim como criam um contexto positivo 
para o compartilhamento dos ativos de conhecimento gerados pelas pessoas da 
organização. Finalmente, por meio de métodos e técnicas específicas da GC é 
possível criar uma cultura organizacional positiva em relação ao processo de 
inteligência competitiva, gerando vantagem competitiva organizacional. Marta 
Lígia Pomim Valentim; João Vítor Vieira Gelinski . 3815 [C] 



2568. ISSN 0104-0146 v.15 n.2 2005. Identidade cultural de heliópolis: 
biblioteca comunitária. . Relata a concepção e o plano de implantação de uma 
Biblioteca Comunitária na Favela de Heliópolis, considerada a segunda maior 
favela do Brasil. É parte integrante do Programa Identidade Cultural de 
Heliópolis idealizado pelo arquiteto Ruy Ohtake. Um projeto participativo, de 
inclusão sócio-cultural, que por meio da valorização da leitura, do livro e do 
acesso à informação pretende criar um espaço cultural que tem como objetivo 
principal ser um elemento transformador naquela comunidade. Elisa Campos 
Machado . 3818 [B] 

2569. ISSN 0104-0146 v.15 n.2 2005. Representação indexal na web: estudo do 
sintagma "História da Paraíba" nos sites Alta Vista e Google. . Apresenta o 
resultado do estudo exploratório sobre a representação do sintagma nominal 
"História da Paraíba" na WEB, nos sites Google e AltaVista, objetivando 
investigar a sua forma de organização representacional, no contexto da 
indexação, e a cobertura de conteúdos, tomando como parâmetro os títulos da 
base de dados da USP, na área de "História da Paraíba". A metodologia adotada 
foi a busca direta no Google e no AltaVista, observação intensiva individual e 
entrevista não estruturada, além das técnicas da análise de conteúdo. Os 
resultados mostram que a representação indexal na WEB necessita de reajustes 
no que diz respeito à função de representação dos documentos eletrônicos para 
atingir as expectativas deste novo canal de informação. No que diz respeito à 
cobertura de conteúdo comprovou-se que, apesar de ter alcançado um percentual 
pequeno de completeza em ambos os sites, tomando por referência a base de 
dados DEDALUS da USP, os mesmos possuem assuntos de importância na área 
de História da Paraíba. Joliza Chagas Fernandes; Virginia Bentes Pinto; Carlos 
Xavier de Azevedo Netto . 3821 [C] 

2570. ISSN 0104-0146 v.15 n.2 2005. Web sites: uso de tecnologias no 
cumprimento das funções da biblioteca. . Comenta a evolução da biblioteca para 
disseminar informação, com ênfase no uso das tecnologias de informação e 
comunicação. Discute o desempenho das funções da biblioteca para acompanhar 
a evolução tecnológica, utilizando o seu web site para representá-la na Internet, 
ampliar o desempenho das suas diversas funções com o uso do potencial da web, 
melhorar o atendimento dos seus públicos e ampliar o relacionamento com esses 
públicos. Destaca a importância do planejamento e da gestão dos web sites de 
bibliotecas e sugere a adoção das técnicas de marketing de modo que o negócio 
da informação seja melhor entendido e as bibliotecas e seus web sites possam 
melhorar seu desempenho. Sueli Angélica do Amaral . 3814 [CB] 



2571. ISSN 0104-0146 v.16 n.1 p.104-118 2006. Profissional da informação: 
aspectos de formação, atuação profissional e marketing para o mercado de 
trabalho. profissional da informação; perfil do bibliotecário; formação 
continuada; atuação profissional; mercado de trabalho; marketing profissional; 
marketing pessoal. O tripé informação, tecnologia e globalização e as mudanças 
no mercado de trabalho exigem dos profissionais da informação novas funções 
sociais e perfis profissionais. Nosso objetivo é destacar, a partir da literatura, 
aspectos importantes relacionados ao perfil do bibliotecário, referentes à 
formação acadêmica e continuada, à atuação profissional, ao mercado de 
trabalho e ao marketing profissional e pessoal. Consideramos que todos esses 
aspectos servirão para caracterizar esse profissional da informação que necessita 
estar apto a atuar em consonância com as atuais exigências da nossa sociedade. 
Milena Polsinelli Rubi; Maria Luzinete Euclides; Juliana Cardoso dos Santos . 
3998 [B] 

2572. ISSN 0104-0146 v.16 n.1 p.p.119-131 2006. Gestão do conhecimento e 
inteligência competitiva: desafios para as organizações produtivas. gestão do 
conhecimento; inteligência competitiva; conhecimento empresarial. Para 
potencializar o alcance de novas conquistas, as organizações necessitam 
conduzir sua Gestão do Conhecimento e sua Inteligência Competitiva de forma 
sistemática e alinhada com o seu Posicionamento Estratégico. O conhecimento 
empresarial surge como um ativo de especial importância para qualquer trabalho 
produtivo a partir da progressiva constatação do papel fundamental que exerce 
nos processos de produção. Esta conscientização se cristaliza com o advento das 
Revoluções Industriais, em especial na Terceira Revolução Industrial que tem 
lugar nesta virada de século. Este trabalho procura mostrar, considerando um 
modelo que trata do conhecimento formal e informal e de suas transformações, 
que o conhecimento empresarial tem fundamental importância para o alcance e 
sustentação de uma vantagem competitiva. Além disso, propõe um modelo de 
gestão do conhecimento com base nas subfunções da administração aplicadas às 
fases de geração, codificação, disseminação e apropriação do conhecimento, que 
orienta as ações dirigidas à fundamentação da tomada de decisões gerenciais e 
de trabalho. Francisco Antônio Cavalcanti Silva; Marcos José Costa Espínola; 
Rosângela Maria Vilar . 3999 [C] 

2573. ISSN 0104-0146 v.16 n.1 p.p.13-31 2006. Bibliotecas digitales y open 
source software.  José Antonio Moreiro González; Beatriz Ainhize Rodríguez-
Barquin; David García Martul; Adilson Luiz Pinto . 3993 [CB] 



2574. ISSN 0104-0146 v.16 n.1 p.p.32-46 2006. A formação acadêmica de 
bibliotecários e cientistas da informação e sua visibilidade, identidade e 
reconhecimento social no Brasil. bibliotecário; cientista da informação; 
capacitação acadêmica; visibilidade social; identidade profissional; 
reconhecimento social. Apresenta uma análise da formação acadêmica, da 
identidade e da visibilidade profissional do bibliotecário e do cientista da 
informação, tomando como base a literatura brasileira em Biblioteconomia e 
Ciência da Informação. Com essa análise expõe uma compreensão do que essa 
literatura propõe ou interpreta sobre a identidade social e a visibilidade 
profissional, dois tópicos centrais no discurso recente dos profissionais desses 
campos. Além disso, explicita a maneira de como essa literatura propõe, 
interpreta ou reflete o reconhecimento social das profissões de bibliotecário e 
cientista da informação. Francisco das Chagas de Souza . 3994 [BC] 

2575. ISSN 0104-0146 v.16 n.1 p.p.47-64 2006. A informação como insumo na 
prática do marketing: possibilidade de capturar o conhecimento do cliente. 
marketing; Ciência da Informação; clientes; gestão do conhecimento. Discute a 
importância da informação como insumo à pratica do marketing e o seu uso para 
a captura do conhecimento dos clientes de empresas e organizações em geral. 
Defende que somente ao se obter informação a respeito dos clientes e geri-la de 
modo a que resulte em conhecimento para a organização pode-se obter 
diferencial competitivo. Apresenta evidências de que o uso correto da 
informação possibilita a tomada de decisões mais acertadas e seguras e que tais 
decisões levam à fidelização de clientes. A fidelização, por sua vez, resulta em 
ganhos financeiros. Constata que a Ciência da Informação funciona em perfeita 
sintonia com o marketing e que ambos se complementam. Edmundo Brandão 
Dantas . 3995 [C] 

2576. ISSN 0104-0146 v.16 n.1 p.p.65-82 2006. A informação científica e 
tecnológica e os serviços de informação. informação científica; informação 
tecnológica; informação para negócios; serviço de referência; serviço de 
informação; indicadores de desempenho. Aborda conceitos de informação 
científica, tecnológica e para negócios. Relaciona estes conceitos aos serviços de 
referência e informação. Destaca que os serviços de informação mostram-se 
como uma evolução dos serviços de referência, evolução esta iniciada a partir da 
Segunda Guerra Mundial e apoiada pelo desenvolvimento das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC). Enfatiza aspectos do serviço de informação 
tecnológica, tanto em países desenvolvidos quanto no Brasil. Sublinha a 
importância destes serviços, justificando a preocupação com sua qualidade, na 
busca pela excelência. Sugere o uso de indicadores de desempenho, tanto para 
sua avaliação quanto para o controle de qualidade deste tipo de serviço. Helen 
Beatriz Frota Rozados . 3996 [C] 



2577. ISSN 0104-0146 v.16 n.1 p.p.83-103 2006. A produtividade dos autores 
na literatura de enfermagem um modelo de aplicação da lei de Lotka. lei de 
Lotka; distribuição do poder inverso generalizado; produtividade de autores; 
bibliometría; literatura de enfermagem; infometría; cienciometría. Analisa a 
natureza da distribuição do poder inverso generalizado pelo método dos 
mínimos quadrados lineares. Descreve passo a passo a forma de aplicação do 
modelo usando os dados estudados por Estabrooks; Winther  

 Derksen sobre a literatura de enfermagem. Com n igual a -2.78, e C igual a 
0.7986, ao 0.01 nível de significância, verificou-se que o valor crítico foi de 
0.05255, com um desvio máximo de 0.0278, portanto, esta literatura ajusta-se 
muito bem ao modelo de Lotka. Rubén Urbizagástegui Alvarado . 3997 [C] 

2578. ISSN 0104-0146 v.16 n.2 p.21-34 jul./dez. 2006. A abordagem sócio-
cultural da informação. prática informaconal; comunidades discursivas; análise 
de domínio. Se o conceito de informação é importante para a área da Ciência da 
Informação (CI), este deve estar ancorado por um ponto de vista teórico que 
possa estabelecer princípios do que seja informação e como investigá-la. É este 
o nosso interesse investigativo: como olhar a informação? Nossa estratégia será 
distanciar de uma revisão de literatura conceitual dos autores contemporâneos da 
área, e entranhar por uma breve análise da evolução das investigações científicas 
da CI, completando-a com as formulações feitas por Birger Hjørland - a 
informação é investigada por meio da abordagem sócio-cultural e dos conceitos 
de comunidade discursiva e análise de domínio no que diz respeito ao conceito 
de informação atrelada às abordagens teóricas da CI. Denise Morado 
Nascimento . 4001 [C] 

2579. ISSN 0104-0146 v.16 n.2 p.35-53 jul./dez. 2006. Bases teóricas para a 
formulação de políticas de informação. políticas de informação; redes políticas; 
governança. A elaboração, a implementação e o acompanhamento de políticas 
são amplamente influenciados pelas interações observadas entre os atores 
políticos, cujos interesses nem sempre são explicitados. No caso das políticas de 
informação, este problema torna-se ainda mais complexo, dadas as 
particularidades existentes no que se convencionou compreender como o ativo 
informacional. Este artigo propõe um modelo para a elaboração de políticas de 
informação baseando-se em fundamentos epistemológicos oriundos do contexto 
em que tais políticas se originam. João Luiz Pereira Marciano . 4002 [C] 



2580. ISSN 0104-0146 v.16 n.2 p.54-68 jul./dez. 2006. Gestão da informação: 
ferramenta da produção ou da significação?. gestão da informação; gestão do 
conhecimento; gestão e produção de sentidos. Na sociedade atual, o 
conhecimento é questão estratégica. O fator humano é visto como recurso e sua 
capacitação é parte da estratégia competitiva. Porém, até que ponto o 
enaltecimento do humano não é uma nova maneira de reprodução do 
capitalismo? Até que ponto a gestão do conhecimento considera aspectos da 
integridade do homem e de sua plena realização em sociedade? A Gestão da 
informação e do conhecimento tem compreendido que o conhecimento é 
produzido no sujeito. Porém, vê o conhecimento como processo linear e não 
cíclico e interativo o que significa que, nos processos de gestão, a concepção de 
fator humano não dá margem à sua emancipação e consolida a reificação do 
homem. Estas reflexões serão feitas com base nos modelos de gestão prescritos 
pelas Teorias Gerais da administração e de suas influências nos processos de 
Gestão da Informação e pela discussão da produção de sentidos que ocorre na 
dinâmica da cultura. Finalmente, aponta-se para a superação do trabalhador no 
novo espaço de construção de identidades culturais, quer seja na esfera do 
convívio nas organizações. Angela Maria Barreto . 4003 [C] 

2581. ISSN 0104-0146 v.16 n.2 p.69-86 jul./dez. 2006. A construção de 
metodologia de pesquisa qualitativa com vistas à apreensão da realidade 
organizacional brasileira: estudos de casos múltiplos para proposição de 
modelagem conceitual integrativa. gestão do conhecimento; pesquisa 
qualitativa; estudo de casos múltiplos; empresas brasileiras; metodologia de 
pesquisa. Objetiva descrever a metodologia de pesquisa qualitativa utilizada em 
uma tese de doutorado que teve por finalidade investigar e apreender a realidade 
de organizações atuantes no Brasil acerca da temática denominada "Gestão do 
Conhecimento" (GC). A estratégia de pesquisa qualitativa baseou-se em estudos 
de casos múltiplos com unidades de análise incorporadas e três critérios foram 
observados para o julgamento da qualidade da pesquisa: validade do construto, 
validade externa e confiabilidade. Fontes múltiplas de evidências foram 
utilizadas - pesquisa documental (documentos em papel e arquivos eletrônicos), 
entrevistas semi-estruturadas e observação direta - e a análise de dados coletados 
em campo consistiu de três fluxos concomitantes de atividades, a saber: redução 
de dados, 'display' ou exibição de dados e verificação/conclusões com base em 
inferências a partir de evidências ou premissas. Com base nos três estudos de 
caso realizados, a tese é concluída com a proposição de um modelo conceitual 
integrativo de GC, apoiado nas recomendações de Eisenhardt (1989) e Yin 
(2001). Esses autores afirmam que estudos de caso são válidos para a criação de 
teorias e modelos, observando-se o rigor e os procedimentos metodológicos por 
eles recomendados. Rivadávia C. Drummond de Alvarenga Neto; Ricardo 
Rodrigues Barbosa; Beatriz Valadares Cendón . 4004 [C] 



2582. ISSN 0104-0146 v.16 n.2 p.8-20 jul./dez. 2006. Dinâmica de 
apresentação de trabalhos em eventos científicos. eventos técnico-científicos e 
comunicação científica; comunicação científica semiformal; congressos e 
comunicação científica. Dentre as formas de divulgação da ciência, está a 
comunicação científica semiformal. Os cientistas, para difusão das suas 
pesquisas, sobretudo os resultados parciais, não optam, de imediato, por meios 
convencionais, mas recorrem a pré-edições (preprints), versões provisórias 
(prepapers) e comunicações em congressos. No caso dos congressos ou eventos 
similares, estes mantêm, simultaneamente, características informais na forma de 
apresentação oral dos trabalhos e nas discussões que provocam, e características 
formais na sua divulgação via cópias impressas ou eletrônicas de anais. 
Objetiva-se, assim, discutir as vantagens ou desvantagens desses encontros, na 
atualidade, com enfoque generalista, dissertando sobre as modalidades de 
apresentações e de apresentadores, acrescentando reflexão sobre os eventos 
científicos como recurso para a comunicação científica. Maria das Graças 
Targino; Osvaldo Nilo Balmaseda Neyra . 4000 [C] 

2583. ISSN 0104-0146 v.16 n.2 p.87-97 jul./dez. 2006. Governo eletrônico, 
informação e competência em informação. e-governo; governo eletrônico; 
competência em informação; alfabetização digital; informação pública. Em 
diversos países, a preocupação com o acesso à informação vem estando cada vez 
mais presente. Neste sentido, a utilização pelos governos das tecnologias da 
informação e comunicação na prestação de serviços e informações à sociedade, 
constitui o que se convencionou chamar de e-governo (ou governo eletrônico). 
No Brasil, diversas iniciativas de e-governo são observadas em vários níveis de 
desenvolvimento. Este trabalho tem como base uma breve revisão sobre o 
conceito de Governo Eletrônico (e-governo) sobretudo na prestação de serviços 
públicos e disseminação de informações na Web através ou a partir de órgãos 
públicos. Porém, embora muitas destas iniciativas de governo eletrônico estejam 
em estágio avançado, a sua potencialidade não poderá ser atingida sem ampliar o 
alcance da competência informacional e digital junto à sociedade. Rodrigo 
Moreira Garcia . 4005 [C] 

2584. ISSN 0104-0146 v.17 n.1 p.13-21 jan./abr. 2007. A informação 
arquivística e o processo de tomada de decisão. informação arquivística; tomada 
de decisão; inteligência competitiva; informação estratégica. Apresenta 
considerações sobre o complexo processo de tomada de decisão, introduzindo 
algumas definições sobre o tema. Aborda a importância da informação, no 
contexto da decisão, pois, acredita-se, que hoje as organizações que alcançam 
maiores sucessos não são aquelas que dispõem de um capital significativo, mas 
sim as que dispõem e melhor uso fazem das informações. Define informação 
estratégica, bem como o papel da informação sob a ótica da inteligência 
competitiva. Aponta a importância da informação arquivística para o processo 
de tomada de decisão Nádina Aparecida Moreno . 4203 [AC] 



2585. ISSN 0104-0146 v.17 n.1 p.23-30 jan./abr. 2007. O valor em unidades de 
informação: contextualização e importância. serviços; unidades de informação; 
valor. O ambiente globalizado e conseqüentemente competitivo em que as 
organizações estão inseridas afeta significativamente a maneira pela qual os 
clientes percebem os serviços. O objetivo central desse artigo é discutir a 
importância de agregar de valor aos serviços, especificamente os oferecidos 
pelas unidades de informação e os fatores que devem ser levados em 
consideração para que, principalmente, os clientes percebam o valor embutido 
no serviço adquirido. Apresentam-se conceitos, características e classificação de 
serviços e valor em unidades de informação. Os resultados sugerem que os 
gestores de unidades de informação revejam os processos e as necessidades 
informacionais de seus usuários. Entende-se que esse processo requer, entre 
outros fatores, conhecimento de quem são os usuários, quais são suas 
necessidades informacionais, investimentos e tempo. Somente depois de 
observados e sanados esses fatores, acredita-se que seja possível oferecer ao 
usuário de uma unidade de informação serviços especializados e geradores de 
valor Vivian Mengarda Floriani; Luciane Paula Vital; Gregório Varvakis . 4204 
[CBDO] 

2586. ISSN 0104-0146 v.17 n.1 p.31-41 jan./abr. 2007. A análise facetada na 
modelagem conceitual para organização hipertextualde documentos acadêmicos: 
sua aplicação no prototipo MHTX (mapa hipertextual). análise facetada; 
modelagem conceitual; hipertexto; documentos acadêmicos. Este estudo visa a 
construção de um modelo estruturado semanticamente para auxiliar a 
organização e representação do conhecimento humano estruturado em 
hipertextos, baseado na teoria da análise facetada . O segundo passo neste estudo 
é a aplicação do modelo semântico para criar um protótipo chamado MAPA 
HIPERTEXTUAL (MHTX): um modelo para organização hipertextual de 
documentos que deverá ser utilizado para implementar a BTDECI - UFMG 
(Biblioteca de Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação da Escola de 
Ciência da Informação da UFMG). A análise facetada foi utilizada para 
categorizar os termos indexados, estabelecendo a relação semântica de conceitos 
e as relações entre eles expressas nos links. Foi escolhida uma única unidade de 
informação, que é uma tese de doutorado sobre o próprio tema da análise 
assunto (NAVES, 2000), para construir um modelo conceitual anteriormente à 
implementação tecnológica do seu protótipo Gercina Angela Borem de Oliveira 
Lima . 4205 [C] 



2587. ISSN 0104-0146 v.17 n.1 p.43-51 jan./abr. 2007. Teoria da biblioteca 
2.0: web 2.0 e suas implicações para as bibliotecas. web 2.0; biblioteca 2.0 blog; 
wiki; streaming media; redes sociais; tagging; rss; mashup. Este artigo firma 
uma definição e uma teoria para "Biblioteca 2.0". Ele sugere que o pensamento 
recente sobre a mudança da Web como "Web 2.0" terá implicações substanciais 
para as bibliotecas, e reconhece que enquanto essas implicações mantiverem-se 
próximas da história e da missão das bibliotecas, elas ainda necessitarão de um 
novo paradigma para a biblioteconomia. O artigo aplica a teoria e a definição 
para a prática da biblioteconomia, especificamente discutindo como as 
tecnologias Web 2.0, como mensagens síncronas e streaming media, blogs, 
wikis, redes sociais, tagging, alimentadores RSS, e mashups podem forçar 
mudanças no modo como as bibliotecas oferecem acesso a suas coleções e o 
suporte ao usuário para tal acesso Jack M. Maness . 4206 [B] 

2588. ISSN 0104-0146 v.17 n.1 p.53-62 jan./abr. 2007. Avaliação de 
bibliotecas: uma discussão de experiências empíricas recentes. valoração 
contingente; serviço; informação; biblioteca. Revisão da literatura empírica 
sobre a valoração dos serviços prestados por bibliotecas ou sistemas de 
bibliotecas, com ênfase nas públicas. Concentrou-se a atenção nas experiências 
que utilizaram o método de valoração contingente (empregado inicialmente para 
avaliar bens ambientais). Descreve-se sinteticamente esse método. Discutem-se 
aspectos metodológicos e principais resultados de estudos realizados nos 
Estados Unidos e na Europa. No Brasil, analisa-se o uso do método na 
mensuração dos benefícios diretos obtidos por usuários de uma biblioteca de 
negócio. Analisam-se desdobramentos da valoração de resultados obtidos 
através de métodos alternativos. Implicações para as políticas públicas com 
relação às bibliotecas são discutidas, como também são indicadas linhas para 
futuras investigações. Constatou-se que o valor dos benéficos recebidos pelos 
usuários e não-usuários das bibliotecas supera em muito os custos de oferecê-los 
Adalberto do Rego Maciel Filho; Miriam Cunha de Aquino; Egenilton Rodolfo 
de Farias; Priscilla Mendes Candido; Andréia Parente Moraes . 4207 [B] 

2589. ISSN 0104-0146 v.17 n.2 p.13-19 maio/ago. 2007. Os metadados como 
instrumentos tenológicos na padronização e potencialização dos recursos 
informacionais no âmbito das bibliotecas digitais na era da web semântica. 
bibliotecas digitais; metadados; web semântica; padronização e representação da 
informação; interoperabilidade. As bibliotecas digitais, como ambientes 
propícios para a recuperação de informações, têm na utilização de metadados a 
padronização das formas de representação e a possibilidade de garantia de 
interoperabilidade entre sistemas, favorecendo a integridade e a acessibilidade 
dos recursos informacionais de forma eficiente pelo usuário final. Com base na 
literatura disponível, aponta-se o uso de metadados na construção de bibliotecas 
digitais como elementos-chave na consolidação da Web Semântica. Destacam-se 
a representação e a descrição de forma e de conteúdo dos recursos 
informacionais como foco na busca por iniciativas para a construção de padrões 
de representação e descrição de recursos que se utilizam de tecnologias 
subjacentes à Web Semântica Fabiano Ferreira de Castro; Plácida Leopoldina V. 
A. da Costa Santos . 4208 [CB] 



2590. ISSN 0104-0146 v.17 n.2 p.21-29 maio/ago. 2007. Hipertexto: para uma 
análise política da tensão entre leitor eautor no ciberespaço. leitura hipertextual; 
liberdade leitora; controle; internet; comércio digital. Com o advento da Internet 
e suas tecnologias correspondentes, questionamentos sobre a liberdade e o 
controle na rede se tornam recorrentes. As promessas derivadas das relações 
tecidas na rede apontam para um importante instrumento de polêmica e 
idealização: o hipertexto. O presente artigo tem como objetivo analisar algumas 
diferenças e semelhanças entre o codex e a tela, examinando às questões 
relativas à leitura hipertextual, seja no hipertexto propriamente dito, seja no 
hipertexto comercial. Assim sendo, levaremos em conta as tensões entre as 
figuras do autor e do leitor, e entre a criatividade e o controle. Vemos que com o 
surgimento do hipertexto, uma certa política de resistência à figura autoral se 
evidencia, através da idéia de co-autoria por parte do leitor. No entanto, o 
comércio digital utiliza, tanto a noção de autor, quanto a do próprio hipertexto, 
para capturar a liberdade leitora e, torná-la tributária aos desejos do mercado. O 
hipertexto nas mãos do comércio é transformado pelas arquiteturas de controle 
construídas na rede. Deste modo, observamos neste artigo que a liberdade - 
como no universo dos livros - não está dado com o surgimento da rede, pois ela 
deve ser reinventada todos os dias, conjugando tecnologia e criatividade 
Leonardo Pinto de Almeida . 4209 [X] 

2591. ISSN 0104-0146 v.17 n.2 p.31-39 maio./ago. 2007. Esfera pública 
informacional: os arquivos na construção da cidadania. arquivo e esfera pública; 
informação e cidadania; ação comunicativa; informações arquivísticas; gestão da 
informação. Este artigo trata do arquivo enquanto esfera pública informacional, 
destacando a importância do acesso à informação na construção da cidadania. 
Reflete sobre a função social dos arquivos na gestão da informação, e seu papel 
de mediador das informações públicas, garantindo a transparência das ações do 
Estado, na consolidação da democracia. Como fundamento teórico, apoia-se na 
Teoria da Ação Comunicativa, de Jurgen Habermas. Conclui que as informações 
arquivísticas são elementos essenciais para garantir o acesso às informações 
públicas e assim colaborar na ampliação da cidadania Valdir Jose Morigi; 
Alexandre Veiga . 4210 [A] 

2592. ISSN 0104-0146 v.17 n.2 p.41-50 maio/ago. 2007. Teoria da jurisdição e 
capital social: abordagens para o estudo do profissional da informação. teoria da 
jurisdição; profissional da informação; capital social; redes sociais. A teoria da 
jurisdição de Andrew Abbott considera as profissões como um sistema de 
profissões em que suas partes estão inter-relacionadas, guiadas por disputas de 
espaço e poder e com ênfase no conhecimento e habilidades. A teoria do capital, 
também da sociologia, mostra que os relacionamentos são também parte de um 
sistema, porém possui sua ênfase nos relacionamentos entre os diversos atores 
que compõem uma rede. Este artigo tem por objetivo traçar um comparativo 
entre essas duas teorias com a finalidade de mostrar um novo caminho para a 
compreensão do tema profissional da informação. O artigo está dividido em 
quatro seções. A primeira explora a teoria da jurisdição, seguida da teoria do 
capital social. Após, um comparativo entre as duas teorias e finalmente algumas 
considerações finais Paulo Tarso Sousa . 4211 [BO] 



2593. ISSN 0104-0146 v.17 n.2 p.53-60 maio./ago 2007. Paradigmas e 
modelos: proposta de análise epistemológica para a ciência da informação. 
ciência da informação; epistemologia; ciência da informação - paradigmas e 
modelos. O artigo apresenta uma proposta de análise para a ciência da 
informação, através da identificação de paradigmas e modelos. Discute também 
o estatuto científico da área e, consequentemente a adequabilidade do uso de 
paradigmas e modelos para a ciência da informação. Apresenta ainda, 
contribuição para a discussão acerca da identificação de paradigmas nas ciências 
humanas, em especial para a ciência da informação. Dessa forma, abre-se 
caminho para estudos posteriores, na perspectiva de uma argumentação 
epistemológica, que contribuam para a discussão dos fundamentos da área de 
ciência da informação Leonardo Vasconcelos Renault . 4212 [C] 

2594. ISSN 0104-0146 v.17 n.3 p.13-25 set./dez. 2007. MARC, MARCXML e 
FRBR: relações encontradas na literatura. requisitos funcionais para registros 
bibliográficos; representação descritiva; catalogação; formato marc. O artigo 
comenta o formato MARC e sua evolução ao longo dos anos. Apresenta 
brevemente a linguagem XML, com o intuito de subsidiar a apresentação das 
idéias encontradas na literatura acerca do MARCXML. Considerando a esperada 
correspondência entre os elementos do modelo FRBR - Requisitos Funcionais 
para Registros Bibliográficos e o formato, explora, por meio da revisão da 
literatura recente, as discussões encontradas sobre as relações entre o modelo 
conceitual e o formato de intercâmbio bibliográfico Fernanda Passini Moreno; 
Marisa Brascher . 4213 [B] 

2595. ISSN 0104-0146 v.17 n.3 p.27-38 set./dez. 2007. A força dos 
estereótipos na construção da imagem profissional dos bibliotecários. 
bibliotecário - estereótipo; biblitecário - imagem profissional; imagem 
profissional. Os estereótipos costumam ser associados a conceitos negativos 
manifestados quando é emitido julgamento acerca de algum tema, de uma 
determinada pessoa, de um grupo, ou mesmo relacionado a ações. Entretanto, 
diversos autores mostram que os estereótipos podem significar igualmente uma 
forma de lidar com as incertezas do mundo, facilitando a comunicação e 
inserindo os indivíduos em diversos grupos sociais. Não é desconhecido da 
maioria das pessoas, e dos próprios profissionais, que os bibliotecários estão 
comumente vinculados a diversos tipos de estereótipos como o de gênero, o de 
comportamento e o de imagem física. O propósito desse trabalho é apresentar 
alguns pontos de reflexão acerca da força dos estereótipos para a construção da 
imagem profissional dos bibliotecários e suas conseqüências para o exercício 
profissional, oportunidades de atuação e reconhecimento social da profissão 
Maria Tereza Machado Teles Walter; Sofia Galvão Baptista . 4214 [B] 



2596. ISSN 0104-0146 v.17 n.3 p.39-45 set./dez. 2007. O trabalho de 
informação na sociedade do aprendizado contínuo. trabalho de informação; 
aprendizado contínuo; sociedade da informação; profissionais da informação. 
Descreve as relações entre trabalho e processo de aprendizagem, no contexto do 
desenvolvimento sócio-cultural humano. No paradigma tecno-econômico atual, 
em que a informação é considerada um fator de suma importância para a cadeia 
produtiva, o capital humano está se valorizando cada vez mais, principalmente 
nas empresas. Ressalta que este momento histórico exige dos trabalhadores um 
aprendizado contínuo para lidar com as novas exigências profissionais e sociais. 
Sob esse prisma, novas competências são exigidas ao profissional da 
informação, que precisa levar em consideração algumas características da 
emergente sociedade da informação que estão presentes no cotidiano 
profissional e, mesmo, no convívio social. Aponta que, nesse contexto, as 
características mais relevantes são a velocidade de transmissão da informação e 
o surgimento do ciberespaço, que possibilita a circulação de número incalculável 
de informação, bem como de tecnologias intelectuais que agem diretamente 
sobre as funções cognitivas humanas Gustavo Henrique de Araújo Freire . 4215 
[CB] 

2597. ISSN 0104-0146 v.17 n.3 p.47-57 set./dez. 2007. O profissional da 
informação: rumos e desafios para uma sociedade inclusiva. sociedade inclusiva; 
educação a distância; redes sociais; ação cultural. Objetiva refletir sobre a 
necessidade de ampliação das perspectivas do paradigma social da informação, 
reconhecendo a informação como uma construção social de natureza dinâmica e 
recontextualizável. Um dos pontos centrais da discussão é o importante papel da 
informação na conscientização do indivíduo e na construção da cidadania, sendo 
o acesso à informação um direito do cidadão. Nesse sentido, levantam-se 
questões referentes às possíveis contribuições do profissional da informação nos 
processos de inclusão social e digital do país. Para tanto, apontam-se três 
desafios na atuação deste profissional no contexto de uma sociedade inclusiva: 
educação a distância, redes sociais e ação cultural. Acredita-se que o 
desenvolvimento destes é essencial na sociedade contemporânea, dado o 
constante uso de tecnologias na prestação de serviços educativos; a emergência 
de um novo conceito para o entendimento de sistemas complexos de 
organização social; e a importância que a cultura tem assumido frente à estrutura 
e à organização da sociedade atual Cláudia S. da Cunha Ribas; Paula Ziviani . 
4216 [CB] 



2598. ISSN 0104-0146 v.17 n.3 p.59-68 set./dez. 2007. Uma revisão da 
classificação decomunidades virtuais proposta por Henri e Pudelko. ciberespaço; 
comunidades virtuais; classificação; aprendizado; conhecimento; informação. 
Apresenta a escolha pela classificação de comunidades virtuais definida por 
Henri e Pudelko (2003) dentre os critérios de classificação propostos por 
diversos autores. Descreve a teoria social do aprendizado de Wenger (1998), na 
qual se baseia a referida classificação de comunidades virtuais. Apresenta 
exemplos de cada um dos tipos de comunidades propostos por Henri e Pudelko 
(2003). Propõe uma revisão da classificação, substituindo seu enfoque 
corporativista por outro, de cunho sócio-humanista, e acrescentando-lhe um tipo 
representando as comunidades virtuais de conhecimento (CVC). Conclui 
constatando a importância da classificação de Henri e Pudelko (2003) como 
ponto de partida para a seleção das CVC a serem investigadas na pesquisa para a 
dissertação de mestrado em andamento no POSICI/UFBA Inacio Szabo; Rubens 
Ribeiro Gonçalves da Silva . 4217 [C] 

2599. ISSN 0104-0146 v.17 n.3 p.69-82 set./dez. 2007. Perspectivas dos 
serviços de referência digital. chat; serviço de referência virtual; internet; 
question point; referência digital; videoconferência. Descreve o panorama do 
serviço de referência virtual demonstrando a evolução do serviço tradicional 
para o virtual. Aborda também, as formas de prestação desse serviço, como: 
correio eletrônico, chat, web contact centers softwares, videoconferência e os 
projetos colaborativos de referência virtual. Além disso, são discutidas as 
dificuldades de implementação e as iniciativas brasileiras identificadas de 
prestação desse serviço Patrícia Pessoa; Murilo Bastos da Cunha . 4218 [CB] 

2600. ISSN 0104-0146 v.17 n.3 p.83-90 set./dez. 2007. Repensando a 
sociedade da informação: reflexões sobre o controle e a "homologização" no 
meio digital. sociedade da informação; conversão informacional; ordenação; 
uniformização de valores; controle. Analisa as relações entre a informação, o 
meio digital e o movimento de homologização de valores. O dilúvio 
informacional a que somos sujeitados atualmente provoca estratégias de controle 
e de ordenação na nossa sociedade. Observamos a equiparação da informação à 
dinâmica da economia através da homologização dos elementos informacionais. 
A conversão informacional iguala e transforma produtos de diferentes naturezas 
para melhor controlar as transações e as relações surgidas no meio digital. Por 
meio deste estudo, concluímos que este movimento faz parte da própria resposta 
ao dilúvio informacional que demanda ordenações estruturais e interpretativas 
Leonardo Pinto de Almeida . 4219 [C] 

2601. ISSN 0104-0146 v.2 n.1 1992. Bibliotecário: informar tudo a todos?. . 
Apresenta a máxima da biblioteconomia e o código de ética dos bibliotecários, 
como elementos que se contrapõem na questão do sigilo, ou da confidência, no 
relacionamento do bibliotecário de referência com os usuários. Joana Coeli 
Ribeiro Garcia . 1863 [B] 



2602. ISSN 0104-0146 v.2 n.1 1992. Configuração das bibliotecas 
universitárias do Brasil face às novas tecnologias da informação. . Apresenta os 
resultados de uma investigação realizada junto às bibliotecas universitárias 
brasileiras com vistas a verificar qual o estado atual, as necessidades e previsões 
destas bibliotecas face às novas tecnologias da informação. Os dados coletados 
mostram que as bibliotecas são receptivas ao uso das novas técnicas, e as 
conclusões implicam medidas administrativas, educacionais e científicas que 
devem ser implementadas urgentemente, para que a Biblioteca Universitária 
possa assumir e guiar sua própria mudança tecnológica. Francisca Arruda 
Ramalho . 1860 [B] 

2603. ISSN 0104-0146 v.2 n.1 1992. Desinstitucionalização da informação. . 
Institucionalizar não é só institucionalizar. Partindo das (prováveis) origens, 
causas e conseqüências da institucionalização na Biblioteconomia, procura-se 
dar explicação a um processo que atua na perspectiva oposta à gestão tradicional 
da informação. Aliás, um movimento que vai buscar suporte e se desenvolver, 
especialmente, através da práxis "libertadora" de entidades não governamentais. 
Porém que, antes mesmo, parece já se encontrar naturalmente impregnado às 
próprias práticas e lutas das classes populares, sobretudo nos países 
subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil. Antonio Roberto F. Costa; Junerlei Dias 
de Moraes . 1862 [CB] 

2604. ISSN 0104-0146 v.2 n.1 1992. Inteligência como recurso social e 
empresarial. . Conceito de inteligência para o desenvolvimento econômico. A 
inteligência social considerada uma abordagem inter e multidisciplinar que 
expande idéias, métodos e técnicas, a partir de diferentes áreas. O sistema de 
inteligência empresarial tem como principal objetivo apoiar o processo de 
tomada de decisão a nível de empresa ou até mesmo a nível de planejamento 
governamental de um país. Neva Tudor-Silovic . 1867 [O] 

2605. ISSN 0104-0146 v.2 n.1 1992. Literatura infantil brasileira: ecos da pós-
modernidade. . Este trabalho procura detectar algumas linhas mestras da 
literatura infantil brasileira a partir dos anos 70, como: a intertextualidade, a 
paratextualidade, autotextualidade e metalinguagem. O corpus analisado 
compreende livros de Jó Oliveira, Angela Lago, Bartolomeu Campos Queirós, 
Lygia Bojunga Nunes e Marcos Bagno. Neide Medeiros Santos . 1866 [O] 



2606. ISSN 0104-0146 v.2 n.1 1992. Mirada antropológica: criação e 
cumplicidade na MPB. . Como avançar a reflexão sobre o fenômeno da música 
popular no Brasil - para além das categorias estéticas internas à historia da 
música - a fim de entrelaçá-la com seus diversos campos de audição e recepção 
possíveis no espaço polifônico das representações na cultura urbana? Este texto 
ensaia apenas algumas pistas que talvez possam contribuir para ampliação do 
campo teórico capaz de acolher as canções populares e os modos atuais de sua 
escuta. Refletindo sobre certas características e especificidades da música 
brasileira e sua permanente tensão com a indústria cultural. Para tal expõe 
sumariamente as idéias de Adorno a respeito da tendência à banalização e 
homogeneização a que estaria sujeito o ouvinte moderno no contexto das 
mercadorias culturais fetichizadas. Considera, a seguir, os múltiplos usos da 
canção, sua ambigüidade e desconforto em filiar-se aos sistemas culturais 
existentes. Admite a insuficiência dos critérios estéticos e sociológicos para a 
compreensão do fenômeno musical de massa, e propõe o deslizamento para um 
olhar antropológico no sentido de formular e incorporar, como problema, a 
questão vital que pode, assim, designar-se: quem recebe as canções e de que 
modo sujeitos estruturalmente diferenciados reelaboram (ou não) aquilo que, 
segundo Adorno são "forcados a ouvir "? Menciona a idéia de via indireta 
(ROUANET) ilustrando-a com noções interdisciplinares como a da música 
como "central de desejos" (WISNIK), o cantor como porta-voz de grupos e 
ainda a noção de cumplicidade entre uma formação social dada a sua expressão 
num produto cultural. Por fim, conclui que a complexidade da questão do estudo 
da música popular de consumo no Brasil exige não uma generalização ampla 
que sufoque as peculiaridades espalhadas neste imenso palco de expectativas e 
pulsões, mas, inversamente, um esforço criador e multidisciplinar no sentido de 
buscar localizar, caso a caso, tanto a expressão do produto acabado, suas 
condições de produção e suas escolhas estéticas quanto o horizonte recortável 
que social, psíquica e historicamente )reparou o advento de certas forças 
cantáveis, e os tipos de fluxos e reciprocidades que engendram entre criadores e 
ouvintes. Paulo de Tarso Cabral Medeiros . 1864 [O] 

2607. ISSN 0104-0146 v.2 n.1 1992. O meio da travessia: notas de uma 
pesquisa de campo. . Analisa questões relativas às pesquisas qualitativas. 
Discute o processo de escolha do tema de pesquisa e a definição de métodos e 
técnicas empregadas. Relata o contexto das entrevistas e aborda a problemática 
da subjetividade do pesquisador em coleta de dados qualitativos. Terezinha 
Elisabeth da Silva . 1865 [O] 

2608. ISSN 0104-0146 v.2 n.1 1992. O papel da informação no processo de 
transferência de tecnologia industrial. . Aborda a preocupação de identificar o 
papel da informação nos mecanismos do processo de desenvolvimento 
tecnológico, a função da C  

 T no desenvolvimento buscando o aumento do grau de autonomia nacional e o 
fortalecimento da capacidade produtiva do país, sobretudo no domínio e na 
geração de tecnologia. Maria Cristina Guimarães Oliveira . 1859 [C] 



2609. ISSN 0104-0146 v.2 n.1 1992. Uso da informação audiovisual em 
bibliotecas: dados de pesquisas. . Descreve os aspectos etimológicos, históricos 
e conceituais dos meios audiovisuais. Analisa os obstáculos e perspectivas dos 
audiovisuais nas bibliotecas, enfocando a importância desses instrumentos na 
aquisição do conhecimento. Relata dados de pesquisas científicas sobre o uso da 
informação audiovisual nas bibliotecas brasileiras e estrangeiras. Walkíria 
Toledo de Araújo . 1861 [B] 

2610. ISSN 0104-0146 v.3 n.1 1993. A literatura para jovens na ótica da 
interdisciplinaridade. . O rótulo literatura juvenil engloba inúmeros livros 
destinados aos adolescentes. Alguns são adaptações de livros já consagrados, 
outros foram escritos especialmente para este tipo de público. Procurando 
apresentar diferentes facetas do livro juvenil, trouxemos para a sala de aula trinta 
(30) livros dirigidos ao público juvenil. Cada aluno selecionaria um dos livros e 
tentaria desenvolver um trabalho multidisciplinar. Esta atividade, além de ser 
enriquecedora, estaria também atendendo a uma das propostas da Pró-Reitoria 
de Ação Comunitária (PRAC/UFPB): valorização de atividades 
interdisciplinares no âmbito dos cursos de graduação. Surgiram trabalhos que 
exigiram pesquisas, contatos com pessoas e órgãos de defensoria pública e 
reflexões sobre problemas familiares e da velhice. Neide Medeiros Santos; Luis 
Alexandre do Nascimento . 1963 [BO] 

2611. ISSN 0104-0146 v.3 n.1 1993. As regras do jogo políticas culturais: do 
mecenato ao neo-liberalismo. . Define e história política cultural, enfocando a 
relação cultura e Estado. Apresenta modelos de políticas culturais e exemplifica 
com situações vivenciadas no Brasil até os nossos dias, questionando o futuro. 
Terezinha Elisabeth da Silva . 1965 [O] 

2612. ISSN 0104-0146 v.3 n.1 1993. Biblioteca, leitura e desenvolvimento: 
algumas considerações. . Tece considerações sobre a inter-relação entre os 
conceitos Biblioteca, Leitura e Desenvolvimento, dentro de uma perspectiva 
social, cultural e educacional. Analisa a questão das diferenças sócio-culturais 
entre uma reduzida minoria que tem acesso à leitura e uma expressiva maioria 
que não lê. Enfoca a relevância da biblioteca como espaço de reflexão para o 
desenvolvimento de políticas de leitura, que possibilita transformar a informação 
em formação dos sujeitos sociais implicados no processo. Francinete Fernandes 
de Souza; Vanildo Mousinho Marinho; Walkíria Toledo de Araújo . 1967 [B] 

2613. ISSN 0104-0146 v.3 n.1 1993. Da antigüidade da modernização ou, o 
moderno como atributo. . A questão da modernização é privilegiada neste artigo 
sob o ângulo da história das mentalidades, vista mais como atributo recorrente 
ao longo do tempo do que como essencialidade recentíssima a ser adquirida, 
como lembra a invectiva amplamente difundida de que "é preciso ser moderno". 
Coloca-se, pois, a questão dos matizes ideológicos e utópicos que transfiguram 
historicamente a visão de modernidade, buscando-se ainda, algumas inferências 
para a realidade brasileira. Gilvando Sá Leitão Rios . 1961 [O] 

2614. ISSN 0104-0146 v.3 n.1 1993. Ensino de Biblioteconomia no Brasil: o 
modelo norte-americano. . Trata-se de breve nota sobre pesquisa em andamento 
acerca do modelo de ensino de Biblioteconomia adotado no Brasil a partir de 
1937. Francisco das Chagas de Souza . 1962 [B] 



2615. ISSN 0104-0146 v.3 n.1 1993. Estudo comparado do mercado de 
trabalho do bibliotecário em João Pessoa (PB) e Recife (PE). . A situação do 
profissional bibliotecário junto ao mercado de trabalho das cidades de João 
Pessoa e Recife, consideradas as opiniões dos empregadores, atividades 
desenvolvidas, áreas a serem reforçadas nos currículos plenos dos cursos de 
Biblioteconomia da UFPB (Universidade Federal da Paraíba) e UFPE 
(Universidade Federal de Pernambuco), visando à maior abertura do mercado e à 
melhor formação do bibliotecário como profissional da informação. Ana Maria 
Ferracin; Eliany Alvarenga de Araújo; Josefa Pereira Barboza; Maria Elizabeth 
B. C. de Albuquerque; Susana Schmidt . 1968 [B] 

2616. ISSN 0104-0146 v.3 n.1 1993. O uso das novas tecnologias em 
bibliotecas e serviços de informação. . Reflexões sobre o uso das novas 
tecnologias em bibliotecas e serviços de informação, partindo de uma análise 
que considera o ambiente informacional como um complexo formado por 
indivíduos e instituições que disseminam a informação através de diversos 
meios tecnológicos. Francisca Arruda Ramalho . 1966 [B] 

2617. ISSN 0104-0146 v.3 n.1 1993. Os meios de comunicação e o problema 
do separatismo. . Nos últimos anos - sobretudo depois da queda dos regimes 
comunistas o nacionalismo e, consequentemente, o separatismo, têm estado na 
ordem do dia. No Brasil têm surgido, tanto no norte como no sul, reivindicações 
separatistas em nome de supostos interesses contrariados e de pretensas 
unidades étnico-culturais a nível regional. A questão da unidade nacional, que é 
fundamental para que o Brasil sobreviva como país, deve ser analisada sem 
paixão ou partidarismo. O problema está profundamente ligado ao uso 
inteligente dos meios de informação em termos de uma conscientização política 
que leve em conta as vantagens comparativas, em termos de escala, da unidade 
nacional. Manuel Correia de Andrade . 1964 [CO] 

2618. ISSN 0104-0146 v.4 n.1 1994. A ortografia lusofônica: breve histórico. . 
Trata-se de um breve histórico sobre o Sistema Ortográfico Luso-brasileiro que 
será substituído pelo Acordo Ortográfico Lusofônico, para tornar realidade um 
antigo sonho: a unificação da Língua Portuguesa, falada e escrita em sete países 
que formam a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), a saber: 
Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe. Marinalva Freire da Silva . 2081 [O] 

2619. ISSN 0104-0146 v.4 n.1 1994. Ação cultural e cidadania: uma história 
sem fim. . Trata-se de uma reflexão sobre a questão da cidadania como elemento 
essencial dentro das práticas de ação cultural. Toma como base a experiência da 
"Oficina de Criação" desenvolvida no Centro Popular de Documentação e 
Informação Utilitária do Baixo Roger - CIPRO, em João Pessoa Paraíba. 
Francinete Fernandes de Sousa; Rosires de Andrade Carvalho; Vanildo 
Mousinho Marinho . 2079 [BO] 



2620. ISSN 0104-0146 v.4 n.1 1994. Aquém do ser, além do falso (em torno do 
problema da linguagem em Platão). . Percorrendo inicialmente a oposição 
socrática entre oralidade e escrita, passando pela distância que vai do sábio ao 
filósofo-escritor preocupado com os problemas da pólis, demarcando a reflexão 
sobre o ato de ver, e especificando o papel ético da linguagem na formação do 
cidadão grego, o artigo visa pensar o problema na linguagem em Platão, 
recontextualizando o conceito de simulacro, particularmente, n'A República. Em 
seguida, analisa resumidamente algumas das repercussões da herança platônica 
no debate interessado na crítica política e cultural contemporânea, introduzindo 
como alternativa a densa e criativa Filosofia da Diferença praticada 
especialmente por Gilles Deleuze e sua proposta de reversão do platonismo. 
Paulo Tarso Cabral de Medeiros . 2076 [O] 

2621. ISSN 0104-0146 v.4 n.1 1994. Construindo a cidadania?. . Trata-se de 
uma reflexão sobre o significado da discussão do tema cidadania pela categoria 
bibliotecária, notadamente, face aos aspectos políticos e sociais envolvidos, que 
exigiriam a abordagem de outras variáveis, por exemplo, a própria cidadania do 
bibliotecário, no Brasil. Francisco das Chagas Souza . 2075 [B] 

2622. ISSN 0104-0146 v.4 n.1 1994. Documentação popular: considerações 
teóricas. . Descreve o novo papel que a documentação passa a ter no Brasil a 
partir de 1964, sua emergência e vinculação com o movimento popular. 
Conceitua a documentação sob forte caráter social e político, que deu origem à 
chamada "documentação popular". Aponta as diferenças existentes e destaca a 
influência do movimento de documentação popular no espaço formal da 
biblioteconomia e documentação. Maria Mercedes Otero Rocha . 2074 [BD] 

2623. ISSN 0104-0146 v.4 n.1 1994. Informação ambiental - uma prioridade 
nacional?. . Considerando-se a importância da informação ambiental em sua 
inserção no jornalismo científico/ambiental e a força dos meios de comunicação, 
objetiva-se analisar os aspectos quantitativo e qualitativo desse tipo de 
informação na imprensa nacional, especificamente, as revistas informativas, 
semanais e de maior circulação: IstoÉ; Manchete e Veja. Recorrendo-se sempre 
a parâmetros comparativos entre estes periódicos, analisam-se os temas mais 
veiculados; a natureza e qualidade técnica das matérias. Recorre-se à análise de 
conteúdo de todos os exemplares (39) editados nos meses de julho, agosto e 
setembro de 1994, com a recuperação de 17 matérias sobre a temática. A 
interpretação dos dados fundamenta-se em abordagem teórica sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente versus política de informação ambiental, além da 
relação entre informação e jornalismo ambientais. Detecta-se, a grosso modo, 
que a temática é tratada de forma circunstancial, superficial e incipiente. A 
Manchete é a que mais destaca a informação ambiental e os temas mais 
explorados são ecoturismo, cosmo e Amazônia, com predominância das notícias 
nacionais. Maria das Graças Targino . 2078 [C] 

2624. ISSN 0104-0146 v.4 n.1 1994. Informação impressa e informação 
eletrônica: breves considerações. . Apresentam-se questões que envolvem a 
informação impressa e eletrônica, especificamente quanto à código utilizado, 
velocidade de produção e disseminação, possibilidades de armazenamento e 
condições de uso. Terezinha Elisabeth da Silva . 2077 [C] 



2625. ISSN 0104-0146 v.4 n.1 1994. Políticas e programas de informação e 
documentação da Unesco e fontes para seu estudo. . Apresenta os programas da 
Unesco no campo da informação e documentação com ênfase nas áreas de 
bibliografia, bibliotecas públicas e informação científica e tecnológica, desde as 
origens da Organização até a Conferência UNISIST II, e indica as fontes de 
informação relacionadas com as atividades descritas. Luiz Antonio Gonçalves da 
Silva . 2080 [CBD] 

2626. ISSN 0104-0146 v.5 n.1 1995. A interdisciplinaridade da Ciência da 
Informação como área de pesquisa. . Discute-se a interdisciplinaridade da 
Ciência da Informação (CI) como área de pesquisa, a partir de conceitos básicos, 
como: ciência, informação e a própria CI. Mencionam-se a abrangente temática 
da pesquisa em CI e as dificuldades enfrentadas pelo pesquisador da área, em 
busca da consecução dos parâmetros de cientificidade vigentes e dos pré-
requisitos esperados de qualquer pesquisador. Maria das Graças Targino . 2190 
[C] 

2627. ISSN 0104-0146 v.5 n.1 1995. A socialização de informações científicas 
como medida de ação comunicativa: a concepção de um núcleo de informação e 
documentação na área de violência e saúde. . Este artigo procura discutir a 
questão da socialização de informações científicas como suporte para a criação 
de um Núcleo de Informação e Documentação. A integração de alguns conceitos 
e métodos da comunicação e da ciência da informação possibilitam essa 
reflexão. O resultado esperado é um maior acesso às informações na área de 
violência e saúde. Kathie Njaine . 2194 [C] 

2628. ISSN 0104-0146 v.5 n.1 1995. Educação e tecnologia: desenlaces/ 
(entre)laços na aventura de (in)formar o homem - uma discussao possivel?. . 
Discute o nexo educação e tecnologia, evidenciando o papel do professor e do 
bibliotecário na (in)formação do homem. Busca nas reflexões marxianas a 
positividade da relação ciência e produção, enfatizando o conceito de 
"onilateralidade" como uma possível saída para se pensar o usuário da 
informação que, na atual sociedade brasileira, se depara com o fetichismo da 
cultura científica e tecnológica e seus complexos e sofisticados mecanismos de 
operacionalização. Propõe a educação e a informação como tarefas históricas a 
serem abraçadas pelos profissionais que atuam no campo informativo. Mirian de 
Albuquerque Aquino . 2192 [BO] 

2629. ISSN 0104-0146 v.5 n.1 1995. Em busca de outra estrutura de educação 
bibliotecária para o Brasil. . Comunica uma proposta de pesquisa comparada, em 
desenvolvimento, sobre o ensino de biblioteconomia no Brasil em relação a 
países europeus e asiáticos que desenvolvem educação bibliotecária em seus 
sistemas acadêmicos formais ou não formais. Francisco das Chagas de Souza . 
2191 [B] 



2630. ISSN 0104-0146 v.5 n.1 1995. Informação e comunicação: fatores 
determinantes no processo de formação da sociedade. . Apresenta considerações 
acerca da informação e da comunicação como fatores fundantes da sociedade. 
Relaciona a Comunicação com as trocas sociais entre os sujeitos e suas 
representações com o meio, destacando as relações formais entre os diferentes 
segmentos sociais: família, escola, igreja e Estado. Aborda a questão do 
equilíbrio e do conflito na sociedade relacionando-o com a comunicação entre os 
atores sociais. Lídia Eugenia Cavalcante . 2193 [CO] 

2631. ISSN 0104-0146 v.5 n.1 1995. Modernidade e formação de bibliotecários 
no Brasil. . Tece considerações acerca das concepções atribuídas a modernidade/ 
modernização, e sua relação com o ensino/prática da Biblioteconomia. 
Francinete Fernandes de Sousa; Rosires de Andrade Carvalho; Vanildo 
Mousinho Marinho . 2196 [B] 

2632. ISSN 0104-0146 v.5 n.1 1995. O papel da extensão na formação do 
estudante de Biblioteconomia. . Ensaio sobre a extensão universitária e sua 
contribuição para a formação do estudante de Biblioteconomia. Focalizam-se 
alguns pressupostos teórico-metodológicos que mostram a tendência atual de 
conceber a extensão universitária como processo formativo, articulado ao ensino 
e à pesquisa. Dentre as diversas formas de atividades extensionistas, destaca-se o 
estágio curricular e não curricular, como a ação mais representativa, por integrar 
universidade e empresa. A extensão universitária viabiliza a função social 
transformadora da universidade e restaura a sua credibilidade junto à sociedade. 
Proporciona ao estudante o conhecimento da realidade profissional e desperta-
lhe a consciência e o compromisso social, entre outros benefícios. Portanto, a 
extensão deve ser encarada, pelos Cursos de Biblioteconomia, como veículo de 
formação profissional da maior relevância. Maria Aparecida Eteves Caldas . 
2195 [B] 

2633. ISSN 0104-0146 v.6 n.1 p.151-170 1996. Práticas educacionais com 
trabalhadores da indústria da construção no Nordeste do Brasil: sua contribuição 
para a mudança.  Thimothy Ireland . 2330 [O] 

2634. ISSN 0104-0146 v.6 n.1 p.23-44 1996. A necessidade de uma fertilização 
mútua entre os campos da documentação acadêmica e alternativa. . Pesquisa 
sobre os Centros Populares de Documentação e Comunicação (CPDCs) na 
região Nordeste do Brasil com o objetivo de fomentar o intercâmbio entre a 
documentação acadêmica e a documentação alternativa. O estudo de caso aborda 
a realidade empírica da Documentação Oficial (Biblioteconomia e suas 
estruturas de bibliotecas públicas e universitárias) e a Documentação Alternativa 
(CPDCs) utilizando o conceito de campo social de BOURDIEU como idéia-
força utilizada na tentativa de compreensão da realidade pesquisada. Adotou-se 
uma técnica simples em que discriminam-se os traços referentes a diferentes 
instituições, no caso da Documentação Oficial e dos CPDCs. A partir de 
entrevistas feitas em dezesseis CPDCs identificaram-se quinze características 
dos mesmos que se contrapõem às bibliotecas da documentação oficial. 
Detectou-se também um distanciamento entre esses subcampos em termos 
ideológicos, organizacionais e nas formas de recuperação de informação, 
resultando numa ignorância mútua entre ditos campos. Rachel Joffily Abath; 
Gilvando Sá Leitão Rios; Denise Gomes Pereira de Melo . 2326 [DB] 



2635. ISSN 0104-0146 v.6 n.1 p.23-44 1996. Preparação de profissionais para 
o trabalho comunitário: o elo perdido? Um cartão-postal da Grã-Bretanha para o 
Brasil!.  Duncan Scott . 2329 [O] 

2636. ISSN 0104-0146 v.6 n.1 p.45-56 1996. Experiência de serviços 
informacionais para comunidades economicamente desfavorecidas na cidade de 
João Pessoa - PB. . Este trabalho resulta da experiência de implantação de um 
centro de informação em um bairro periférico da cidade de João Pessoa. Rachel 
Joffily Abath; Lívia Marques Carvalho; Rosilda de Sá; Adolfo Júlio de  Freitas; 
Elisa Maria Cabral . 2327 [B] 

2637. ISSN 0104-0146 v.6 n.1 p.75-102 1996. Revendo Paulo Freire e sua 
relevância para a intervenção em comunidades: as fontes de minha "surpresa".  
John Lockhart . 2328 [O] 

2638. ISSN 0104-0146 v.7 n.1 1997. A era da informação e da cidadania. 
informação e cidadania. Discorre acerca do conceito de informação e cidadania e 
seus desdobramentos no âmbito científico, buscando entender a relação 
informação e conhecimento no seio das ciências sociais, bem como 
questionando a democratização desses processos informacionais tanto a nível de 
consumo coletivo, sobretudo, no tocante ao direito à informação. Maria da 
Penha Caetano de Figueiredo . 2470 [C] 

2639. ISSN 0104-0146 v.7 n.1 1997. A hora e a vez da informação? um 
instrumento de desenvolvimento científico e tecnológico na pós-modernidade. 
informação científica e tecnológica; Planos Nacionais de Desenvolvimento-
Brasil; pós-modernidade. Aborda a informação como instrumento científico e 
tecnológico na pós-modernidade, especificamente no Brasil. Apresenta um 
relato sobre a pós-modernidade e a influência da IC 

T neste contexto. Analisa os Planos Nacionais de Desenvolvimento em relação 
às políticas informacionais no Brasil. Enfatiza a abrangência e a preocupação de 
cada PND com a questão da informação. Edna Gomes Pinheiro; Cláudia Alencar 
Albuquerque; Márcia Fernandes Sampaio . 2472 [C] 

2640. ISSN 0104-0146 v.7 n.1 1997. A informação, a cidadania e a arte: elos 
para a emancipação. informação; cultura; cidadania; arte; cidadania cultural; 
semiótica; informação estética. Este artigo faz uma análise do percurso 
informacional, referendada nas concepções de cultura, classificadas por 
Thompson (1995) em: clássica, descritiva, simbólica e estruturalista ou 
contextualizada. Discute ainda, de forma sintética, as implicações da informação 
como objeto de estudo científico e seus desdobramentos teóricos. Traça uma 
análise conceitual da cidadania a partir da polis grega, da Revolução Francesa e 
da relação entre o comunismo e o capitalismo até a cidadania numa perspectiva 
midiática ou planetária e seu desenrolar na contemporaneidade. Após a reflexão 
sobre a informação e a cidadania, vislumbram-se os reflexos destas questões na 
área de artes, percebendo as contribuições de Umberto Eco e Max Bense para a 
construção de uma teoria científica da informação estética, com base na 
semiótica, culminando numa breve discussão sobre a cidadania cultural e os 
principais obstáculos que devem ser superados para uma efetiva relação entre a 
informação, a cidadania e a arte Erinaldo Alves . 2466 [CO] 



2641. ISSN 0104-0146 v.7 n.1 1997. A produção científica favorável à 
humanização dos novos tempos. . A produção científica textual nas ciências 
sociais, a partir do paradigma cultural, é enfatizada, neste artigo, enquanto 
exercício acadêmico, colocada a questão a respeito da objetividade e 
cientificidade tão exigidas pela academia, contradizendo sua razão prático-
social. Por vezes, eliminando o sentido verdadeiro de fazer ciência. Rejane Silva 
Alves dos Santos . 2468 [C] 

2642. ISSN 0104-0146 v.7 n.1 1997. Falando de gênero para informar e formar 
consciências.  Gema Galgani Silveira Leite Esmeraldo . 2469 [CO] 

2643. ISSN 0104-0146 v.7 n.1 1997. Informação e formação de leitores no 
cenário de uma educação neoliberal globalizada. informação; formação de 
leitores; cidadania; competência leitora. Discute o conceito de informarão como 
perspectiva de formação, refletindo sobre as novas tecnologias no contexto de 
uma sociedade pretensamente globalizada. Visualiza a construção de um projeto 
político-pedagógico, beneficiando trabalho interdisciplinar que atendo aos 
interesses de leitores trabalhadores na construção da própria cidadania. Mirian 
de Albuquerque Aquino . 2471 [C] 

2644. ISSN 0104-0146 v.7 n.1 1997. Práxis bibliotecária. praxis bibliotecária; 
Biblioteconomia; função social. Abordagem terminológica sobre as expressões - 
prática e práxis. Considerações breves sobre a Filosofia da Práxis, construção 
teórica de Marx. Discussão da práxis bibliotecária, com base em alguns 
aspectos: (a) função social da profissão; (b) a informação como objeto de 
trabalho; (c) caráter técnico-humanista da profissão; (d) perfil do bibliotecário 
atual; (e) mercado de trabalho. Maria das Graças Targino . 2467 [B] 

2645. ISSN 0104-0146 v.7 n.1 1997. Transferência de informação como 
processo social: uma proposta de paradigma. transferência de informação; 
Ciência da Informação; paradigma. Análise dos modelos de transferência de 
informação (modelo do conceito físico, modelo do conceito técnico, modelo do 
conceito social, modelo do continuun comunicacional). A partir desta análise, 
apresenta-se a proposta de um novo paradigma para os estudos do campo da 
Biblioteconomia/Ciência da Informação sobre a transferência de informação. 
Eliany Alvarenga de Araújo . 2473 [CB] 

2646. ISSN 0104-0146 v.8 n.1 1998. Bibliotecas escolares no município de 
João Pessoa - PB: diagnóstico. biblioteca escola - escola pública; biblioteca 
escolar - escola privada. Identifica a situação das bibliotecas escolares nos 
estabelecimentos de ensino das redes pública e privada de 1o e 2o Graus. Para 
viabilizar a coleta dos dados, aplicou-se um questionário aos dirigentes das 
escolas, selecionadas por amostragem, e um formulário aos responsáveis pelas 
bibliotecas ou salas de leitura, bem como utilizou-se a técnica de observação. Os 
resultados permitem concluir que a situação das bibliotecas das escolas de 
ensino público e privado é caótica. Para que a sociedade pessoense não seja 
punida pelas conseqüências da situação, cabe alertar a todos que a escola é uma 
empresa de prestação de serviços, e se esses não estão a contento, devem ser 
reclamados para que não haja a perpetuação dessa conjuntura. Emeide Nóbrega 
Duarte; Wilza da Costa Ramalho; Gilvanildo Fernandes de Brito; Maria Solange 
Pereira da Silva . 2615 [B] 



2647. ISSN 0104-0146 v.8 n.1 1998. Depredação: uma cultura contra as 
bibliotecas brasileiras.  Justino Alves Lima . 2619 [B] 

2648. ISSN 0104-0146 v.8 n.1 1998. Estudo de usuário na biblioteca central da 
Universidade Federal da Paraíba: avaliação da taxa de resposta em survey pelo 
correio. estudo de usuário - biblioteca central da Universidade Federal da 
Paraíba; estudo de usuário - Técnica de Survey. Objetiva testar a adequação da 
técnica de survey pelo correio, avaliando a taxa de resposta, através da 
manipulação de duas variáveis (tarifa postal e prêmio) para coletar dados em 
biblioteconomia, mais especificamente na área de estudos de usuários. A 
pesquisa foi empreendida na Biblioteca Central da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Campus I, João Pessoa - PB, mediante uma amostra aleatória 
de 400 usuários. Verificou-se que a taxa geral de resposta está dentro do 
intervalo registrado pela literatura. Jorge Luiz da Silva Cunha . 2616 [B] 

2649. ISSN 0104-0146 v.8 n.1 1998. Memo-Biblio resgate histórico do 
movimento estudantil em Biblioteconomia no Brasil. movimento estudantil - 
Brasil; Biblioteconomia; memória documental. Resgate da história do 
movimento estudantil no Brasil, a partir de sua própria documentação e da 
implantação no Centro Acadêmico de Biblioteconomia da Universidade Federal 
da Paraíba do Centro de Documentação Histórica do Movimento Estudantil de 
Biblioteconomia (CEDOC-BIBLIO) para preservação, tratamento e 
disseminação dos conjuntos documentais reunidos. Jemima Marques de 
Oliveira; Maria de Lourdes Teixeira da Silva . 2614 [B] 

2650. ISSN 0104-0146 v.8 n.1 1998. Mercado de trabajo y competencias 
profesionales en Biblioteconomia y Documentación: técnicas aplicables a su 
investigación. mercado de trabalho - bibliotecário; bibliotecário - habilidades 
profissionais; bibliotecário - competência profissional. Reflexão e descrição de 
experiências sobre as habilidades e competências necessárias para o exercício 
profissional no setor da informação. Tenta assinalar a correspondência entre o 
ensino universitário e o mundo do trabalho, para saber que papel desempenha 
nossa profissão na sociedade atual. Uma profissão de grande variabilidade e 
transformação contínua exige dos titulados universitários novas competências 
para adaptação ao trabalho, como também das universidades, novas estratégias 
que permitam modificar os curricula para acompanhar tais mudanças. 
Descrevem-se as principais experiências que determinam as destrezas 
necessárias para a generalidade dos profissionais da biblioteconomia e 
documentação. Verificam-se, ainda, as aptidões específicas necessárias ao 
trabalho em unidades de informação concretas. Estuda-se, também, como se 
integram no mercado de trabalho os novos graduados, desde as relações entre 
universidade, emprego e sociedade. Neste caso, se dá atenção especial à situação 
espanhola. José Antonio Moreiro González . 2617 [BD] 



2651. ISSN 0104-0146 v.8 n.1 1998. O profissional da informação e a 
mediação de processos cognitivos: a nova face de um antigo personagem. 
profissional da informação; bibliotecário - profissão. Breve reflexão sobre as 
transformações que vêm ocorrendo no papel do profissional bibliotecário, as 
quais se situam num contexto tecnológico e cultural diferenciado, decorrente dos 
novos cenários social, econômico e político que se delineiam para os coletivos 
humanos no final do século XX. As novas perspectivas e os novos paradigmas 
do trabalho biblioteconômico vêm acarretando a emergência de uma nova 
denominação - a de profissional da informação - e de novas atribuições, bem 
mais dinâmicas e complexas que aquelas que instruíam o exercício profissional 
do bibliotecário tradicional. Nanci Oddone . 2613 [B] 

2652. ISSN 0104-0146 v.8 n.1 1998. Os grupos de mulheres no estado da 
Paraíba na conjuntura de novos espaços: um estudo de caso. movimento 
feminista - história; movimento feminista - Paraíba; fórum de mulheres 
paraibanas; feminist movement - Paraíba; forum of paraiban women. No Estado 
da Paraíba, a mulher desempenha, desde o início do século XX, um importante e 
corajoso papel na vida política, embora os grupos feministas fossem formados, 
apenas, a partir dos anos 70. Desta forma, a motivação inicial das feministas 
paraibanas difere um pouco da tendência geral brasileira e da latino-americana, 
nas quais a oposição à ditadura militar concorreu para concentrar a luta em 
direitos humanos e civis, com pouca referência à questão de gênero. O artigo 
traça o desenvolvimento do feminismo contemporâneo no Estado da Paraíba 
com referência ao contexto brasileiro e sul-americano, e aponta suas 
contribuições para a criação de novos espaços na sociedade civil. Rachel Joffily 
Abath; Timothy D. Ireland . 2618 [O] 

2653. ISSN 0104-0146 v.8 n.1 1998. Reflexos do processo de globalização na 
capacitação profissional. globalização; aldeia global; revolução informacional; 
capacitação profissional; profissional da informação. Analisa os efeitos do 
processo de globalização da economia e da produção no mundo do trabalho e na 
capacitação dos profissionais de informação. Maria da Conceição Calmon 
Arruda . 2612 [CBO] 

2654. ISSN 0104-0146 v.9 n.1 1999. Algumas relações entre a Sociologia e a 
Biblioteconomia: um caso de amor?.  Valdir José Morigi . 2748 [BO] 

2655. ISSN 0104-0146 v.9 n.1 1999. Biblioteca e ação cultural: apontamentos 
conceituais a partir da experiência na Universidade Federal de São Carlos.  
Márcio de Assumpção Pereira da Silva; Lígia Maria Silva e Souza; Lourdes de 
Souza Moraes . 2746 [B] 



2656. ISSN 0104-0146 v.9 n.1 1999. Conhecimento para o desenvolvimento: 
reflexões para o profissional da informação. profissional da informação. A 
humanidade entrou em um período histórico que pode ser denominado de Era do 
Conhecimento. Nesse contexto, o fenômeno da informação assume uma 
relevância especial para o desenvolvimento econômico e social. O trabalho 
desenvolve uma breve explanação tanto sobre o papel do conhecimento 
científico e tecnológico na sociedade contemporânea, quanto sobre conceitos 
básicos da ciência da informação. Por fim, considerando que a informação é um 
elemento-chave no processo de transformação cultural propiciado pela Era do 
Conhecimento, propõe aos profissionais da informação uma reflexão sobre sua 
responsabilidade social nesse processo, qual seja, a de facilitar a comunicação 
do conhecimento para aqueles que dele necessitam, na sociedade. Vânia Maria 
Rodrigues Hermes de Araújo; Isa Maria Freire . 2745 [CB] 

2657. ISSN 0104-0146 v.9 n.1 1999. Idiomas espanhol e português e a 
democratização para o Mercosul. espanhol; português; informação - Mercosul; 
Mercosul. A integração cultural latino-americana depara-se com as questões 
lingüísticas, de origem e similaridade dos dois idiomas falados na região: 
espanhol e o português, além das carências do setor de informação. Referências 
à Comunidade Econômica Européia salientam a necessidade dos serviços da 
informação para o Mercosul e reiteram a importância do espanhol, segunda 
língua de alcance mundial, e os benefícios que esta poderá trazer para os 
brasileiros, no caso, profissionais da área da Ciência da Informação, face aos 
programas de cooperação internacional, bolsas de estudo e à abertura do 
mercado de trabalho. Maria de Jesus Nascimento . 2744 [CO] 

2658. ISSN 0104-0146 v.9 n.1 1999. Informação para mudança social. 
informação mercadoria; informação não-mercadoria. Aborda a questão da 
informação vista como mercadoria, produzida pela mídia e a informação não 
mercadoria, que visa a mudança social. A partir da entrevista realizada com o 
Coordenador do CEDOP - Centro de Documentação e Publicação Popular da 
Paraíba - constatou-se que a produção da organização é voltada para informação 
imbuída de caráter político visando a transformação social. Trata, ainda, da 
atuação do CEDOP com o teatro e o vídeo popular como forma de alcançar as 
comunidades socialmente marginalizadas. Conclui-se que, a atividade do 
CEDOP tem um caráter supletivo inovador, funcionando como uma arma da 
informação, pelo seu conteúdo político e sua linguagem acessível. Gilvando Sá 
Leitão Rios; Emeide Nóbrega Duarte; Denise Gomes Pereira de Melo . 2750 [C] 

2659. ISSN 0104-0146 v.9 n.1 1999. Inteligência Competitiva: uma abordagem 
sobre a coleta de informações publicadas. Inteligência competitiva; fontes de 
informação. As informações publicadas requeridas pelo processo de inteligência 
competitiva constituem-se o foco central deste artigo. Inicialmente, são 
apresentados conceitos e objetivos procurando-se caracterizar as informações a 
serem coletadas para o referido processo. A coleta de informações publicadas 
constitui-se em uma das técnicas básicas deste processo. A partir da metodologia 
de coleta e dos recursos informacionais propostos por Tyson (1998), discutem-se 
as fontes de informação publicadas e suas peculiaridades quanto ao acesso e 
disponibilização. Marília Damiani Costa; Iranise Alves da Silva . 2743 [C] 



2660. ISSN 0104-0146 v.9 n.1 1999. Leitura em sala de aula: avatares do 
desejo ou recalcamento?.  Mirian de Albuquerque Aquino . 2751 [O] 

2661. ISSN 0104-0146 v.9 n.1 1999. Os centros populares de documentação e 
comunicação no contexto paraibano: elementos para reflexão. centros populares 
de documentação e comunicação; CPDCs; Organização Não Governamental; 
ONGs; informação popular; documentação popular. Apresenta informações 
relacionadas aos Centros Populares de Documentação e Comunicação (CPDCs) 
paraibanos com base em uma pesquisa realizada junto a esses Centros, para 
análise de sua atuação. Enfoca aspectos relacionados à sua localização e origem, 
instalações, nível de atuação, recursos humanos e financeiros, atividades 
desenvolvidas, acervo, usuários e divulgação de produtos e serviços. Os 
resultados mostram que os CPDCs representam para a Paraíba modelos de 
organização civil que se identificam com as causas populares e buscam a 
transformação da realidade social. Francisca Arruda Ramalho; Denise Gomes 
Pereira de Melo; Adolfo Júlio Porto de Freitas; Maria da Luz Nóbrega Moreira; 
Maria da Solidade M. de Sá Formiga . 2749 [D] 

2662. ISSN 0104-0146 v.9 n.1 1999. Reestruturação de Informação  

 Sociedade: estudos: periódico do Curso de Mestrado em Ciência da Informação 
da Universidade Federal da Paraíba.  Joana Coeli Ribeiro Garcia; Maria das 
Graças Targino . 2747 [C] 

2663. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.243-254 jul./dez. 1999. World Wide Web: 
aspectos teóricos dos mecanismos de busca. Internet; mecanismos de busca; 
world wide web. Análise do uso de mecanismos de busca na WEB. São 
destacados alguns aspectosdestes mecanismos, tais como: classificação, 
estrutura, recuperação, características elimitações. Com o advento da Internet 
surgiu a World Wide Web (Web ou WWW), quepode ser conceituada como um 
ambiente virtual de busca de informações do mundo damídia eletrônica. A 
navegação por páginas iniciais (homepages) de sítios (sites) naWEB, tem 
colaborado no crescimento rápido da Internet. A disponibilização de docu-
mentos, informações, transações, comunicações em multimídia são operações 
condu-zidas por navegadores (browsers), tais como Explore e Netscape, que por 
sua vez, fun-cionam através de Mecanismos de Busca WWW (Search Engines) e 
instrumentam ocenário digital que emerge dos meios eletrônicos para as telas, 
monitores dos compu-tadores, interligados pelo Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol (TCP/IP). Fernanda Nahuz . 2752 [C] 

2664. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.257-272 jul./dez. 1999. O papel dos serviços 
de informação na transferência de conhecimento entre universidade e indústria: 
uma análise nacional.  Fátima Portela  Cysne . 2753 [CB] 

2665. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.273-290 jul./dez. 1999. A transferência da 
informação na educação universitária: implicações do uso da oralidade, da 
escrita e outras tecnologiasmetodologia e instrumentos.  Henriette Ferreira 
Gomes . 2754 [C] 

2666. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.291-297 jul./dez. 1999. O movimento dos sem 
terra (MST) como espaço informacional: análise das práticas informacionais 
desenvolvidas por coordenadores e líderes.  Holda Coutinho Barbosa . 2755 [C] 



2667. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.298-313 jul./dez. 1999. Pós-graduação para 
bibliotecários: educação em permanência.  Jemima Marques de Oliveira . 2756 
[B] 

2668. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.314-323 jul./dez. 1999. Política do silêncio: o 
fluxo informacional no sistema de arquivos do estado de Pernambuco.  Josemar 
Henrique de Melo . 2757 [AC] 

2669. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.324-327 jul./dez. 1999. Informação e violação 
da cidadania nos presídios.  Josinaldo José Fernandes Malaquias . 2758 [C] 

2670. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.328-333 jul./dez. 1999. Práticas de informação 
no ensino de biblioteconomia.  Maria Nilza Barbosa Rosa . 2759 [B] 

2671. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.334-339 jul./dez. 1999. Intercâmbio entre a 
produção científica de química da Universidade Federal da Paraíba e o setor 
produtivo paraibano.  Rejane Silva Alves dos Santos . 2760 [C] 

2672. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.340-345 jul./dez. 1999. Recursos hídricos do 
Vale do Assú e região salineira de Macau: programa de desenvolvimento da 
coleção Vale do Assú.  Rilda Antônia Chacon Martins; Renata Rocha Leal M. 
Pereira . 2761 [O] 

2673. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.346-353 jul./dez. 1999. Tratamento do texto 
jornalístico escrito à luz da análise documentária: o caso do resumo.  Rildeci 
Medeiros . 2762 [DB] 

2674. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.354-358 jul./dez. 1999. A morada do 
pensamento conservador: biblioteca da Congregação Mariana da Mocidade 
Acadêmica.  Silvia Cortez Silva . 2763 [B] 

2675. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.359-367 jul./dez. 1999. Análise dos fatores 
que afetam o comportamento da comunidade universitária do Centro de Ciências 
Jurídicas (CCJ) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em relação à 
biblioteca setorial.  Maria Teresa Ferlini Machado . 2764 [B] 

2676. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.371-382 jul./dez. 1999. Os destinos da Ciência 
da Informação: entre o cristal e a chama. fluxo de informação; transferência da 
informação; comunicação eletrônica. Os caminhos da Ciência da Informação no 
próximo milênio são relacionados às estruturas de informação e ao seu fluxo. A 
relação entre o fluxo de informação e o público a quem o conhecimento é 
dirigido, vem se modificando com o tempo, como uma função das diferentes 
técnicas que operam na transferência da informação - do gerador ao receptor. O 
fluxo representa uma sucessão de eventos, de um processo de mediação, entre a 
geração da informação por uma fonte emissora, e a aceitação da informação pela 
entidade receptora. Realiza o que acredita ser o cerne da Ciência da Informação: 
a geração de conhecimento no indivíduo e no seu espaço de convivência. Assim, 
é nosso propósito neste documento mostrar que, a estrutura e o fluxo da 
informação que interligam gerador e receptor, vêm agregando qualidade, de uma 
relação direta com as fases por que passou o desenvolvimento do processo de 
transferência da informação até chegar ao tempo da comunicação eletrônica que 
viabiliza com maior intensidade a relação de interação que nos interessa 
observar. Aldo de Albuquerque Barreto . 2765 [C] 



2677. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.385-397 jul./dez. 1999. A política 
governamental para pós-graduação em Ciência da Informação no Brasil.  
Johanna W. Smit . 2766 [C] 

2678. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.398-405 jul./dez. 1999. Globalização e método 
impressionista.  Maria Auxiliadora de Carvalho . 2767 [O] 

2679. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.406-412 jul./dez. 1999. Reflexões curriculares 
do ensino de biblioteconomia no Ceará.  Maria de Fátima Oliveira Costa; Ivone 
Bastos Bonfim Andrade . 2768 [B] 

2680. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.413-421 jul./dez. 1999. A pós-graduação na 
Universidade Federal da Paraíba.  Maria José Lima da Silva . 2769 [O] 

2681. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.425-438 jul./dez. 1999. Ensino de 
biblioteconomia na UFPB: questões curriculares. biblioteconomia - currículo; 
formação profissional; reforma curricular. Reconstitui o processo de 
reformulação do currículo pleno do Curso de Graduação em Biblioteconomia da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com base no currículo mínimo de 
1982, estabelecido pela Resolução Nº 08/82 do então Conselho Federal de 
Educação (CFE). Estuda o contexto que determinou tal reforma e a sua 
implantação em 1984, mediante o conhecimento do ambiente social e 
econômico paraibano da década de 80 e de anos posteriores, a documentação 
sobre a reforma do referido Curso e depoimentos de docentes. Como técnicas de 
estudo, explora a análise documental e textual e recorre à entrevista semi-
estruturada. Conclui que o currículo pleno, implantado a partir dessa reforma, 
sofreu acréscimos que o tornam mais propício ao comprometimento com a 
sociedade. No entanto, ao manter o predomínio da abordagem tecnicista, atenua 
a capacidade do profissional nele formado de atuar de forma mais 
contextualizada, social e economicamente. Edileuda Soares Diniz . 2770 [B] 

2682. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.439-454 jul./dez. 1999. O bibliotecário e o 
mercado da documentação popular: CPDCs. centros populares de documentação 
e comunicação; CPDCs; bibliotecário. Analisa os fatores que contribuem para a 
ausência do bibliotecário nos CPDCs. Recorre ao método de estudo de caso, 
mediante a escolha prévia de centros a serem pesquisados. A realização de 
entrevistas e a análise dos dados permitem inferir que a principal barreira 
encontrada pelo bibliotecário em relação ao mercado da documentação popular 
decorre, basicamente, da sua formação, que privilegia o tecnicismo em 
detrimento de um conhecimento contextualizado, necessário para a adequação a 
novos mercados. Luciana Moreira Carvalho . 2771 [BD] 



2683. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.455-464 jul./dez. 1999. Fragmentos do 
discurso quadrinizado: uma leitura crítica da personagem Mônica. histórias em 
quadrinho; literatura infanto-juvenil; Mônica. As histórias em quadrinhos, nas 
últimas décadas, têm se multiplicado de forma surpreendente. Como sistema de 
comunicação universal, surgem, a princípio, com o caráter de divertimento que 
atinge, principalmente, o público infanto-juvenil. Mas, através dessa natureza de 
entretenimento, molda-se uma concepção ideológica que o autor das histórias 
em quadrinhos perpassa sutilmente através das suas personagens e dos enredos 
dessas histórias. A partir da leitura das histórias em quadrinhos da série Mônica, 
efetiva-se a análise de discurso de Mõnica para comprovar como a 
produção/construção do discurso quadrinizado está fundamentada por uma 
concepção ideológica burguesa. Verifica-se também como é elaborada a leitura 
sobre Mônica num grupo de 20 crianças, 10 de escola pública e outras 10, de 
escola particular do Município de João Pessoa, Paraíba. Dentre os resultados, 
evidencia-se que as histórias em quadrinhos da série Mônica não trazem 
colaboração substancial para o desmascaramento de estereótipos e erradicação 
de preconceitos. Na avaliação da leitura das crianças, verifica-se a tendência de 
reprodução ao que está dito. As crianças assimilam, por meio da leitura, a 
ideologia repassada nas histórias em quadrinhos da Mônica. Assim, conclui-se 
que os quadrinhos figuram como poderosos instrumentos educativos nas mãos 
de professores, bibliotecários, comunicólogos, artistas e educadores preocupados 
com a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Marcilia Luzia 
Gomes da Costa Mendes . 2772 [O] 

2684. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.465-488 jul./dez. 1999. Características das 
dissertações produzidas no curso de mestrado em Ciência da Informação da 
UFPB. curso de mestrado em Ciência da Informação/UFPB; curso de mestrado 
em Ciência da Informação/UFPB - dissertações. Análise de 69 dissertações do 
Curso de Mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal da 
Paraíba (CMCI/UFPB), relativas ao período de 1981 a 1998. Toma como base a 
metodologia desenvolvida por Oliveira (1998) ao estudar os projetos de pesquisa 
da área de Biblioteconomia, Ciência da Informação (BCI), financiados pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Utiliza como categorias de análise aspectos formais e de conteúdo das 
dissertações, tais como folha de rosto; resumo; apresentação de objetivos; 
problema de pesquisa; indicação do orientador; referencial teórico e 
metodologias empregadas. Conclui que a produção do CMCI apresenta 
contribuições positivas, embora demande ajustes, dentre os quais: formação do 
corpo docente da área em nível de doutorado; concentração das linhas de 
pesquisa em torno das temáticas da BCI; e, estabelecimento de critérios para 
aproximar orientadores de outras áreas interessados com as questões da 
informação. Marlene de Oliveira . 2773 [C] 



2685. ISSN 0104-0146 v.9 n.2 p.489-496 jul./dez. 1999. Núcleo temático da 
seca/UFRN: uso do acervo informacional. centro de documentação; núcleo 
temático da seca - UFRN. Analisa o Núcleo Temático da Seca (NUT-SECA) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no que diz respeito ao 
uso do acervo informacional. O NUT-SECA é um centro de documentação 
especializado que estuda o fenômeno da seca numa perspectiva interdisciplinar. 
As bases teóricas abrangem estudos do conceito e das funções de um centro de 
documentação, das etapas e importância do desenvolvimento de coleções e do 
uso da informação propiciada pelos centros de documentação. A metodologia, 
coerente com o referencial teórico apresentado, considera os aspectos 
quantitativo e qualitativo no tratamento dos dados obtidos. Face à inexistência 
de um cadastro de usuários do NUT-SECA e constatada a presença de 
professores como usuários em potencial, opta-se pelo segmento docente como 
universo a ser pesquisado. Os questionários aplicados comprovam a pouca 
utilização da coleção por docentes da UFRN, ainda que estes efetuem atividades 
de pesquisa, conheçam e usem o acervo quando da elaboração de investigações 
sobre a temática da seca. Ademais, os dados coletados indicam a pouca 
divulgação da existência do acervo do NUT-SECA como determinante do pouco 
uso do material. Observa- se, ainda, que esse acervo não recebe tratamento 
técnico adequado, o que também pode contribuir para a sua pouca utilização. As 
sugestões decorrentes da pesquisa estão relacionadas com a necessidade de 
divulgar a existência da coleção e de sua entrada em redes de informação, haja 
vista que o trabalho realizada evidencia o valor do acervo e a sua importância 
como fonte de estudo para os pesquisadores do fenômeno da seca. Ressalta-se, 
ainda, a possibilidade do NUT-SECA desenvolver ações que conscientizem a 
comunidade, não apenas sobre as fontes de informação que oferece, mas 
também sobre a relevância do estudo da seca. E mais, refere-se à 
responsabilidade da UFRN em contribuir para ampliar o conhecimento de um 
fenômeno que afeta a região na qual se insere. Renata Passos Filgueira de 
Carvalho . 2774 [D] 

 

 



Anais do Museu Histórico Nacional 

2686. ISSN 1413-1803  n.23 p.77-88 1972. Documentos da Independência no 
Museu Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional; Brasil-história; 
independência do Brasil; documentos históricos. No acervo documental do 
Museu Histórico Nacional o período 1808/1825, oficializado para as 
comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil, acha-se 
representado por uma quantidade relativamente modesta de originais, 
manuscritos ou impressos, relacionados com alguns acontecimentos ocorridos 
naquela época. Os documentos fundamentais que assinalam a marcha 
progressiva do nosso processo de emancipação política, iniciada com a chegada 
do Príncipe Regente à cidade do Salvador, em janeiro de 1808, e concluída com 
o Tratado de Reconhecimento, assinado no Rio de Janeiro a 29 de agosto de 
1825, encontram-se, em sua maior parte, no Arquivo Nacional, Biblioteca 
Nacional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Museu Imperial, 
Departamento de História e Documentação do Estado da Guanabara, Museu 
Paulista, e no Arquivo Histórico do Ministério das Relações Exteriores 
(Itamaraty). Um ou outro registro de real valor para a história daqueles anos é 
localizado fora dessas instituições. O Museu Histórico Nacional, que possui em 
seu Arquivo vários documentos firmados por ocasião da União Ibérica (1580- -
1640), além de algumas coleções preciosas, tais como os fundos Nilo Peçanha, 
Wanderley Pinho, Visconde da Cachoeira e alguns milhares de documentos 
avulsos, pouco material pode oferecer aos pesquisadores do movimento da 
Independência. A maior parte dos documentos datado de 1808 a 1825, 
pertencentes ao seu acervo, carece de interesse relevante. Visando a orientar os 
estudiosos, procurei relacionar nas páginas que se seguem aqueles que, no meu 
entender, podem auxiliar a complementação de trabalhos de pesquisa Herculano 
Gomes Mathias . 4434 [MO] 

2687. ISSN 1413-1803  n.23 p.91-100 1972. A Imperial Guarda de Honra. 
Brasil-história; Museu Histórico Nacional; independência do Brasil; relíquias. 
Possui o Museu Histórico Nacional, em seu valioso acervo sobre o período de 
nossa Independência, entre outras relíquias, objetos pertencentes à Imperial 
Guarda de Honra de D. Pedro I, criada por Decreto de 1º de dezembro de 1822, 
a qual exerceu suas funções até o 7 de abril de 1831. Esses objetos, tais como: 
capacetes, tambor, sabre reto de copos de bronze, tendo na lâmina a divisa "Viva 
o Imperador", espora, placa de talabarte e passador de talim, dão uma visão das 
mais belas tradições de nosso exército Affonso Celso Vilíeia de Carvalho . 4435 
[MO] 



2688. ISSN 1413-1803  n.24 p.67-74 1973. Relatório sobre a Restauração do 
Quadro "Sagração e Coroação de D. Pedro I" Prof. Jean Baptiste Debret (1828). 
Museu Histórico Nacional; restauração; quadro Sagração e Coroação de D. 
Pedro I. Preparo do local para os trabalhos testes, documentação, fotografia, 
primeira limpeza à base de essência de terebentina e timol, retirada do verniz 
oxidado, reentelagem à base de cera, limpeza com acetona e essência de 
terebentina, pintura das falhas, mastique nas falhas para nivelar a camada 
pictórica. O resultado plenamente satisfatório obtido na restauração deste 
importante quadro documentário da nossa independência política, se deve ao 
grande empenho e entusiasmo da Comissão Organizadora da Exposição do 
Sesquicentenário da Independência do Brasil, e da equipe do Gabinete de 
Restauração do Museu Histórico Nacional, sob a chefia do Sr. Diretor Gerardo 
Britto Raposo da Câmara Nicolau Del Negro . 4436 [MO] 

2689. ISSN 1413-1803  n.25 p.159- 1974. Moedas do Brasil: República (1889-
1942). Museu Histórico Nacional; numismática; coleção de moedas; história-
Brasil. A queda da monarquia não afetou, desde logo, o sistema monetário 
nacional. Apenas no seu aspecto externo, a partir do primeiro ano, introduziram-
se na moeda as diferenças necessárias, decorrentes da nova forma de governo. A 
adoção de novos metais ou ligas, a outros títulos e valores, foi-se operando aos 
poucos, conservando-se embora até o advento do cruzeiro, a unidade básica do 
real e do seu múltiplo - o mil réis. Neste artigo, Analisemos por partes a moeda 
metálica do Brasil a partir de 1889 Luiz Marques Poliano . 4439 [MO] 

2690. ISSN 1413-1803  n.25 p.17-64 1974. A Documentação Literária e 
Paraliterária do Museu Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional; 
documentação literária; documentação paraliterária. Introduzimos 
"documentação literária e paraliterária", pois que, sendo este Museu 
eminentemente um depositário, dinâmico embora, da História Pátria, tinha que 
guardar, ao lado do acervo literário propriamente dito, no sentido estético do 
termo, uma grande cópia de material relacionado à Literatura de alguma forma, 
sem sê-lo, entretanto, de maneira rigorosa. Entra aqui o conceito tradicional de 
Literatura, conjunto de produção escrita, em mais de um setor de especialização, 
desde que a língua usada nesse conjunto tenha o mínimo desejável de bom gosto 
e acabamento. Não se pode negar esse mínimo a uma carta do Barão de Rio 
Branco, ou a um documento subscrito por Clóvis Beviláqua, embora nada 
contenham, intrinsecamente, de literatura. E estamos certos de que esse mínimo, 
muitas vezes, é de longe ultrapassado Fábio Preixieiro . 4438 [MO] 



2691. ISSN 1413-1803  n.25 p.5-16 1974. A Imprensa Periódica no Brasil. 
história-Brasil; imprensa-Brasil-história; Museu Histórico Nacional. As 
primeiras notícias sobre o Brasil foram enviadas a Portugal em cartas 
manuscritas da autoria de Pero Vaz de Caminha e do Mestre João. As partes 
oficiais, a cargo do Capitão-mór da frota, Pedro Álvares Cabral e demais 
comandantes dos navios não se encontraram até hoje. Uma publicação alemã - 
Cópia da Nova Gazeta do Brasil - contém notícias de nossa terra colhidas até o 
ano de 1515. Em Portugal não havia imprensa periódica no século XVI. A arte 
da impressão ainda engatinhava e as primeiras oficinas tipográficas eram toscas 
e acanhadas. A ocupação do litoral maranhense por La Ravardière foi 
amplamente noticiada, em 1617, pelo periódico francês Mercure françois. O 
Museu Histórico Nacional possui um exemplar. Durante o período colonial a 
única tentativa séria do estabelecimento da imprensa no Brasil deve-se a 
Antônio Isidoro da Fonseca, com oficina montada na cidade do Rio de Janeiro, 
em 1746, no governo de Gomes Freire de Andrada, futuro Conde de Bobadela, 
que lhe permitiu a instalação dos apetrechos. Infelizmente uma proibição régia 
fulminou o empreendimento e os trabalhos tiveram de ser interrompidos logo a 
seguir. Restaram alguns impressos que constituem hoje preciosidades 
bibliográficas. Alguns autores sustentam a afirmação da existência de uma 
tipografia no Recife durante a ocupação holandesa. As provas exibidas não são 
suficientes para que se possa aceitar como válida essa suposição. Fala-se, 
também, numa outra tentativa feita no ano de 1706, naquela cidade, onde teriam 
sido impressas letras de câmbio e orações devotas. Resta a comprovação dessa 
afirmativa com a apresentação de serviços executados Herculano Gomes 
Mathias . 4437 [MO] 

2692. ISSN 1413-1803  n.26 p.127-142 1975. O Imperador D. Pedro II no 
Museu Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional; Brasil-Segundo Reinado; 
Dom Pedro II; Brasil-história Herculano Gomes Mathias . 4442 [MO] 

2693. ISSN 1413-1803  n.26 p.39-58 1975. Manuel de Araújo Porto Alegre e o 
Quadro de sua autoria "Coroação de Dom Pedro II", Restaurado no Museu 
Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional (MHN); Manuel de Araújo Porto 
Alegre; pintor brasileiro; Brasil-história. Ao comemorar no presente ano de 1975 
o sesquicentenário do nascimento de Dom Pedro II não poderia olvidar o nome 
de Manuel de Araújo Porto Alegre, pelo que ele representou na pintura 
brasileira, tão incentivada e prestigiada pelo Imperador. Influenciado pelos 
trabalhos dos artistas franceses que atuavam no Rio de Janeiro, aqui chegou em 
1826, matriculando-se na Academia das Belas-Artes, recentemente criada, 
embora seu intuito inicial fora o de diplomar-se em Engenharia. Pelo seu talento 
e dedicação aos estudos, em pouco tempo tornou-se o principal discípulo de 
Debret, participando, inclusive, da primeira exposição de Belas-Artes realizada 
no Rio de Janeiro em 1829. Desde que ingressou na Academia, Porto Alegre 
sempre manifestou o desejo de se especializar em pintura histórica Dirceu Pinho 
França . 4440 [MO] 



2694. ISSN 1413-1803  n.26 p.69-80 1975. Viagens do Imperador D. Pedro II 
na Medalhística do Museu Histórico Nacional. Brasil-império; Brasil-história; 
Museu Histórico Nacional. "Sua majestade itinerante" o Imperador D. Pedro II 
era nos últimos anos de sua vida, um dos governantes mais viajados. Embora 
homem de índole calma, dado a intermináveis meditações, sempre pronto a se 
isolar num gabinete, dedicando-se à literatura, à música e à ciência, ele tinha 
também o espírito aguçado para viagens. Muito curioso e indagador, o 
Imperador empreendia grandes caminhadas sempre atento aos detalhes e às 
novidades que surgiam à sua volta. As anotações minuciosas e os desenhos 
geralmente feitos a lápis eram uma constante nos seus diários de viagens. D. 
Pedro II tinha grande facilidade de se adaptar a qualquer meio de locomoção, 
usando sobretudo o vapor, o trem e o carro. Não se furtava também aos longos 
passeios a pé, desprovido de aparato, como um homem simples, buscando tirar o 
maior proveito da oportunidade, Nas ocasiões em que a situação política exigia 
sua presença numa das províncias distantes, o Monarca não media sacrifícios 
pessoais, enfrentava qualquer tempo, sempre com o propósito de levar, aos seus 
compatriotas, a paz Maria Bernadete Fernandes Gonçalves . 4441 [MO] 

2695. ISSN 1413-1803  n.27 p.135-146 1995. Coleções no Museu Histórico 
Nacional: a Coleção Souza Lima. Museu Histórico Nacional; coleção; política 
de aquisição Lucila Moraes Santos . 4491 [M] 

2696. ISSN 1413-1803  n.27 p.19-31 1995. Museu, Memória, História. museu; 
história; memória; Museu Histórico Nacional. Considerar um museu, e em 
particular um museu nacional e histórico como um lugar de memória não chega 
a ser propriamente original: o exercício debusca de uma certa topografia da 
memória deve-se, sobretudo, a Pierre Nora, que dirigiu um seminário sobre o 
tema na École dês Hautes Études en Sciences Sociales de Paris entre 1978 e 
1981. As atividades acadêmicas realizadas em torno a este seminário deram 
origem à elaboração dos volumes da coleção publicada pela Editora Gallimard 
com o título Les Lieux de La Mémoire. Na trilha aberta pelo trabalho inovador 
da equipe coordenada pelo historiador francês, multiplicaram-se, nas mais 
variadas latitudes acadêmicas, as iniciativas no sentido de aprofundar e 
problematizar questões relativas aos lugares da memória, especialmente aqueles 
referidos à memória. O MHN, reúne e encerra essas múltiplas dimensões, não 
apenas por ser um museu histórico e nacional, mas também porque sua história o 
destaca como lugar privilegiado de construção de memória Margarida de Souza 
Neves . 4486 [M] 

2697. ISSN 1413-1803  n.27 p.31-60 1995. Tradição e Ruptura no Museu 
Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional; memória; patrimônio; história. 
Os museus são a um tempo: lugares de memória e de poder. Estes dois conceitos 
estão permanentemente articulados em todo e qualquer museu, 
independentemente de sua classificação tipológica. No caso dos museus de 
história esta relação é ainda mais evidente. Este texto dividido em três partes 
pretende estudar o processo de construção do Museu Histórico Nacional (MHN) 
e as relações entre a memória e o poder aí existentes. Criado em 1922, durante 
as comemorações do centenário da Independência do Brasil, o MHN surgiu 
celebrando a memória de determinados atores e acontecimentos e estabelecendo 
de forma mais ou menos explícita um discurso sobre o poder Mário de Souza 
Chagas; Solange de Sampaio Godoy . 4487 [M] 



2698. ISSN 1413-1803  n.27 p.61-78 1995. Examinando a Política de 
Aquisição do Museu Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional; política de 
aquisição; representação social; relíquia. Desde o século XVII, quando surgem 
os museus modernos, essas instituições dedicam-se a recolher, preservar e expor 
objetos das mais variadas classes e categorias possíveis. Encarados seja como 
relíquias, seja como documentos, como elementos educativos ou mesmo como 
simples meios de diversão ou deslumbramento das pessoas, os objetos 
museológicos constituem a espinha dorsal das atividades desenvolvidas pelos 
museus. Como instituições cuja origem está ligada a demandas políticas e/ ou 
sociais1, os museus estão situados num lugar bem determinado nas sociedades. 
Assim, apesar das proposições de alguns teóricos atuais2, as sociedades não são 
imensos museus e nem todos os seus produtos materiais, potenciais objetos 
museológicos. Numa abordagem mais prudente, podemos dizer que um objeto 
se torna objeto museológico depois de ser identificado por um especialista, ou 
grupo de especialistas e passar por algumas formalidades. A partir desse 
momento, passa a integrar um universo de objetos que, afastados de sua função 
original, se tornam índices de sua classe. Representam a si mesmos e a outros 
objetos que lhes guardem alguma similitude ou podem ainda representar um 
valor, além do próprio, que lhes é adicionado pelo fato de estarem associados, 
por exemplo, a algum vulto histórico. No intuito de traçar as bases para uma 
ação ativa de coleta de acervo, sobretudo do século XX, foi organizado um 
grupo de estudo. O resultado deste trabalho permitirá o início do recolhimento 
de itens que complementarão as coleções já existentes e renovarão o acervo, 
inserindo objetos pertencentes aos diversos segmentos sociais José Bittencourt; 
Lia Silvia P. Fernandes; Vera Lúcia Bottrel Tostes . 4488 [M] 

2699. ISSN 1413-1803  n.27 p.7-18 1995. O Paradigma Evolucionista e o 
Museu Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional-história; Museu Histórico 
Nacional-objetivos Regina de Abreu . 4485 [MO] 



2700. ISSN 1413-1803  n.27 p.79-90 1995. O Arquivo Histórico do Museu 
Histórico Nacional: trajetória e metamorfoses. Museu Histórico Nacional; 
Arquivo Histórico; memória; história; patrimônio. Um texto publicado em 1984 
pela Sociedade dos Arquivistas Americanos define o arquivo de um museu 
como sendo "os registros não-correntes, de valor permanente, preservados 
devido à sua importância continuada"!. Segundo o mesmo texto, os documentos 
são preservados num museu por intermédio de programas de implantação e 
desenvolvimento de arquivos, pois têm importância para estabelecer a identidade 
institucional e permitir a recuperação da sua história. Por este ângulo, o Museu 
Histórico Nacional atualmente possui, em sua estrutura administrativa, um 
arquivoorganizado de forma a preservar os registros gerados pela dinâmica 
institucional, não apenas relativamente ao acervo museológico, mas também à 
sua vida administrativa2. Atualmente, este arquivo permanente administra 
milhares de documentos. Sua importância é inquestionável, e o acervo, sob sua 
responsabilidade, tem servido de base a diversas atividades administrativas e de 
pesquisa. Mas não é desse arquivo que trata este artigo. Isto porque possui o 
Museu Histórico Nacional um outro arquivo, que não cabe na definição citada 
anteriormente. Não é, entretanto, um arquivo que lide com fundos ou séries 
documentais; tampouco é um arquivo quebusca preservar os registros da vida 
cotidiana institucional. Seu elo de semelhança com outros arquivos é sobretudo 
o fato de que preserva documentos registrados sobre suporte papel. Trata-se esse 
outro arquivo do Arquivo Histórico doMuseu Histórico Nacional Denise 
Portugal; José Bittencourt; Rosângela Bandeira . 4489 [MA] 

2701. ISSN 1413-1803  n.27 p.91-112 1995. Uma grande coleção de moedas 
no Museu Histórico Nacional?. Museu Histórico Nacional; coleção de moedas; 
numismática. A Numismática foi definida de diversas maneiras. Muito 
simplesmente, como "a ciência das moedas", por diversos autores; ou de forma 
mais complexa, como a adotada por José Leite de Vasconcelos no final do 
século passado: "ciência que tem por objetivo o estudo morfológico e 
interpretativo das moedas; morfológico porque as moedas hão de apreciar- se 
quanto ao seu metal, ao seu aspecto, a suas figuras, sinais e letreiros; 
interpretativo porque se tem de dar a razão de tudo o que o estudo morfológico 
revelou nas moedas. É como que um estudo anatômico e fisiológico, ou estático 
e dinâmico, ou da forma e da função. As coleções do Museu Histórico Nacional 
têm servido para estudos, pesquisas e exposições importantes, a nível nacional e 
internacional. Continuam assim a cumprir a sua função - a de nos ajudar a 
conhecer um pouco melhor a história do homem em sociedade Rejane Maria 
Lobo Vieira; Maria Lúcia Faria Rodrigues; Norma Botelho Portugal . 4490 
[MO] 

2702. ISSN 1413-1803  n.28 p.105-116 1996. Patrimônio cultural e cidadania: 
as representações de memória nos museus.  Solange Godoy; Mário Chagas . 
4518 [M] 

2703. ISSN 1413-1803  n.28 p.117-132 1996. Luz: subsídios técnicos para a 
conservação preventiva.  Violeta Cheniaux . 4519 [M] 

2704. ISSN 1413-1803  n.28 p.133-148 1996. Moedas de necessiade emitidas 
em porcelana, grés e terracota.  Eliane Rose Vaz Cabral Nery . 4520 [O] 



2705. ISSN 1413-1803  n.28 p.149-162 1996. Questões a propósito do 
pensamento sobre a guerra no Brasil, no século 19.  Antônio Luiz Porto e 
Albuquerque . 4521 [O] 

2706. ISSN 1413-1803  n.28 p.163-182 1996. O arsenal de guerra do Rio de 
Janeiro.  Adler Homero Fonseca de Castro . 4522 [M] 

2707. ISSN 1413-1803  n.28 p.183-194 1996. Representações cartográficas 
portuguesas entre os séculos 16 e 18 como constructo do saber/poder.  Angela 
Maria C. da Motta Telles . 4523 [X] 

2708. ISSN 1413-1803  n.28 p.21-36 1996. O papel dos museus na construção 
de uma "identidade nacional".  Maria Célia Teixeira Moura Santos . 4514 [M] 

2709. ISSN 1413-1803  n.28 p.37-64 1996. Memória, história e coleção.  
Regina Abreu . 4515 [M] 

2710. ISSN 1413-1803  n.28 p.65-90 1996. De casa que guarda relíquias à 
instituição que cuida de memória: a trajetória do conceito de museu no Museu 
Histórico Nacional.  Vânia Dolores Estevam de Oliveira . 4516 [M] 

2711. ISSN 1413-1803  n.28 p.7-20 1996. Gabinetes de curiosidades e museus: 
sobre tradição e rompimento.  José Neves Bittencourt . 4513 [M] 

2712. ISSN 1413-1803  n.28 p.91-104 1996. Nação, história e cultura no Brasil: 
um ensaio de reflexão desencantada, para uso, talvez, das instituições de 
patrimônio.  Guilherme Pereira das Neves . 4517 [M] 

2713. ISSN 1413-1803  n.29 p.109-120 1997. Um museu para São Paulo. . O 
Museu Paulista é uma das mais antigas instituições museológicas em atividade 
no Brasil. O artigo segue as pistas de sua origem analisando os motivos pelos 
quais a aristocracia paulista do final dos oitocentos se interessava por colecionar 
objetos naturais e históricos, e como o acervo do Museu se formou a partir da 
soma dessas coleções com acumulações de objetos existentes no extinto Museu 
Provincial e na Comissão Geológica do Estado de São Paulo. Maria José Elias . 
4542 [M] 

2714. ISSN 1413-1803  n.29 p.121-140 1997. 1922: o encontro do efêmero 
com a permanênciaAs Exposições (Inter)Nacionais, os museus e as origens do 
Museu Histórico Nacional. . Este artigo tem por objetivo abordar o 
relacionamento simbólico entre museus (como exposições permanentes) e 
exposições (internacionais (como eventos temporários), desde a primeira delas 
acontecida no Brasil, a Exposição Nacional de 1861, e continuando até atingir a 
Exposição Internacional do Centenário da Independência, em 1922. O artigo 
considera museu e exposições como instituições concebidas para prover os 
brasileiros de conhecimentos sobre sua Nação. Também analisa o papel do 
Museu Nacional durante o século XIX, relativamente às exposições patrocinadas 
pelo governo imperial; em seguida, discute a crescente demanda, nas primeiras 
décadas do século XX, pela criação de um museu de história nacional, 
analisando a controvérsia em torno da criação da instituição que viria a se tornar 
o Museu Histórico Nacional. O artigo considera tal controvérsia como resultante 
das diferentes visões das elites sobre como deveria ser um museu dedicado a 
preservar e expor a memória histórica nacional. Noah Charles Elkin . 4543 [M] 



2715. ISSN 1413-1803  n.29 p.13-23 1997. A idéia da criação do Museu 
Histórico Nacional. . Estes três artigos discutem as origens do Museu Histórico 
Nacional, a partir do ponto de vista de senadores que participaram ativamente do 
desenvolvimento inicial da instituição. O artigo "O Culto da Saudade", por 
Barroso, é como o manifesto pela criação do MHN. Os outros dois textos, por 
Adolpho Dumans, conservador e secretário da instituição até o início dos anos 
50, procura documentar os primeiros 25 anos,do Museu, sempre frisando sua 
importâancia na arena cultural do país. Adolpho Dumas . 4536 [M] 

2716. ISSN 1413-1803  n.29 p.141-186 1997. Sobre patronos, heróis e 
visitantes: o Museu Histórico Nacional, 1930-1960. . O artigo trata da 
importância do Museu Histórico Nacional (MHN) na paisagem cultural 
brasileira durante a era Vargas. A história institucional da repartição nas três 
décadas depois da Revolução de 1930 é o foco central de interesse, destacando-
se as estratégias representativas e discursivas usadas pelo Museu para validar 
uma versão oficial da experiência histórica nacional, que privilegiava o papel de 
heróis nacionais e patronos na consolidação do Estado nacional brasileiro. 
Também merece destaque o relacionamento entre Getúlio Vargas e o Museu, 
bem como a visitação ao museu durante este período. O estudo conclui-se com 
uma discussão das leituras oficiais e não-ofíciais da "Sala Getúlio Vargas", 
tentando assim analisar a atuação do Museu como instituição cultural 
intimamente ligada ao estado varguista, centro de produção e reprodução da 
memória histórica e um fórum de construção da cidadania cultural no Brasil 
moderno. Daryle Williams . 4544 [M] 

2717. ISSN 1413-1803  n.29 p.187-210 1997. Mostrar, estudar, celebrar: 
apontamentos sobre a história das atividades educativas no Museu Histórico 
Nacional, 1922-1968.  Angela da Cunha Motta Telles . 4545 [M] 

2718. ISSN 1413-1803  n.29 p.211-246 1997. Observações sobre um museu 
histórico do século 19: o Museu Militar do Arsenal de Guerra. . Por meio de 
uma análise centrada nos objetos de uma coleção formada durante o Segundo 
Reinado, este estudo de caso está voltado para a presença discursiva do Museu 
Militar do Arsenal de Guerra, um museu militar que funcionou no Rio de 
Janeiro, durante a segunda metade do século passado. O artigo sugere que o 
Museu Militar - considerado predecessor mais direto do Museu Histórico 
Nacional - foi criado em função da expansão e consolidação do Exécito 
nacional, na época em que este era muito solicitado, em função dos diversos 
conflitos de fronteiras na região Platina. O artigo busca demonstrar como o 
conteúdo e organização da coleção do museu privilegia o papel da força terrestre 
na consolidação e expansão da esfera política nacional, concluindo com um 
amplo exame do lugar ocupado pelo museu na memória institucional do Estado  
imperial. José Neves Bittencourt . 4546 [M] 



2719. ISSN 1413-1803  n.29 p.24-31 1997. O Museu Histórico Nacional 
através dos seus 25 anos de existência. . Estes três artigos discutem as origens do 
Museu Histórico Nacional, a partir do ponto de vista de senadores que 
participaram ativamente do desenvolvimento inicial da instituição. O artigo "O 
Culto da Saudade", por Barroso, é como o manifesto pela criação do MHN. Os 
outros dois textos, por Adolpho Dumans, conservador e secretário da instituição 
até o início dos anos 50, procura documentar os primeiros 25 anos,do Museu, 
sempre frisando sua importâancia na arena cultural do país. Adolpho Dumas . 
4537 [M] 

2720. ISSN 1413-1803  n.29 p.247-262 1997. Do troféu de guerra ao copo de 
geléia: a dessacralização do acervo dos "templos da memória". . Uma das 
origens das instituições museológicas é o costume de se cultuar vitórias militares 
através da preservação de elementos materiais a elas ligados - os troféus 
conquistados aos vencidos e as armas associadas aos vencedores. Este costume, 
nascido na Antiguidade Clássica, manteve-se na Idade Média, passando aos 
Estados nacionais, nos quais os museus eram, por vezes, chamados "Templos de 
Marte". No Brasil, a idéia associada à tal prática foi abraçada por Gustavo 
Barroso e influenciou a origem e desenvolvimento do Museu Histórico 
Nacional. No final dos anos 60, as idéias associadas à "nova história" 
começaram a influenciar o discurso dos museus em geral, e também do Museu 
Histórico Nacional, fazendo com que este buscasse repensar seu passado e 
levando à atualização e diversificação da proposta museológica, com a 
incorporação de temas e objetos até então excluídos das reservas técnicas e 
exposições. Adler Homero Fonseca de Castro . 4547 [M] 

2721. ISSN 1413-1803  n.29 p.263-276 1997. A memória da casa da memória: 
o programa de gestão de documentos do Museu Histórico Nacional. . Este artigo 
tem dois objetivos que, embora distintos, complementam-se. O primeiro é 
comemorar os dez anos de implantação do Programa de Gestão de Documentos 
do Museu Histórico Nacional; o segundo é, pela perspectiva do Museu, 
examinar a evolução do tratamento de da documentação administrativa no 
serviço público federal, dos anos 40 até nossos dias. O artigo procura também 
mostrar que as atividades de pesquisa desenvolvidas tanto pelas áreas técnica e 
administrativa do Museu quanto por pesquisadores externos só atingiram, nos 
últimos anos, o grau de adiantamento em que se encontram devido à 
sistematização da memória institucional que tem sido realizada a partir da 
implantação do Programa de Gestão de Documentos. Eliana Balbina Flora Sales 
. 4548 [M] 

2722. ISSN 1413-1803  n.29 p.32-34 1997. O culto da saudade. . Estes três 
artigos discutem as origens do Museu Histórico Nacional, a partir do ponto de 
vista de senadores que participaram ativamente do desenvolvimento inicial da 
instituição. O artigo "O Culto da Saudade", por Barroso, é como o manifesto 
pela criação do MHN. Os outros dois textos, por Adolpho Dumans, conservador 
e secretário da instituição até o início dos anos 50, procura documentar os 
primeiros 25 anos,do Museu, sempre frisando sua importâancia na arena cultural 
do país. Gustavo Barroso . 4538 [M] 



2723. ISSN 1413-1803  n.29 p.37-56 1997. Memória cidadã: história, 
patrimônio cultural e museus. . No processo de invenção do passado nacional, os 
livros de história do século XIX contribuíram para a legitimação simbólica dos 
Estados nacionais, preparando o que François Furet chamou de "pedagogia do 
cidadão". Este processo, porém, extrapolou o campo historiográfíco e esteve 
presente em todas as construções imaginárias da nacionalidade, constituindo-se 
no substrato fundamental da identidade do cidadão. E a partir deste contexto que 
surge a noção de patrimônio histórico e artístico associada ao recorte nacional e 
à identificação dos "lugares de memória" da nação. O artigo procura historicizar 
o problema propondo o reexame dos seus parâmetros, contradições e impasses. 
Afonso Carlos Marques dos Santos . 4539 [MO] 

2724. ISSN 1413-1803  n.29 p.57-86 1997. Ordem e natureza: coleções e 
cultura científica na Europa moderna. . O colecionismo natural na Europa, entre 
os séculos XVI e XIX, passa por transformações que acompanham a própria 
organização da cultura científica. Nos primeiros séculos da Idade Moderna, tal 
prática se apresenta como a reunião de testemunhos concretos das maravilhas da 
criação. Cada vez mais, essas coleções, essas coleções passam a reunir 
exemplares cuja importância deixa de ser a singularidade para ser sua inserção 
natureza ordenada e classificada. O final do século XVIII inaugura o advento de 
uma nova curiosidade científica onde o que é relevante é a percepção das 
relações entre as estrutura e função de cada objeto da coleção. Lorelai Brilhante 
Kury; Carlos Ziller Camenietzki . 4540 [MO] 

2725. ISSN 1413-1803  n.29 p.87-108 1997. Todo um mundo a reformar: 
Intelectuais, cultura ilustrada e estabelecimentos científicos em Portugal e no 
Brasil, 1779-1808. . O artigo trata das tentativas de reforma do Estado 
português, iniciadas a partir da subida ao trono do déspota esclarecido D. José I, 
e consequente atuação do ministro D. Sebastião José de Carvalho e Melo, 
marquês de Pombal. Estes dois homens iniciaram um amplo movimento de 
reformas que tiveram por base os paradigmas da Ilustração. Intentando implantar 
um "governo racional", tinham por objetivo a recuperação do Reino e do 
Império colonial. Cercaram-se de auxiliares com sólida formação acadêmica, 
alguns estrangeiros e outros com longos períodos passados fora de Portugal, e 
incentivaram a reforma do ensino, bem como a implantação de instituições 
científicas cuja finalidade era receber e avaliar possíveis influxos materiais 
vindos tanto do próprio território metropolitano quanto do Ultramar. Este 
movimento, chamado por diversos autores de "pragmatismo ilustrado", criou 
uma estrutura que se manteve ativa mesmo após a morte de D.José e da subida 
ao trono de D. Maria I, o que significou certa reestruturação do esquema de 
poder anterior a D.José. A iniciativa das reformas, sempre sobre rígido comando 
do Estado português, criou uma tradição intelectual que lançou sólidas raízes e 
viria a influenciar todo o aparato burocrático e cultural brasileiro, no século 
seguinte. Oswaldo Munteal Fª . 4541 [O] 



2726. ISSN 1413-1803  n.30 1998. Meios de transporte terrestre no Museu 
Histórico Nacional: uma introdução. . A exposição permanente No Tempo das 
Carruagens, instalada no térreo do Museu Histórico Nacional, inaugurada em 
outubro de 1994 e ampliada em 1997, resgatou e valorizou uma das mais 
expressivas e importantes coleções da instituição. O acervo de meios de 
transporte terrestre do Museu é, sem dúvida, o mais variado e representativo dos 
séculos XVIII e XIX até hoje reunido num museu brasileiro. Coroando este 
panorama do transporte terrestre no Brasil, foi inaugurada a exposição Na 
Velocidade do Protos em novembro de 1996, também de caráter permanente, 
exibindo o automóvel Protos, fabricação alemã de 1908, um dos primeiros 
utilizados em nosso país. O artigo aborda o citado acervo, procurando compor 
um panorama da evolução dos transportes no Brasil até o início do século XX. 
Também apresenta uma classificação dos objetos que compõem a coleção, bem 
como apresenta os principais itens que dela fazem parte. Cícero Antônio F. 
Almeida . 4574 [MO] 

2727. ISSN 1413-1803  n.30 p.109-120 1998. O Rio de Janeiro na primeira 
metade do século 19: expansão urbana e transformação na paisagem construída. 
. O artigo discute o crescimento da cidade do Rio de Janeiro, em função da 
transferência da capital colonial (1763), da transferência da Corte portuguesa 
(1808) e da Abertura dos Portos às Nações Amigas (1808). Os novos papéis 
assumidos pela cidade levaram ao aumento da população, das atividades 
econômicas e à expansão da teia urbana. Este crescimento, que se estende por 
toda a primeira metade do século XIX, é, por outro lado, um processo 
ambivalente de mudança e tradição, pois, ao mesmo tempo que se desenvolviam 
setores dinâmicos, como as atividades comerciais e de serviços, a Igreja 
continuava influenciando a organização urbana e não se observam ações 
decisivas do Estado sobre o meio urbano. Sonia Gomes Pereira . 4565 [O] 

2728. ISSN 1413-1803  n.30 p.121-146 1998. A formação de museus nacionais 
na América Latina independente. . Este artigo considera as origens de alguns 
museus latino-amcricanos, no quadro das políticas ilustradas herdadas do 
período colonial e mantidas nas primeiras propostas de organizações das jovens 
nações independentes nos anos 20 do século passado. Detém-se mais 
especificamente na proposta de construção do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro, que lhe conferiu um caráter de museu universal e metropolitano. Maria 
Margareth Lopes . 4566 [M] 

2729. ISSN 1413-1803  n.30 p.147-158 1998. Araras gregas: a questão do 
neoclassicismo anterior à missão artística francesa na história da arquitetura no 
Brasil. . A historiografia sobre a arquitetura produzida no Brasil entre o final dos 
setecentos e início dos oitocentos situa a chegada da Missão Francesa ao Rio de 
Janeiro como marco finalizador de um período e iniciador de outro. Tal primado 
da Missão impede a designação de "neoclássica" para a produção artística no 
Brasil ao final do período colonial, ao ponto de quase parecer que esse estilo 
teria surgido na América portuguesa a partir de 1816. Por esta leitura, o 
neoclássico teria se seguido à uma colônia barroca e antecedio uma primeira 
república eclética. Este artigo discute o surgimento de tais paradigmas na 
produção historiográfica em torno da arte e da arquitetura do Brasil. Roberto 
Conduru . 4567 [O] 



2730. ISSN 1413-1803  n.30 p.159-168 1998. Em demanda do Éden: 
arquitetura e natureza no tempo de D. João e D. Pedro I. . O reinado de D. Pedro 
I representou para a história da arquitetura uma continuação das mudanças 
profundas de mentalidade iniciadas em 1808. Muitas dessas modificações 
somente alcançariam sua forma definitiva após a independência. A tendência 
neoclássica observável na arquitetura brasileira desde o século XVIII é um dos 
exemplos mais completos dessa afirmação. O artigo trata do ciclo da arquitetura 
brasileira marcado pela difusão do neoclássico como estilo oficial. Também 
procura levantar as reflexões que, ao longo deste período, os arquitetos faziam 
em torno da natureza brasileira, e a influência que tais reflexões tiveram na 
sedimentação da prática arquitetônica. Gustavo Rocha- Peixoto . 4568 [O] 

2731. ISSN 1413-1803  n.30 p.169-189 1998. Um homem adequadamente 
trajado: Uma introdução ao estudo da indumentária de D. Pedro I. . O artigo 
busca apresentar, por intermédio da indumentária mostrada em diversas 
representações iconográfícas do imperador D. Pedro I nas diversas fases de sua 
vida, um panorama da época. Também são examinadas a atuação e até mesmo 
certas facetas das personalidade dese importante personagem. Tomando a 
indumentária como um sistema de signos que serve como meio de comunicação, 
é possível encontrar, nos trajes imperiais, indícios dos aspectos citados. Vera 
Lúcia Lima; Anamaria Rego de Almeida . 4570 [MO] 

2732. ISSN 1413-1803  n.30 p.191-206 1998. O jardim mauricio: 
conhecimento e colonização da América durante o domínio batavo no Brasil 
1637/1645. . Este artigo tem como objeto o Jardim do Conde Maurício de 
Nassau-Siegen construído no Recife-holandês na primeira metade do século 
XVII, durante o domínio neerlandês no Brasil. Por ser um Jardim do século 
XVII, ele já se apresenta como um local útil ao conhecimento do mundo natural. 
Mas, sendo construído em espaço colonial,  transforma-se simultaneamente em 
local de coleta de informações e espécies da natureza americana - muitas 
remetidas para a Europa para alimentar os jardins botânicos e outras coleções; e 
em ponto de recepção e adaptação de espécies estrangeiras. A proposta de uma 
reflexão sobre o Jardim do Conde, localizado ao redor do palácio residencial do 
Conde Maurício de Nassau - o Vrijburg, durante seu Governo em nome da 
Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, baseia-se na visão deste local 
como um monumento da colonização batava no Brasil, uma vez que a 
observação de suas funções utilitárias e estéticas nos remete aos objetivos 
colonizadores que adquiriram forma particular durante a presença dos 
neerlandeses no Brasil, particularmente entre 1637 e 1645. Heloísa Meireles 
Gesteira . 4569 [O] 

2733. ISSN 1413-1803  n.30 p.207-220 1998. Entre a nação e a civilização: 
sobre a idéia de arte em Araújo Porto Alegre. . Araújo Porto Alegre atuou 
intensamente na vida cultural do Segundo Reinado. Pintor, poeta, literato e 
crítico de arte, Porto Alegre vivenciou em sua própria trajetória os avanços e 
retrocessos, impasses e dilemas de sua geração. Utilizando basicamente os 
artigos de crítica de arte do autor, este artigo pretende reconstruir a idéia de 
nação de Araújo Porto Alegre, enfatizando o papel que valores e paradigmas 
europeus desempenharam em seu pensamento. Letícia Coelho Squeff . 4571 [O] 



2734. ISSN 1413-1803  n.30 p.221-230 1998. Cruzamentos culturais: notas 
sobre uma experiência de intercâmbio no Museu Histórico Nacional. . Em julho 
de 1998 o Museu Histórico Nacional abrigou, durante uma semana, um dos 
eventos do seminário Crossroads of Atlantic Culture: Brasil at 500. Esse projeto 
foi desenvolvido pelo Centro de Estudos Latino-americanos (LAS) da 
Universidade de Maryland (College Park, Maryland) e teve por objetivo 
introduzir 25 professores universitários norte-americanos aos estudos brasileiros, 
de modo a ampliar a presença do Brasil nos currículos universitários de 
graduação e pós-graduação. O módulo realizado no Museu Histórico Nacional 
visou discutir questões relativas ao Patrimônio Histórico brasileiro: sua história, 
características e aspectos conceituais. Daryle Williams . 4572 [M] 

2735. ISSN 1413-1803  n.30 p.231-244 1998. Suntuoso palácio, infecto bairro: 
a implantação do Museu Histórico Nacional no bairro da Misericórdia. . A 
edificação que hoje abriga o Museu Histórico Nacional é o resultado de 
acréscimos e transformações sucessivas que se desenvolveram desde os tempos 
coloniais. Dentre estas intervenções, se destaca a que se deu para que o antigo 
conjunto de instalações militares abrigasse o Palácio das Indústrias, o maior dos 
pavilhões da Exposição Comemorativa do Centenário da Independência, 
realizada em 1922. O entorno do Museu, o antigo bairro da Misericórdia, passou 
também por drásticas mudanças que tinham como objetivo adequá-lo aos 
padrões de beleza e salubridade considerados essenciais para impressionar 
favoravelmente os visitantes da Exposição. Este artigo recupera e analisa alguns 
aspectos deste processo, abordando também o papel do Prefeito da Capital, 
Carlos Sampaio, nas decisões de caráter urbanístico e arquitetônico que  
delinearam as transformações ocorridas entre 1920 e 1922. Carlos Kessel . 4573 
[MO] 

2736. ISSN 1413-1803  n.30 p.267-274 1998. A coleção Sophia Jobim: um 
estudo sobre o soroptimismo no Brasil. . O presente artigo tem como base a 
análise da Coleção Sophia Jobim, disponível no Arquivo Histórico, Biblioteca e 
Reserva Técnica do Museu Histórico Nacional. Através da sua biografia 
pretende-se examinar a sua contribuição durante a presidência do Clube 
Soroptimista em favor da independência financeira da mulher brasileira na 
década de cinquenta, período relevante para a manutenção e ampliação dos 
direitos femininos. Cacilda Fontes Cruz; Luciana Galvão Borel . 4575 [MO] 

2737. ISSN 1413-1803  n.30 p.37-60 1998. 1831: Pedro I e a praça pública. . 
Em 1831, assiste-se a uma implosão da arquitetura de poder que constituíra a 
figura de Pedro I. Sua legitimidade e soberania congregaram um sistema de 
adesões das câmaras de todo pais que enviaram, por coerção ou voluntariamente, 
representações, nele depositando seu voto de obediência; um acirrado debate 
político a respeito da origem da autoridade pública e política que pode ser 
rastreado nos periódicos e folhetos; passando pelas diversas festas e modos de 
representação do monarca; até candentes tensões sociais que opunham grupos da 
elite, desertores, milícias, tropas, homens livres pobres, além dos anseios de 
libertos e escravos no intuito de dilatarem sua liberdade. Iara Lis Carvalho 
Souza . 4561 [O] 



2738. ISSN 1413-1803  n.30 p.61-80 1998. D. Pedro I e o calmante da 
malagueta. . A campanha da Independência foi marcada pelo fim da censura. 
Emergiram, a partir de então, na cena política uma série de novos e originais 
atores. Beneficiando-se das facilidades do prelo e do direito ao anonimato, estes 
transpuseram para a folha impressa toda a agressividade contra os adversários. 
Em meio a este jornalismo e aos jornalistas improvisados, merece destaque D. 
Pedro I, a maneira como o tratou a imprensa do tempo, seu jornalismo e sua 
relação com os artigos e atentados contra com o jornalista Luís Augusto May, 
redator da "Malagueta". Isabel Lustosa . 4562 [O] 

2739. ISSN 1413-1803  n.30 p.7-36 1998. Do projeto de Império à 
Independência: notas acerca da opção monárquica na autonomia política do 
Brasil. . Partindo do projeto de império luso-brasileiro este artigo discute a 
gênese das concepções que definiram a opção monárquica na forma assumida 
pelo Estado nacional no Brasil. O artigo critica entendimentos equivocados 
acerca da noção de império, buscando compreender o processo de cooptação 
realizado por D. Rodrigo de Sousa Coutinho  entre os letrados coloniais. O 
artigo discute, ainda o encaminhamento, no plano das idéias, da elevação do 
Brasil a Reino Unido, as adesões à manutenção de uma monarquia dual e a 
radicalização que leva à opção pela Independência. Afonso Marques dos Santos 
. 4560 [O] 

2740. ISSN 1413-1803  n.30 p.81-98 1998. D. Pedro e José Bonifácio sob o 
império da amizade. . O destaque que D. Pedro I e José Bonifácio têm na 
bibliografia sobre história do Brasil circunscreve-se ao campo político. Este 
artigo procura tecer considerações em torno  do imperador e do "pai riarca" da 
Independência sob ótica distinta desta que tem orientado a historiografia. Toma 
como prioridade lançar algumas hipóteses em torno de uma outra "história": a da 
amizade que unia os dois personagens. Esta outra "história" remete a valores 
inerentes ao mundo privado, no qual se expressa uma sensibilidade moderna 
construída sobre atos voluntários e de livre escolha. Berenice Cavacante . 4563 
[O] 

2741. ISSN 1413-1803  n.30 p.99-108 1998. Corre, cão, que te fazem barão...: 
observações sobre a outorga de títulos no Brasil, 1822-1831. . O artigo busca 
introduzir a questão da criação de uma classe nobilitária no Brasil, a partir da 
transferência da Família Real portuguesa para o Brasil (1808) e sua consolidação 
no período seguinte, posterior à Independência (1822). Procura também 
demonstrar que o número relativamente pequeno de nobilitações acontecidas no 
decorrer do Primeiro Reinado (1822-1831) parece indicar que esta prática não 
era utilizada como estratagema político de conquista de apoios, como teria sido 
no Segundo Reinado. Vera Lúcia Bottrel Tostes . 4564 [O] 

2742. ISSN 1413-1803  n.33 p.105-112 2001. Da coleta à coleção: caminhos da 
arte na obra de Arthur Bispo do Rosário. . O trabalho tem como objeto a obra de 
arte bruta de Arthur Bispo do Rosário, associada às imagens do inconsciente. Ao 
relacionar coleção, arte e loucura, através da linguagem, procura definir a 
especificidade da obra do artista pela passagem da coleta à coleção como 
processo de produção de sentido. Sônia Materno; Dulce Seixas Cardoso . 4610 
[MO] 



2743. ISSN 1413-1803  n.33 p.113-122 2001. A África de dois museus 
cariocas. . Nesse texto, são analisadas as exposições de objetos produzidos na 
Africa em dois museus nacionais localizados no Rio de Janeiro Museu Nacional 
da UFRJ e Museu Nacional de Belas Artes do IPHAN, observando os modos de 
exibição das peças sob a dominância dos enquadramentos estéticos e 
antropológicos com vistas à consolidação da idéia de Africa como uma unidade 
continental, à unificação da história da humanidade, à afirmação da identidade 
nacional brasileira e à construção da história da arte no Brasil.  Roberto Conduru 
. 4611 [MO] 

2744. ISSN 1413-1803  n.33 p.123-140 2001. O "colecionismo ilustrado" na 
gênese dos museus contemporâneos. . O autor procura estabelecer uma 
arqueologia do surgimento dos museus modernos, relacionando a origem dessas 
instituições com a prática do colecionismo, que se consolidou como uma das 
expressões da ilustração, a partir do século XVIII. Propõe que as coleções dos 
primeiros museus tiveram importante papel como forma de representação do 
mundo que era abordado intelectual e politicamente pelos pensadores ilustrados. 
Cícero Antônio Fonseca de Almeida  . 4612 [M] 

2745. ISSN 1413-1803  n.33 p.141-152 2001. Coleção e cidade: imagens 
urbanas e prática de colecionar. . Trata-se de compreender a imaginária urbana 
como o conjunto das esculturas públicas que se acumulam na cidade como um 
coleção urbana. A análise dos acervos do Rio de Janeiro e de Niterói permitiu 
associar processo de promoção de esculturas públicas à pratica de colecionar. 
Neste quadro, o colecionismo integra-se ao processo de consagração social dos 
grupos de poder. Marcelo Abreu . 4613 [M] 

2746. ISSN 1413-1803  n.33 p.161-172 2001. 1972: o presente recruta o 
passadoo Museu Histórico Nacional e as comemorações do sesquicentenário da 
Independência. . O artigo procura recuperar um episódio recente, embora quase 
esquecido: as comemorações do Sesquicentenário da Indenpendência pelo 
regime militar instaurado em 1964. Centrando-se nos eventos ocorridos no 
Museu Histórico Nacional, a autora procura examinar como a memória é 
mobilizada visando à legitimação do governo e de seus objetivos. Mostra 
também como as comemorações apresentavam o momento vivido pelo país 
como culminância de um processo histórico que havia criado país e povo como 
um todo uno e indissoúvel. Talita Veloso Cerveira . 4614 [MO] 

2747. ISSN 1413-1803  n.33 p.173-188 2001. O movimento neocolonial e a 
preservação do patrimônio. . O artigo procura resgatar e analisar as reflexões e 
iniciativas dos principais protagonistas do movimento neocolonial no Brasil, 
Ricardo Severo e José Marianno Filho, em relação à questão da preservação do 
patrimônio. São destacadas as atividades de documentação e os projetos de 
proteção, assim como os pontos de contato e divergência entre a visão 
"Neocolonial" do patrimônio e a que se corporificou a partir da criação do 
SPHAN. Carlos Kessel . 4615 [M] 



2748. ISSN 1413-1803  n.33 p.189-208 2001. Ouro Preto entre antigos e 
modernos: a disputa entre o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional durante as 
décadas de 1930 e 1940. . O artigo analisa a luta entre antigos e modernos pelo 
controle do passado nacional, expressa na política de proteção ao Patrimônio 
Histórico e Artístico do Brasil. Os "antigos" são representados por Gustavo 
Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional e criador da Inspetoria de 
Monumentos Nacionais, que funcionou como departamento do Museu de 1934 a 
1937; os "modernos" constituem o grupo que gerou e geriu o SPHAN, a partir 
de 1937, ano de sua criação. Ouro Preto, elevada a monumento nacional em 
1933, será a arena desse conflito. O estudo se dedica à construção dos diversos 
olhares dirigidos à cidade histórica mineira, que resultaram em intervenções 
distintas e voltadas para a construção de passados idealizados, também 
contemplados no artigo. Aline Montenegro Magalhães . 4616 [MO] 

2749. ISSN 1413-1803  n.33 p.209-234 2001. A parede da memória: algumas 
observações sobre nobreza, memória e perenidade no Museu Histórico Nacional. 
. A construção do acervo do Museu Histórico Nacional, instituição de memória 
criada em 1922, na cidade do Rio de Janeiro, deu-se paulatinamente. Na 
formação desse corpo de "objetos-memória", tiveram grande importância as 
doações. O artigo procura examinar a relação estabelecida entre o Museu e seus 
doadores, as estratégias de atração mútua e os objetivos buscados por ambos os 
lados. Como principal sugestão, está a proposta de que os doadores buscavam 
alcançar a perenidade, bem como a associação a um corpo que, embora tivesse 
importância política apenas relativa, incorporava inegáveis símbolos de 
distinção social, que se potencializaram com o fim do Império do Brasil a 
nobreza imperial. José Neves Bittencourt . 4617 [M] 

2750. ISSN 1413-1803  n.33 p.23-44 2001. O cavalete e a paleta: arte e prática 
de colecionar no Brasil. . A partir do estudo de coleções de arte de propriedade 
de brasileiros, o trabalho pretende situar as práticas de colecionar objetos de arte 
no Brasil, antes da consagração da arte modernista. Trata-se de um colecionismo 
marcado pelo regime da arte acadêmica e associado à preferência pela arte 
estrangeira, que se definia como modelo para a institucionalização e legitimação 
da arte nacional. Ao se caracterizar como medida da civilização, a arte torna-se 
fato político, confundindo a história da imagem com a história da afirmação do 
poder simbólico. Paulo Knauss . 4605 [MO] 

2751. ISSN 1413-1803  n.33 p.241-248 2001. Em torno de um vestido de 
noiva.... . O objetivo deste trabalho é escrever sobre um vestido de noiva do 
século XIX, do acervo do MHN. Serão abordadas todas as características desse 
traje, de acordo com a Moda da época em que foi utilizado; as festas de 
casamento e a simbologia do ritual até os dias atuais, no que diz respeito às 
cores, aos véus e às alianças. Beth Filipecki . 4618 [MO] 



2752. ISSN 1413-1803  n.33 p.249-258 2001. A moda no museu: reflexões 
sobre momentos,  a partir da "leitura" de um modelo. . O propósito deste 
trabalho é escrever a respeito de uma peça do acervo de moda do MHN, cuja 
etiqueta reporta a um estabelecimento de fundamental importância para a 
história da moda brasileira, a Casa Canadá, a qual serão dedicados alguns 
capítulos, um elo entre o conjunto analisado e seu lugar de origem. Serão 
abordados tópicos como o sistema de reprodução/interpretação de modelos 
estrangeiros e a introdução doprêt-à-porter brasileiro, dando destaque também ao 
perfil da estilista Mena Fiala, diretora da Casa Canadá durante 35 anos e uma 
das grandes responsáveis pelo reconhecimento e desenvolvimento da moda 
nacional. Cristina Araújo de Seixas . 4619 [MO] 

2753. ISSN 1413-1803  n.33 p.257-260 2001. Paris, 40 graus. . A autora 
procura observar como a Belle Époque parisiense reflete-se na moda, e como os 
padrões europeus são importados e lidos pelos consumidores cariocas, gerando 
uma espécie de pastiche do que era produzido nos grandes centros. Silvia Helena 
Soares . 4620 [O] 

2754. ISSN 1413-1803  n.33 p.261-274 2001. Mosaico de caminhos: tempo e 
drama na coleção Sophia Jobim. . A história de Sophia pode ser expressa através 
das realizações e dos sonhos. O tempo pode nos mostrar, parte de ambos: os 
fragmentos dos sonhos, através das palavras, e as realizações, nos objetos que 
compõem a Coleção Sophia Jobim, do Museu Histórico Nacional. O caminho 
percorrido construiu uma história pessoal -  da mulher Maria Sofia - que se 
entrelaçou na história coletiva de parte das mulheres brasileiras. Essa trajetória 
individual pode traduzir, em um momento, toda a influência de um passado. A 
história de Sophia é característica de um determinado grupo de mulheres que, no 
início do século XX, aceitaram o desafio da participação social balizado pelos 
rígidos padrões da moral conservadora. Não é uma história de rupturas, mas de 
adaptações, ante um novo modelo de sociedade e de mulher. Heloísa Ribeiro . 
4621 [MO] 

2755. ISSN 1413-1803  n.33 p.45-58 2001. Pereira Passos colecionador. . Este 
trabalho pretende analisar a face de colecionador de Francisco Pereira Passos, 
que se caracterizou por colecionar obras essencialmente consagradas pelo salão, 
sobretudo o de Paris. O artigo mostra o destino da coleção Pereira Passos, que 
foi desconstruída em um leilão em 1958, e o esforço da família para construir a 
memória de Pereira Passos. Maria Isabel Ribeiro Lenzi . 4606 [M] 

2756. ISSN 1413-1803  n.33 p.59-72 2001. Certeza da forma, fracasso do 
estilo: a paixão pela atualidade do colecionador Castro Maya. . O presente 
estudo reflete sobre a institucionalização da arte moderna no Brasil, a partir do 
estudo da coleção do industrial carioca Raymundo Ottoni de Castro Maya. No 
cruzamento de olhar público e privacidade do gosto, esse colecionador busca, 
em sua atuação, constituir a modernidade como uma tradição. Vera Beatriz 
Siqueira . 4607 [MO] 

2757. ISSN 1413-1803  n.33 p.73-86 2001. Colecionadores e artitas: co-
autores?. . O objetivo deste texto é traçar um paralelo entre o colecionador, na 
seleção e fruição da obra, e o artista, na sua elaboração, a partir da experiência 
sensível de ambos.  Roberto de Magalhães Veiga . 4608 [MO] 



2758. ISSN 1413-1803  n.33 p.87-104 2001. Uma memória em cores: a 
trajetória artistica do pintor Antônio Parreiras vista por sua coleção Antônio 
Parreiras. . O trabalho observa a criação do Museu Antônio Parreiras e de seu 
acervo, considerando-o locus privilegiado da memória de um artista. 
Caracteriza-se a coleção de pintura e de desenho de Antônio Parreiras (Niterói, 
1860-1937) em sua variedade de gêneros, embora assumindo-o como 
essencialmente um pintor paisagista. Considerando sua trajetória artística 
marcada por grande reconhecimento profissional, procura-se focalizar o artista 
como colecionador de si próprio, entendendo sua prática colecionista como um 
esforço pessoal de enquadramento de memória. Valéria Salgueiro . 4609 [MO] 

2759. ISSN 1413-1803  n.33 p.9-17 2001. Museu Histórico Nacional, 1931: o 
nascimento de uma nova museografia no Brasil?. . Tomando como ponto de 
partida a "Exposição comemorativa da abdicação de D. Pedro I, 1831-1931" o 
autor tece alguns comentários sobre a  ausência, no Brasil, de pesquisas que 
tenham como tema as exposições museológicas e a museografia. Usando como 
base o conceito de "museabilidade", ou seja, o modo como se estrutura e 
desenvolve o processo de comunicação em museus, apresenta a referida 
exposição como inovadora, por ter adotado o processo de curadoria e por romper 
com a visão historiográfica até então adotada no Museu Histórico Nacional, o 
que entende como uma forma de alterar o processo de comunicação que a 
exposição estabelecia com o público. José Bittencourt . 4604 [M] 

2760. ISSN 1413-1803  n.35 p.107-114 2003. Museus na era do efêmero. 
mundialização; homogeneização; democratização/socialização; memória; 
patrimônio; musealização; representatividade; preservação; disseminação. 
Abordando questões relativas à massificação, mundialização e homogeneização 
de práticas culturais da atualidade, o texto traz algumas reflexões e uma série de 
indagações sobre qual deve ser o comportamento dos museus, visto que têm os 
mesmos, entre suas missões, a seleção e a preservação de bens patrimoniais, e, 
entre seus objetivos, a socialização da oferta de produtos culturais. Sarah Fassa 
Benchetrit . 4636 [M] 

2761. ISSN 1413-1803  n.35 p.115-124 2003. Assim na terra como no céu: 
celebrando os mortos, inspirando os vivos. identidade; memória; necrópole; 
comunidade; celebração. O artigo é o relato de uma experiência feita pela equipe 
da Casa de Banho D.João VI - Museu da Limpeza Urbana, com o apoio da 
COMLURB e de trabalho voluntário. O Museu, situado no bairro do Caju, 
procurou fornecer subsídios para uma reflexão sobre a importância da presença 
da necrópole, a segunda em tamanho na América Latina e a mais antiga do Rio 
de Janeiro, como lugar de Identidade e Memória. Solange de Sampaio Godoy; 
Luis Antonelli . 4637 [M] 



2762. ISSN 1413-1803  n.35 p.125-134 2003. Museografia Comtemporânea: 
suas opções. museu; arte contemporânea; natureza; cultura; meio ambiente. 
Pretendo abordar o tema proposto, primeiramente, situando a museografia desde 
seu aparecimento até sua valorização como técnica de expor, tentando mostrar a 
complexidade de sua função e, principalmente, a dificuldade de se estabelecer o 
equilíbrio entre os diversos opostos que a ameaçam. Para exemplificar uma das 
opões contemporâneas, como me é dado no tema, falarei de dois projetos que 
serão realizados concomitantemente no Museu do Açude: um deles dentro do 
museu - a reestruturação da exposição de longa duração - e o outro ao ar livre, 
através da criação de um circuito de instalações permanentes de artistas 
contemporâneos. Vera Alencar . 4638 [M] 

2763. ISSN 1413-1803  n.35 p.135-152 2003. Papéis monumentais: a cidade do 
Rio de Janeiro e o patrimônio documental brasileiro. documento; memória; 
monumento; patrimônio cultural; instituições de pesquisa; Rio de Janeiro; 
patrimônio nacional. O artigo analisa a constituição de acervos documentais e 
bibliográficos na cidade do Rio de Janeiro, como parte dos processos de 
formação do Estado brasileiro e de invenção de identidades nacionais. Este 
exercício, por um lado, pretende debater o uso da noção de patrimônio no Brasil, 
e, por outro, tenta contribuir para a desnaturalização das práticas de seleção e 
reunião de documentos. Os acervos em questão constituem os vestígios de 
práticas que tinham a intenção de fundar lugares de memória da nação e, 
portanto, são entendidos como parte integrante do patrimônio da cidade. A 
noção de patrimônio indica aqui não uma excepcionalidade intrínseca ao objeto, 
mas a operação de atribuição de valor que caracteriza os bens culturais. Márcia 
Chuva; Luiz Cristiano de Andrade . 4639 [MA] 

2764. ISSN 1413-1803  n.35 p.153-164 2003. Um típico museu brasileiro na 
área de ciência e tecnologia: o Museu de Astronomia e Ciências Afins. museu de 
ciência e técnica; instrumentos científicos; história das ciências. O Museu de 
Astronomia e Ciências Afins (MAST) é um dos poucos exemplos de museu de 
ciência e tecnologia (CeT) na América Latina. Criado pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 1985, vincula-se, a 
partir de setembro de 1999, diretamente ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Suas atividades têm sido direcionadas para a preservação, pesquisa e divulgação 
do patrimônio a partir do seu acervo. Este artigo está organizado em quatro 
partes, apresentando, inicialmente, um breve panorama acerca da conceituação 
de museus de ciência e o histórico do MAST. Em seguida, é traçado um quadro 
do momento presente da instituição e de suas perspectivas futuras, que, segundo 
os autores, se consolidariam na forma de um museu científico brasileiro 
responsável pela implementação da política nacional de preservação da memória 
da C 

T. Claúdia Penha dos Santos; Marcus Granato . 4640 [M] 



2765. ISSN 1413-1803  n.35 p.15-44 2003. Uma história com muito mais de 
500 anos: um breve panorama do povoamento pré-colonial do Rio de Janeiro. 
arqueologia; Rio de Janeiro; Rio de Janeiro pré-colonial; pré-história brasileira. 
O litoral sul/sudeste brasileiro foi palco, desde, pelo menos, 8.000 anos atrás, de 
um desenvolvimento cultural intenso e marcante, no qual o território do atual 
Estado do Rio de Janeiro tem uma importância particularmente significativa. Os 
primeiros grupos de coletores de moluscos (sambaquis) se instalam, 
inicialmente, na região de Itaipu, expandindo-se por todo o litoral. Novas 
adaptações deste modo de vida surgem a partir de 4.000 anos atrás, nas margens 
de lagoas e sobre dunas, trazendo uma maior diversificação cultural. Estes 
mesmos grupos que ocupavam as lagoas parecem, mais tarde, ter iniciado o 
cultivo de tubérculos. Posteriormente, grupos horticultores-ceramistas vindos do 
interior e do sul ocupam, respectivamente, a serra, a baixada de Campos e o 
litoral fluminense, incrementando este cadinho cultural. Trata-se de uma rica e 
intensa história cultural desenvolvida antes da chegada do europeu, que vem 
sendo revelada pela arqueologia e que, sem dúvida, contribuiu para nossa 
formação histórica. Paulo Seda . 4632 [O] 

2766. ISSN 1413-1803  n.35 p.165-176 2003. Um espaço para ciência e 
tecnologia no cotidiano do Rio de Janeiro. sociedade; educação; ciência e 
tecnologia; divulgação científica. Na associação entre cultura, desenvolvimento 
e participação social, as instituições de produção e preservação culturais têm se 
voltado para a dimensão socioeducativa de suas ações, buscando, na formação 
de um público consumidor de bens culturais, as possibilidades de reversão da 
atual dinâmica das relações sociais excludentes. Dentro dessa perspectiva, não 
devemos minimizar o papel das instituições produtoras de ciência e tecnologia 
como participantes decisivas para a inclusão social, na dinâmica contemporânea. 
Heloísa Ribeiro; Enrique Blanco . 4641 [MO] 

2767. ISSN 1413-1803  n.35 p.179-196 2003. Gustavo Barroso e o seu tempo. 
Museu Histórico Nacional; criação; coleções; armaria; Centenário da 
Independência. Gustavo Barroso esteve à frente do Museu Histórico Nacional, 
como diretor, durante 35 anos - de 1922 a 1930 e de 1932 a 1959, ano em que 
morreu. Além disso, a partir de 1932 esteve também à frente do Curso de 
Museus, sediado no MHN e formador de conservadores que, geralmente, 
permaneciam na instituição como colaboradores. Por outro lado, desde menino 
Barroso demonstrou interesse por fatos relacionados com o exército, interesse 
posteriormente explicitado em diversos textos que produziu, defendendo a 
preservação de objetos ligados à história militar. Conhecer um pouco de sua 
biografia, portanto, é importante para a compreensão da formação das coleções 
iniciais do Museu Histórico Nacional. Lia Silvia Peres Fernandes . 4642 [MO] 



2768. ISSN 1413-1803  n.35 p.197-212 2003. As colunas do templo: o folclore 
no pensamento de Gustavo Barroso. Gustavo Barroso; folclore; intelectuais; 
sincretismo; identidade nacional. No início do século XX, no afã de constituir 
uma identidade nacional, o Brasil se volta para a cultura popular, valorizando 
especialmente os traços regionais. Gustavo Barroso partilhava destas idéias, 
como evidência a sua produção que versa sobre folclore. Segundo ele, o 
"verdadeiro Brasil" só seria conhecido através do povo brasileiro. Numa 
temática mais geral, o sincretismo era seu enfoque, apreendido através do viés 
da língua, das manifestações artísticas e religiosas. Barroso realizou um estudo 
sobre as metodologias para analisar o folclore, tendo ele próprio proposto uma 
Escola, denominada Eclética, que agregava argumentos das escolas anteriores. É 
nesse sentido que o artigo explica a necessidade de se estudar a produção 
barrosiana, de grande contribuição para se entender - e se contrapor - a visão de 
outros folcloristas brasileiros. Fernando Vale Castro . 4643 [O] 

2769. ISSN 1413-1803  n.35 p.213-226 2003. Uma "marca barroseana": a 
primeira exposição permanente do Museu Histórico Nacional. Exposição de 
1924; Gustavo Barroso; museografia; objetos museológicos. O texto trata da 
exposição de 1924, a exposição permanente que inicia a trajetória do Museu 
Histórico Nacional, apontando os objetos museológicos expostos, as salas de 
exposição e os recursos museográficos adotados. Aborda, ainda, o fato da 
exposição ter sido idealizada por uma só pessoa (Gustavo Barroso), e a sua 
importância para consolidação do MHN como casa de memória. Cleber José das 
Neves Reis . 4644 [M] 

2770. ISSN 1413-1803  n.35 p.227-248 2003. O pensamento anti-semita 
moderno no Brasil: o caso Gustavo Barroso. anti-semitismo; pensamento social 
brasileiro; Integralismo. Este trabalho versa sobre o pensamento anti-semita de 
Gustavo Barroso. Sugiro, inspirado em Hannah Arendt, que o pensamento anti-
semita de Barroso é de natureza moderna, de corte totalitário. Para dar 
fundamento a minha hipótese, apresento, em princípio, duas linhas de 
interpretação existentes na historiografia sobre as relações entre judeus e não-
judeus, e que contribuem para o entendimento da qualidade de moderno, que 
atribuo às idéias antijudaicas de Barroso. Tais interpretações foram analisadas 
por Arendt na primeira parte de sua trilogia sobre o totalitarismo, Anti-
semitismo: instrumento de poder. Em seguida, localizo Gustavo Barroso na 
ambiência anti-semita que floresceu no Brasil dos anos 1930 para, finalmente, 
analisar os conteúdos de sua produção militante do período integralista. Marcos 
Chor Maio . 4645 [O] 

2771. ISSN 1413-1803  n.35 p.249-265 2003. Ouro Preto: a cidade sagrada. . 
Tomando como ponto de partida a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, este 
artigo pretende discutir alguns aspectos que envolvem a problemática das 
políticas de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Ao revisitar o 
desenvolvimento do conceito de "patrimônio" no Brasil, abordando inclusive a 
atuação de Gustavo Barroso a partir da Inspetoria de Monumentos Nacionais, 
pretende-se contribuir para o alargamento da discussão, que se tem concentrado 
principalmente em torno do IPHAN. Ana Cristina Audebert Ramos de Oliveira . 
4646 [M] 



2772. ISSN 1413-1803  n.35 p.271-288 2003. Atribuição ou autoria?: os ovais 
de Leandro Joaquim. Escola Fluminense de Pintura; Leandro Joaquim; telas 
ovais; atribuição de autoria; normatização de títulos; iconografia; paisagens; Rio 
de Janeiro. O artigo recupera a história da entrada das referidas peças no acervo 
do museu e, através de fontes diversas, faz um estudo dos diferentes títulos 
atribuídos às obras. Levanta também a questão da autoria das mesmas, 
confrontando opiniões de vários autores. Conclui aceitando como definitivas as 
opiniões de Gilberto Ferrez em "Iconografia do Rio de Janeiro, 1530-1890: 
Catálogo Analítico" quanto à autoria, e propondo uma normatização dos títulos 
das obras a ser adotada pelo Museu Histórico Nacional. Norma Botelho 
Portugal; Jorge Cordeiro de Melo . 4647 [M] 

2773. ISSN 1413-1803  n.35 p.289-300 2003. Um documento sobre o 
monumento: revisitando um objeto clássico da coleção do Museu Histórico 
Nacional. memória; documento; monumento. O presente artigo discute a 
construção da memória, tomando por referência o Sabre de Honra do Barão da 
Vitória, um objeto tradicional da coleção do Museu Histórico Nacional. Nessa 
perspectiva, verifica como as impressões de caráter técnico, apuradas a partir do 
objeto, conferiram uma determinada imagem ao General José Joaquim Coelho, 
condecorado com o Sabre por sua atuação na Sabinada como militar das Forças 
Imperiais. A partir dos conceitos de documento e de monumento, analisa como a 
peça foi entendida principalmente em dois momentos: quando foi adquirida pelo 
Museu e atualmente, no contexto da exposição que integra. Inês Gouveia . 4648 
[M] 

2774. ISSN 1413-1803  n.35 p.301-322 2003. O rio de Machado de Assis na 
pintura do Museu Histórico Nacional: uma visita guiada. Machado de Assis; Rio 
de Janeiro; século XIX; Santa Teresa; Paquetá; Corcovado; Rua D. Manuel; Rua 
da Misericórdia; Largo do Depósito; Ladeira do Valongo. Este trabalho objetiva, 
a partir de um extenso levantamento da geografia urbana do Rio de Janeiro na 
obra de Machado de Assis, identificar a presença de marcos urbanos e 
paisagísticos, conforme representados na coleção de pintura do Museu Histórico 
Nacional. Como muitas dessas obras têm no Rio de Janeiro seu tema, a pesquisa 
buscou reconstituir aspectos da cidade a partir da obra machadiana e encontrá-
los no trabalho desses pintores. Foram assim criadas condições para uma breve 
"visita guiada" pelos logradouros da cidade ao longo da segunda metade do 
século XIX. Essa pesquisa serve como base conceitual para uma futura 
exposição sobre a temática. Jorge Cordeiro de Melo . 4649 [M] 



2775. ISSN 1413-1803  n.35 p.323-346 2003. Avenida Rio Branco, 161: uma 
expressão do Rio de Janeiro. Avenida Rio Branco; Rio de Janeiro; René 
Grosman; moda; História; comportamento. A Avenida Rio Branco e suas 
peculiaridades constituíram momentos importantes na construção do cenário 
carioca. O artigo resgata a essência deste local, um dia palco de grandes 
acontecimentos da cidade, através do testemunho de Dona René Grosman, 
doadora de raros fragmentos históricos de quem viveu e participou dos áureos 
tempos do Rio de Janeiro. Os relatos de Dona René vão desde a chegada de seus 
pais ao Brasil até seu estabelecimento na Avenida Rio Branco 161, iniciando a 
tradição têxtil de sua família, passando por histórias curiosas sobre o dia-a-dia 
do local e seus transeuntes. Moda, história, política e comportamento passeiam 
pelos depoimentos pitorescos e marcantes desta doadora, que traz em sua 
memória décadas de história. Crib Tanaka; Vera Lima; Vera Rodrigues de 
Mendonça . 4650 [O] 

2776. ISSN 1413-1803  n.35 p.347-362 2003. Do oriente ao Rio de Janeiro: a 
imaginária indo-portuguesa e a rota dos marfins. arte indo-portuguesa; marfins; 
colonização portuguesa; Índia; Carreira da Índia; Rio de Janeiro; séculos XVI-
XVII. Este artigo pretende analisar algumas esculturas de marfim indo-
portuguesas produzidas nos séculos XVII e XVIII que compõem a Coleção 
Souza Lima do Museu Histórico Nacional. Busca-se, também, apresentar a 
circulação de produtos de luxo orientais no interior do Império Colonial 
Português, mais especificamente entre a Índia Portuguesa e o Rio de Janeiro. 
Patricia Souza de Faria . 4651 [M] 

2777. ISSN 1413-1803  n.35 p.363-385 2003. Crianças: ausentes dos discursos 
museográficos do Museu Histórico Nacional. infância; exposição; brinquedo; 
criança; museu. A reflexão sobre a presença/ausência da criança e de objetos a 
ela relacionados nas exposições permanentes do Museu Histórico Nacional é o 
principal tema desse artigo. A inclusão da criança nos discursos museográficos 
em muito contribuiria para uma melhor compreensão de nossa trajetória 
enquanto cidadãos e da formação cultural de nosso país e para fazer justiça aos 
milhões de crianças anônimas, que, com seus braços frágeis, integraram a da 
força de trabalho que construiu a nossa Nação, desde os grumetes das naus 
portuguesas aos operários das indústrias do início do século XX. Ao mesmo 
tempo, estabeleceria, ainda, laços afetivos, de identificação e de reconhecimento 
de sua própria condição com um dos mais fiéis visitantes do Museu Histórico 
Nacional: o público infantil e juvenil trazido pela escola. Angela Cardoso 
Guedes . 4652 [M] 

2778. ISSN 1413-1803  n.35 p.389-396 2003. Brasil e Portugalno sistema das 
relações internacionais. relações luso-brasileiras; relações internacionais 
contemporâneas; Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; diplomacia; 
relações políticas e culturais. Este artigo pretende traçar um amplo painel das 
relações luso-brasileiras ao longo do século XX, notadamente no pós-Segunda 
Guerra, chegando até a formação da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, na década de 1990. Procurou-se ressaltar as características 
particulares presentes nessa relação, com ênfase em seus  aspectos políticos e 
culturais, bem como o seu papel nas políticas externas dos dois países. Williams 
Gonçalves . 4653 [O] 



2779. ISSN 1413-1803  n.35 p.397-406 2003. De volta ao Atlântico: Portugal e 
a construção do "Espaço da Lusofonia". Portugal; política atlântica; Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa; relações internacionais contemporâneas. A 
partir do final dos anos 80, com sua integração à Europa praticamente 
concretizada, Portugal ensaia um retorno a uma "política atlântica", procurando 
estabelecer com suas ex-colônias uma nova relação baseada na língua, na 
civilização e na cultura, retomando a antiga idéia de uma comunidade lusófona, 
que - articulada a integração de Portugal à União Européia - adquire também 
dimensões políticas e econômicas. Assim, no processo de renegociação de seu 
papel no cenário internacional, o Estado português tem procurado utilizar, de 
forma concreta, as possibilidades geradas pelo sua inclusão a uma Europa 
integrada, bem como pela herança cultural que deixou espalhada pelo mundo 
durante o seu período imperial. Com isto, a constituição da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa - CPLP, sob sua hegemonia, adquire uma 
importância estratégica para definir o seu "lugar" no mundo contemporâneo, 
podendo funcionar como "moeda de troca" e como trunfo político, dentro da UE 
e dos outros organismos internacionais a que Portugal pertence. Adriano de 
Freixo . 4654 [O] 

2780. ISSN 1413-1803  n.35 p.407-418 2003. Passado e presente de uma 
identidade: as perspectivas de uma comunidade lusófona. Portugal; Império 
Colonial Português; comunidade lusófona; identidades culturais; consenso 
atlântico. Este artigo pretende analisar a relação entre as manifestações 
intelectuais ilustradas de orientação naturalista-utilitária da época dos 
descobrimentos e a redefinição de uma política colonial capaz de recuperar a 
economia portuguesa. Os principais desdobramentos da ação reformista podem 
ver-se refletidos sob duas perspectivas: a estratégia de redescobrimento da 
América Portuguesa e o realinhamento do papel do Estado português. Oswaldo 
Munteal Filho . 4767 [O] 

2781. ISSN 1413-1803  n.35 p.419-430 2003. Lusofania e imaginário cultural 
no ensaísmo de Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço; ensaísmo português; 
lusofonia; imaginário cultural; CPLP. O texto tem por base o ensaísmo de 
Lourenço e a necessidade de se repensar a lusofonia no contexto pós-colonial, 
tratando da reflexão feita por aquele autor sobre o sonho da CPLP e dos 
obstáculos à sua efetiva concretização. Aborda, ainda, o modo de participação de 
Portugal nesse sonho: imagens e miragens; tentações a evitar e  contribuições. 
Além disso, analisa a língua como mito identitário e enfoca as diferentes 
temporalidades e modos de funcionamento cultural dos "três anéis" - Portugal, 
Brasil e África. O texto trata, ainda, da distância cultural entre os países de 
expressão oficial portuguesa, bem como dos impasses e nós que dificultam ou 
inviabilizam o diálogo  intercultural, enfocando as complexas relações Brasil-
Portugal ou não-relações. Por fim, é analisada a possibilidade de se construir o 
espaço lusófono como futuro, a partir do anseio de um imaginário lusófono 
compartilhado, tendo como perspectiva o país habitável de Lourenço - a 
fascinante pátria-língua da literatura. Maria de Lourdes Soares . 4655 [O] 



2782. ISSN 1413-1803  n.35 p.431-440 2003. Educação e autonomia em 
sociedades africanas pós-coloniais: um estudo sobre Angola e Moçambique. 
educação; autonomia; sociedades pós-coloniais; cidadania; África Lusófona; 
Estado Nacional. A discussão que pretendemos realizar neste artigo gira em 
torno da relação entre educação e autonomia, bem como de alguns de seus 
desdobramentos, tais como a questão da cidadania, da formação do Estado 
Nacional, da educação voltada para o mercado, entre outros. Nossa abordagem 
priorizou o aspecto teórico, não se preocupando com a análise factual das 
sociedades angolana e moçambicana, apesar de entendê-las como realidades 
histórico-culturais distintas. Assim, elas foram reunidas em uma única análise, 
com o objetivo de reforçar a abordagem conceitual, que foi construída a partir 
das reflexões de Cornelius Castoriadis, Hannah Arendt, Eric Hobsbawm, Michel 
de Certeau e Paulo Freire. Adjovanes Thadeu Silva de Almeda; Wagner 
Marques Pereira . 4656 [O] 

2783. ISSN 1413-1803  n.35 p.441-456 2003. O azulejo como padrão cultural 
do patrimônio urbano modernista brasileiro e seus paralelos ao mundo lusófono. 
azulejo; padrão cultural; modernismo; patrimônio urbano; mundo lusófono. Este 
trabalho busca, em primeiro lugar, a revelação e o registro da informação de 
Lúcio Costa sobre o espanto de Le Corbusier ao deparar-se com os azulejos de 
Portinari, em azul e branco, no prédio do Ministério da Educação e Saúde, MES 
- atual Palácio Capanema - após concluída sua construção. Em segundo lugar, 
sugere meios de inserção cultural no mundo lusófono - que vai além dos países 
de comunidade de língua portuguesa - através do conhecimento do patrimônio 
histórico e artístico urbano e modernista brasileiro. E, em terceiro lugar, tenta 
propiciar, e talvez retomar, o problema museal que envolve a discussão sobre a 
contradição do emprego de revestimento de azulejos da tradição portuguesa e 
colonial em edificações e projetos da arquitetura modernista brasileira, tendo em 
vista a questão simbólica das cidades brasileiras. Sul Brasil Pinto Rodrigues . 
4657 [MO] 



2784. ISSN 1413-1803  n.35 p.45-62 2003. A evolução urbana da antiga cidade 
de São Sebastião: algumas considerações. Rio de Janeiro; vida urbana; evolução 
urbana; arquitetura; iconografia. Este texto tem como objetivo apresentar 
considerações sobre a evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro, abordando 
cronologicamente a interdependência entre as diferentes nuances que interferem 
nas transformações da fisionomia de um núcleo urbano. No caso do Rio, as 
diversas situações político-sociais incidentes em uma urbe que já nasceu com o 
foro de cidade, apesar de suas restritas e mesmo insignificantes condições 
primitivas, tornam-se peças fundamentais para compreender as condições 
geradoras de mudanças de uma das mais importantes metrópoles do mundo. 
Apesar das odes às belezas naturais, freqüentemente foram elas, associadas às 
subseqüentes dinâmicas mudanças políticas, responsáveis pelas condições 
extremamente adversas de desenvolvimento. No entanto, peculiaridades 
inerentes a um povo que sempre dependeu das boas relações externas para sua 
sobrevivência tomaram a adversidade um combustível, inclusive para incluí-la, 
segundo pesquisa americana de junho de 2003, como a primeira cidade mais 
cordial do mundo. Não é possível falar do Rio sem cantar sobre o Rio ou olhar a 
paisagem, daí nossa opção pela inclusão da música popular e de imagens, 
certamente marcos da memória de nossa cidade. Francisco Salvador Veríssimo; 
William Seba Mallmann Bittar . 4633 [MO] 

2785. ISSN 1413-1803  n.35 p.63-86 2003. A cidade do Rio de Janeiro e a 
transição Império-Republica: a visão de Machado de Assis em "Esaú e Jacó". 
Rio de Janeiro; Machado de Assis; Joaquim Maria; Brasil; Monarquia; Brasil; 
República; século XIX; "Esaú e Jacó"; romance. Perceber os olhares para a 
cidade do Rio de Janeiro ao final do século XIX, compondo o quadro da crises 
sócio-institucionais do período, e ressaltando, a partir da obra machadiana "Esaú 
e Jacó", o cotidiano do homem comum, bem como o impacto de um novo 
modelo político sobre o mesmo (com a transição entre a monarquia e a 
república), é o principal objetivo deste artigo. A obra "Esaú e Jacó" estabelece 
um panorama do Rio de Janeiro, retratando a passagem das formas de governo, 
o comportamento das elites cariocas diante da crise monárquica e as tentativas 
de adaptação ao novo tempo. O texto relaciona história e literatura, buscando 
reconhecer o processo histórico a partir de uma construção fictícia, tendo em 
vista que esta é uma fonte documental de época, uma crônica que demarca o 
homem do seu tempo, no seu ambiente cultural, com seus hábitos e costumes. 
Lincoln de Araújo Santos . 4634 [O] 



2786. ISSN 1413-1803  n.35 p.87-103 2003. Espaço e lugar: o Rio de Janeiro e 
o Méier. Guanabara; Rio de Janeiro; subúrbio; Méier; História. A cidade do Rio 
de Janeiro teve seu desenvolvimento intimamente relacionado ao porto desde o 
século XVI. A posição estratégica da Baía da Guanabara, extensa e profunda, 
abrigada de ventos fortes e tempestades, foi fundamental para a vocação 
comercial do Rio de Janeiro ao longo dos séculos. Desde o século XVII, a 
cidade "feudo dos Sás", contribuiu para que Portugal recebesse os benefícios do 
Brasil e de Angola, principalmente nos setecentos, após a crise da Restauração 
de 1640. Na época, a figura mais notória do Rio de Janeiro era Salvador Correia 
de Sá e Benevides, que com suas múltiplas atividades controlava a economia 
carioca. Mais tarde, com a mineração e a transferênciada corte portuguesa, o Rio 
consolidou-se como principal cidade do Brasil. Seu crescimento urbano e 
demográfico foi notável e para isso contribuíram sensivelmente as freguesias 
rurais, com destaque especial para a região da antiga freguesia do Engenho 
Novo, cabendo peculiar atenção para a área atualmente denominada "Grande 
Méier". Luiz Edmundo Tavares . 4635 [O] 

2787. ISSN 1413-1803 v.31 p.107-120 1999. O museu visita o rio de janeiro: 
As leituras sobre cidade nos Anais do Museu Histórico Nacional. museu-Rio de 
Janeiro; Anais do Museu Histórico Nacional; cidade-Brasil-século XX. Através 
da leitura de artigos publicados nos Anais do Museu Histórico Nacional, a partir 
de 1940, as autoras buscam demonstrar como a cidade do Rio de Janeiro passou 
por uma.série de reformas nos primeiros anos deste século, de modo a se 
constituir como uma cidade moderna do século XX, exemplo de 
desenvolvimento, progresso e civilidade. Tomam por marco obras de princípios 
da década de vinte, lideradas por Carlos Sampaio, prefeito do Distrito Federal 
(1920-1924) que, preocupado em dar continuidade ao processo de remodelação 
urbana iniciado por Pereira Passos (1903-1906), implementa novas reformas de 
embelezamento e saneamento, que varreram os chamados "resquícios do atraso 
colonial", como se pode observar na derrubada do morro do Castelo Aline 
Montenegro Magalhães; Elizabeth dos Santos Rabello . 4592 [MO] 

2788. ISSN 1413-1803 v.31 p.135-148 1999. Indumentária infantil no MHN. 
Museu Histórico Nacional; indumentária infantil; vestuário; museologia. O 
Museu Histórico Nacional possui uma significativa coleção de indumentária 
civil e militar compreendida entre os séculos XIX e XX. Fazendo parte da 
indumentária civil, há uma pequena, mas importante coleção de indumentária 
infantil, composta até o momento de 100 peças. Com base nessa coleção, as 
autoras tecem considerações sobre a indumentária infantil desde a antiguidade, 
passando pelas práticas medievais, nas quais as crianças, mal saíam dos cueiros, 
passavam a trajar-se como adultos de sua condição, até chegar aos tempos 
atuais, nos quais as roupas infantis de griffe são lançadas constantemente Camila 
Perlingeiro; Vera Lúcia Lima . 4593 [MO] 



2789. ISSN 1413-1803 v.31 p.149-160 1999. E fez-se a memória naval: A 
coleção Edoardo de Martino no museu histórico nacional. memória; iconografia; 
pintura histórica; Museu Histórico. O texto discute o movimento de construção 
da Memória através de monumentos iconográficos, neste caso através da pintura 
histórica. Os monumentos têm a propriedade de conservar informações nas 
relações com a História. Nesta, segundo o autor, os quadros são transformados 
em documentos históricos e a obra de arte é transportada ao campo da 
observação histórica e ao local de preservação da Memória: o Museu Histórico. 
O Museu é o campo no qual tudo o que é exposto é produto da sociedade e suas 
relações com o poder. Essas características são estudadas por intermédio do 
exame das encomendas feitas ao pintor Edoardo De Martino, dentro dos 
parâmetros estabelecidos pela arte academicista, que regulava e controlava a 
produção artística sob supervisão estatal, com fins políticos e ideológicos Walter 
Luiz C. de M. Pereira . 4594 [M] 

2790. ISSN 1413-1803 v.31 p.161-178 1999. Simbolismo da cerâmica e da 
porcelana chinesas: Latente (You) e manifesto (Ming) através da monocromia e 
da policromia. Porcelana; cerâmica; policromia; monocromia; China; 
Companhia das Índias. A porcelana policrômica chinesa representa um 
espetáculo para a visão que, segundo o autor, simboliza o aspecto manifesto 
(MING) dos seres, das coisas e situações. O artigo demonstra como a porcelana 
dita "das Índias", é o ponto extremo dessa arte de excessos, mas que esta 
policromia só se completa através do contraponto da monocromia das essências 
que estão subjacentes a todo o processo da vida. Para a China, cerâmica e 
porcelana simbolizam o circuito fechado da vida: latente (YOU) e manifesto 
(MING) são verso e reverso - opostos complementares - de uma realidade 
integral, sempre em processo Ricardo Joppert . 4595 [O] 

2791. ISSN 1413-1803 v.31 p.219-236 1999. Uma dádiva e muitas dúvidas. 
Museu da Imperial Irmandade do Outeiro da Glória; Dom Pedro I; Brasil-
Império; museus. A autora analisa um quadro atualmente exposto no Museu da 
Imperial Irmandade do Outeiro da Glória, classificado como ex-voto, depositado 
em agradecimento ao fato do imperador D. Pedro I ter escapado de um acidente 
com um cavalo. A partir da descrição da obra e do levantamento de testemunhos 
de época, levanta a possibilidade de que o quadro represente, de fato, a 
expressão de uma tentativa de implementar a popularidade do imperador, então 
abalada pelos rompantes autoritários aos quais era dado, e também pelos casos 
amorosos que vivia, que o desgastavam e o tornavam impopular. A autora 
levanta a hipótese de que a antipatia que a população votava a D. Pedro tenha 
tornado necessário que esse adquirisse o beneplácito da imperatriz, inclusive 
como forma de angariar a simpatia do imperador da Áustria Maria Augusta 
Machado da Silva . 4596 [MO] 



2792. ISSN 1413-1803 v.32 p.15-34 2000. Fotografias como objeto de coleção 
e de conhecimento: por uma relação solidária entre pesquisa e sistema 
documental. fotografia; museus; documento histórico; acervo fotográfico. O 
presente texto pretende situar o lugar da fotografia nos Museus, procurando 
considerar esse suporte como documento histórico. Desse modo, as autoras 
refletem sobre a relação estabelecida entre pesquisadores, acervos fotográficos e 
os instrumentos que os intermedeiam. Para tanto, é trabalho o conceito de 
coleção. Outro aspecto relevante é a comparação que se estabelece entre o lugar 
ocupado pela fotografia nas Instituições que gerenciam acervos e seu uso como 
fonte de excelência no âmbito da História Social Vânia Carneiro de Carvalho; 
Solange Ferraz de Lima . 4597 [MO] 

2793. ISSN 1413-1803 v.32 p.248-258 2000. Armas que documentam as 
guerras holandesas: revisitando um texto dos Anais e uma coleção do Museu 
Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional; coleção de armas; Guerra 
Holandesa; Brasil-história. O presente artigo pretende desenvolver uma análise 
acerca de uma coleção de armas do Museu Histórico Nacional, anteriormente 
estudada e difundida pela Museóloga Sígrid Porto de Barros em seu artigo 
Armas que documentam a Guerra Holandesa, publicado no volume X dos Anais 
do Museu Histórico Nacional, ano de 1949. Ao re-trabalhar uma coleção 
representativa de um momento da História Nacional, o autor busca 
contextualizar o uso dos objetos, caracterizando a interpretação que valoriza os 
feitos militares como formadores da nacionalidade. Acaba, portanto, por resgatar 
a memória de Gustavo Barroso, diretor/fundador da Instituição, que julgava ser 
de profunda relevância a tradição do Museu Histórico em preservar um passado 
glorioso, na perspectiva da consolidação da "Casa do Brasil" Adler Homero 
Fonseca de Castro . 4601 [MO] 

2794. ISSN 1413-1803 v.32 p.259-278 2000. Entre o medo da morte e a 
salvação: a imaginária indo-portuguesa e cingalo-portuguesa no acervo do 
Museu Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional-coleção; escultura 
religiosa-Índia; escultura religiosa-China; cristianismo; evangelização. O 
presente artigo pretende analisar os objetos que compõem a Coleção Souza 
Lima, parte integrante do acervo do Museu Histórico Nacional. Essa coleção - 
composta por 572 esculturas religiosas em marfim provenientes da Índia e da 
China - faz-se de profunda relevância, haja vista sua intensa relação à maciça 
intercomunicação marítima e comercial estabelecida, desde o início do século 
XVI, entre as diversas feitorias portuguesas no Oriente, que se integravam numa 
rede mais ampla de feitorias africanas, européias e americanas. Essas esculturas, 
produzidas nos séculos XVII e XVIII nas oficinas de missões jesuíticas, 
verdadeiros locais de encontro de culturas, refletem o processo de expansão do 
Cristianismo e da evangelização das populações, em novos territórios 
conquistados pela Coroa Portuguesa. É a partir desse tema central que outras 
questões de semelhante importância são analisadas, como o papel da Companhia 
de Jesus na difusão do Cristianismo Ibérico e a formação das Irmandades Vívien 
Ishaq . 4602 [MO] 



2795. ISSN 1413-1803 v.32 p.303-311 2000. O leque da aclamação de D. João 
VI. Museu Histórico Nacional-coleção; antiguidades; leques-Dom João VI. 
Neste trabalho, as autoras pretendem - a partir da coleção de leques do Museu 
Histórico Nacional- caracterizar esse objeto de adorno, configurando-o como 
documento importante, seja por seu valor histórico, artístico ou sentimental. 
Realizando um histórico acerca das origens do leque e suas apropriações desde a 
Antiguidade, procuram ressaltar sua importância nos séculos XVII, XVIII e 
XIX. Analisando mais precisamente o leque da Aclamação de D. João VI como 
Rei de Portugal, Brasil e Algarves, resgatam a tradição dos leques 
comemorativos, salientando que muitos podem ser o suporte de celebração de 
um fato histórico Vera Lúcia Lima; Anamaria Rego de Almeida; Luciana do 
Amaral Fernandes . 4603 [MO] 

2796. ISSN 1413-1803 v.32 p.35-50 2000. Mudança de foco: A criação de 
Departamento de Fotografia, Vídeo e Novas Tecnologias do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro. (Relato de experiência e algumas considerações 
correlatas). Museu de Arte Moderna-RJ; fotografia; vídeo; novas tecnologias; 
museu-coleção. O presente texto salienta o processo de criação, em junho de 
1986, do Departamento de Fotografia, Vídeo e Novas Tecnologias do Museu de 
Arte Moderna no Rio de Janeiro. O autor do artigo e idealizador do projeto 
ressalta as dificuldades enfrentadas no sentido de constituir uma coleção capaz 
de abarcar toda a história da fotografia brasileira, de maneira a documentar, 
preservar e divulgar os principais movimentos e tendências Pedro Karp Vasquez 
. 4598 [M] 

2797. ISSN 1413-1803 v.32 p.72-92 2000. Memória, história e fotografia: 
Educando o trabalhador da grande "família da fábrica". fotografia; documento 
histórico; fotos de família-Rio de Janeiro. O texto em questão pretende, 
inicialmente, discutir o uso da fotografia como fonte, evidenciando que a 
problematização da verdade histórica através da fotografia toca a questão do 
olhar e, portanto, a interpretação. A partir desse estudo, a autora procede à 
análise de um conjunto de fotografias das três primeiras décadas do presente 
século, acerca de trabalhadores das mais variadas categorias sociais no Rio de 
Janeiro, retratados, porém, em grupo (como nas tradicionais fotos de família) 
Maria Ciavatta . 4599 [O] 

2798. ISSN 1413-1803 v.32 p.92-113 2000. Guardar não é lembrar: fotografia, 
memória, história. história; fotografia; Brasil-império; Dom Pedro II; acervo 
particular; museu. O artigo tem por finalidade aprofundar as reflexões acerca da 
natureza das relações entre fotografia e História, a partir de uma pesquisa 
envolvendo um objeto a construção de uma imagem para o Estado Imperial 
Brasileiro em meados do século XIX - e um corpo documental, qual seja, a 
coleção de fotografias do Imperador D. Pedro II, que acaba por apresentar 
interessantes considerações naquilo que tange ao trabalho com um acervo 
particular de um homem público Ana Lúcia de Abreu Gomes . 4600 [MO] 



2799. ISSN 1413-1803 v.34 p.107-130 2002. O que se deve saber para escrever 
história nos museus?. museus; história-escrita; museologia-curso; Museu 
Histórico Nacional. O artigo analisa os regulamentos e currículos do Curso de 
Museus, que foi criado em 1932, como um departamento do Museu Histórico 
Nacional sob a direção do Gustavo Barroso. Procura construir um perfil da 
formação dos profissionais que se tornariam responsáveis pela escrita da história 
nos espaços museais. Parte de duas hipóteses centrais: a concepção de passado e 
de história que regia o Museu durante as gestões de Barroso foram 
determinantes na elaboração dos programas disciplinares e na organização 
estrutural do Curso; e as concepções barroseanas de museologia permaneceram 
por muito tempo na formação de profissionais de museus, mesmo após os 
embates entre "antigos" e "modernos" para reformulação do Curso na década de 
40  Aline Montenegro Magalhães . 4627 [M] 

2800. ISSN 1413-1803 v.34 p.11-18 2002. Luzes, câmeras, ação. museu; 
sociedade; público; globalização. O artigo questiona vários aspectos que 
abordam a relação entre museus e sociedade na era da globalização. 
Problematiza as diversas estratégias utilizadas pelas instituições, no sentido de 
atrair o público, como a modernização dos espaços e das exposições. Nessa 
perspectiva, aponta na direção de outros desafios, colocados para que haja uma 
efetiva aproximação entre público e museus Sarah Fassa Benchetrit . 4622 [M] 

2801. ISSN 1413-1803 v.34 p.131-1481 2002. Acervo um sentido a partir da 
classificação. museus-politica de aquisição; coleção; objeto-classificação. O 
trabalho enfoca a mudança de tratamento de 16 peças das coleções do MHN, 
listadas no Catálogo publicado pela instituição em 1924, para analisar as 
transformações ocorridas na concepção de acervo e história, ao longo do tempo 
de existência do Museu. Tais peças hoje são classificadas como instrumentos de 
trabalho no Theseurus, mas os critérios que levaram à aquisição destes pelo 
Museu na década de 20 não estavam relacionados a esta categoria, que não tinha 
espaço para ser representada nas salas de exposição. A autora busca 
compreender as reformulações ocorridas na classificação dos objetos e na 
política de aquisição durante os 80 anos do Museu, a partir de um estudo que 
enfoca principalmente o conceito de "trabalho" Lia Silvia Peres Fernandes . 
4628 [M] 

2802. ISSN 1413-1803 v.34 p.153-166 2002. Museu Histórico Nacional, 80 
anos: de fortaleza ao maior museu de história brasileira. Museu Histórico 
Nacional; análise historiográfica; arquitetura; museologia. O artigo trata da 
criação do Museu Histórico Nacional, destacando sua importância na "produção 
de pesquisas, nos atendimentos especializados, visando a oferecer cada vez mais 
opções de atividades educativas e de lazer". O texto descreve ainda as várias 
ocupações do prédio, desde a construção uma fortaleza, em 1567, para integrar o 
sistema defensivo da Baía de Guanabara, passando por uma série de mudanças 
nos quatro séculos seguintes, até os tempos atuais. Através de uma análise 
historiográfica, a autora faz referências às diferentes mudanças no estilo 
arquitetônico (internas e externas) ocorridas no prédio do Museu, não deixando 
de citar as influências e dificuldades sofridas na administração e manutenção do 
acervo cultural nos diferentes regimes políticos implantados no país, nestes 80 
anos de funcionamento Vera Lucia Bottrel Tostes . 4629 [M] 



2803. ISSN 1413-1803 v.34 p.167-188 2002. Museografia e museu: um estudo 
de caso nos 80 anos do Museu Histórico Nacional. museografia; Museu 
Histórico Nacional; exposição. O artigo propõe-se a estudar a trajetória da 
museografia no MHN. Está divido em duas partes: na primeira, os autores fazem 
um histórico da museografia no Museu, passando pela sua disciplinarização com 
o Curso de Museus, em 1932, e chegando até a década de 80; na segunda, 
apresentam um estudo de caso e analisam a construção do módulo de exposição 
de longa duração, denominado "Colonização e Dependência", que foi 
inaugurado em 1987. através do texto, é possível delinear um perfil das 
exposições do Museu e as transformações sofridas ao longo do 80 anos da 
instituição Solange de Sampaio Godoy; Luiz Carlos Antonelli Lacerda . 4630 
[M] 

2804. ISSN 1413-1803 v.34 p.189-194 2002. O vestido de Maria Bonita e a 
escrita da História nos museus. Maria Bonita-vestido; historiografia; Museu 
Histórico Nacional; indumentária-significação. O texto parte da análise do 
vestido de Maria Bonita exposto no circuito permanente do Museu Histórico 
Nacional para refletir sobre as possibilidades de escrita e leitura da História nas 
exposições. A autora traça uma trajetória dessa prática historiográfica no Museu, 
caracterizando-a e apontando suas transformações ao longo do tempo: do culto 
aos heróis à objetividade dos fatos narrados. Levanta as possibilidades de 
significação e ressignificação da indumentária, na História que o Museu propõe-
se a escrever Regina Abreu . 4631 [MO] 

2805. ISSN 1413-1803 v.34 p.21-36 2002. Resgate de uma dívida: o 
tombamento do MHN, seu prédio e acervo. tombamento; museu; preservação; 
cultura. O texto procura apresentar alguns dos motivos que podem ter levado à 
ação um tanto contraditória do IPHAN de não se proteger de imediato um bem 
que certamente sempre teve um alto valor para a cultura nacional, uma vez que 
entidades com acervos e prédios menos significativos já vinham sendo tombadas 
desde 1938. A partir de uma análise histórica e arquitetônica das instalações do 
Museu, são abordados também os argumentos técnicos que levaram ao seu 
tombamento Adler Homero Fonseca de Castro . 4623 [M] 

2806. ISSN 1413-1803 v.34 p.37-51 2002. O problema do estilo na idéia de 
museu. museu; arquitetura; Lúcio Costa; preservação. O texto relaciona as idéias 
e projetos de edifícios de museus de autoria do arquiteto Lúcio Costa com as 
reformas que foram realizadas no complexo arquitetônico do Museu Histórico 
Nacional no período 1970-80, tendo em vista que o ano de 2002 registra as 
comemorações do centenário do arquiteto e das oito décadas de criação do 
MHN. As transformações no décore na estrutura colonial, eclética e neocolonial 
que caracterizavam e, ainda hoje, identificam a arquitetura dessas edificações 
serviram de tema para alguns estudiosos da matéria preservacionista. As equipes 
do IPHAN e do MHN que participaram naquela época das ações que vêm 
imprimindo a atual feição estilística ao conjunto relatam fatos sobre a visita de 
Lúcio Costa e sobre as próprias atividades, levadas a efeito em vários projetos 
de recuperação da imagem do Museu Cêça Guimaraens . 4624 [MO] 



2807. ISSN 1413-1803 v.34 p.71-86 2002. Expondo a história: Imagens 
construindo o passado. museu; documentation; história; escrita; documentação; 
fonte documental. O presente artigo pretende discutir algumas questões relativas 
à relação entre imagem e História, especialmente ao tratar dos projetos de 
museus sobre o tema. Partindo da importância que a documentação escrita 
adquiriu para a profissionalização da escrita da História, sobretudo a partir do 
projeto de elaborar essa ciência no século XIX, o artigo discute algumas das 
implicações relativas ao uso deste tipo de fonte documental, particularmente 
quando se pensa na possibilidade de constituição de uma escrita a partir de 
imagens Manoel Luiz Lima Salgado Guimarães . 4625 [MO] 

2808. ISSN 1413-1803 v.34 p.87-106 2002. A escrita da nacionalidade na 
Geração de 1870: O Brasil entre "méritos" e "defeitos". Brasil-história; 
identidade nacional; simbolismo; museus. Partindo de duas visões contrárias 
sobre a Nação brasileira, a do realista Lima Barreto e do romântico Gustavo 
Barroso, a autora analisa as diversas produções narrativa  da Geração de 1870, 
em busca da definição do que seria a autêntica Nação. O trabalho aponta para os 
méritos e os defeitos exaltados ou ocultados nas construções simbólicas do 
Brasil, no sentido de melhor construir a identidade nacional numa sociedade 
marcada pelo escravismo, atraso e desigualdade, que, no entanto, lutava para se 
equiparar aos padrões de modernidade europeus Maria Aparecida Rezende Mota 
. 4626 [MO] 

2809. ISSN 1413-1803 v.36 p.103-116 2004. Para a perpétua memória da 
verdade: os Anais do Museu Histórico Nacional como lugar de memória. Museu 
Histórico Nacional; Inspetoria de Monumentos Nacionais (1934-1937); Ouro 
Preto; coleções. O artigo propõe uma reflexão sobre os Anais do Museu 
Histórico Nacional como lugar de memória da instituição e, especialmente, do 
seu primeiro diretor, Gustavo Barroso, que ocupou o cargo de 1922 a 1959, 
ficando afastado apenas entre dezembro de 1930 e novembro de 1932. Sendo os 
Anais o principal órgão de divulgação do Museu e de seus acervos, nosso 
propósito é entender de que maneira suas páginas representaram um espaço de 
enaltecimento das realizações de Barroso, tanto para o desenvolvimento 
institucional, quanto para o culto das tradições nacionais, por meio de projetos 
com os quais se envolveu ao longo de sua trajetória pública Aline Montenegro 
Magalhães . 4663 [M] 

2810. ISSN 1413-1803 v.36 p.117-142 2004. Ver e Conhecer: o uso da 
fotografia nos Anais do Museu Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional; 
Anais do Museu Histórico Nacional (1940- ); fotografia. O presente artigo 
analisa as fotografias publicadas nos Anais do Museu Histórico Nacional 
durante os anos 1940-1998, a partir da sua relação com a cultura visual do 
novecentos. Foram valorizados os anos 1940 e 1950, nos quais há maior 
concentração no uso de imagens fotográficas nos Anais. Analisou-se a coleção 
em termos de amostragem, buscando indicar, na sua relação com o texto escrito, 
o tipo de valor atribuído à imagem fotográfica, quer como apoio à informação, 
atestado de veracidade, referência ou indício. Por fim, foram discutidas as 
estratégias adotadas no uso da imagem fotográfica, enfatizando a relação entre 
fotografia e conhecimento museográfico Ana Maria Mauad . 4664 [M] 



2811. ISSN 1413-1803 v.36 p.143-156 2004. Objetos presentes, indivíduos 
passados: estudante, visitante e público nos Anais do Museu Histórico Nacional, 
1940-1975. visitante; público; estudante; educação patrimonial. O presente 
artigo analisa a utilização dos termos visitante, público e estudante nos volumes 
dos Anais do Museu Histórico Nacional de 1940 até 1975. O objetivo é 
evidenciar o lugar destinado ao indivíduo no contexto da principal publicação da 
instituição. A análise parte dos artigos buscando perceber o lugar que o público 
ocupa no discurso apresentado. A questão é situada a partir do destaque que o 
tema educação patrimonial vem recebendo atualmente. Trata-se de um esforço 
interdisciplinar, que acompanha os rumos dos espaços como museus e centros 
culturais, mas cujos princípios norteadores apontam para meados do século XX, 
no contexto do Museu Histórico Nacional. Isso torna-se perceptível quando 
focamos especialmente alguns conservadores, tais como Sigrid Porto de Barros e 
Dulce Ludolf Inês Gouveia . 4665 [M] 

2812. ISSN 1413-1803 v.36 p.157-180 2004. As Representações da Guerra do 
Paraguai nos Anais do Museu Histórico Nacional. Anais; Guerra do Paraguai; 
Gustavo Barroso; Museu Histórico Nacional; patriotismo. Este artigo tem como 
temática a representação na Guerra do Paraguai nos Anais do Museu Histórico 
Nacional durante os anos em que Gustavo Barroso esteve à frente do Museu 
como diretor, compreendendo, assim, os volumes de I a XIV. É vista com 
importância a atuação de Barroso na idealização da Guerra do Paraguai, como 
exemplo de patriotismo e nacionalismo ao Brasil Imperial, que, segundo o 
diretor, tinha tudo para vencer esta guerra, pois representava a junção de um 
forte Exército com um sistema de governo Monárquico, elementos qualificados 
como responsáveis pela consolidação da ordem e da civilização. A Guerra do 
Paraguai é apresentada nos Anais por meio de quatros artigos, dois por 
intermédio de personagens vistos como heróis - "Brigadeiro João Guilherme 
Bruce" e "A atuação de Gomensoro do Combate Naval do Riachuelo" - e outros 
dois, por objetos - "O Álbum das lágrimas de Ouro" e "Um presente valioso para 
o Museu Histórico". Cabe ressaltar que estes artigos baseiam-se em objetos 
museológicos. São eles: o Retrato de Bruce, o Retrato do marinheiro Segundino 
Gomensoro, o Álbum de Ouro e a Bandeira Imperial. Rita de Cássia Azevedo 
Ferreira . 4666 [MO] 

2813. ISSN 1413-1803 v.36 p.181-204 2004. Um museu em tinta e papel: Os 
Anais do Museu Histórico Nacional, 1940-1995. Anais do Museu Histórico 
Nacional (1940- ); Museu Histórico Nacional; GustavoBarroso (1888-1959). O 
artigo apresenta diferentes características das duas fases dos Anais do MHN, que 
vão, em um primeiro momento, e 1940 a 1975 e, posteriormente, no período que 
tem início a partir de 1995 - e ainda prossegue. O autor analisa seu surgimento 
como revista institucional, com artigos publicados pela equipe de conservadores 
do museu, a produção intelectual sobre o acervo e as alterações ocorridas no 
processo editorial após o período "barroseano". Aponta ainda temas que foram 
publicados em decorrência da dimensão do acervo, como artigos sobre 
numismática e aqueles estabelecidos pela direção do museu. Passando a 
publicar, também, artigos de colaboradores externos, em virtude da 
transformações ocorridas no museu, a publicação é tratada sobretudo como 
importante fonte para a difusão do conhecimento científico José Neves 
Bittencourt . 4667 [M] 



2814. ISSN 1413-1803 v.36 p.210-224 2004. De viatura fúnebre a coche real: a 
importância da Heráldica na restauração das carrusagens do MHN. Museu 
Histórico Nacional; meios de trasporte terrestre-carruagem; D. Pedro I; 
Museologia; Heráldica; restauração. O artigo trata do processo de restauração 
dos coches e carruagens do Museu Histórico Nacional, vindos de Portugal e 
doados ao Brasil na década de 40. Esse processo teve início em 1992, com um 
trabalho que foi ampliado em 1995 e continua em andamento. A previsão é que 
termine em 2006, com a abertura de uma nova galeria, para expor a coleção 
integralmente. Além disso, com essa iniciativa descobriu-se um brasão cujas 
marcas indicariam que um dos coches teria pertencido ao Duque de Bragança, 
D. Pedro I - tendo ficado como doação para sua mulher, a Imperatriz D. Amélia, 
após seu falecimento. Este texto enfatiza a importância não só dessa descoberta, 
mas também de conhecimento especializado, bem como da necessidade de se 
atentar para o detalhismo no tratamento de peças em geral Vera Lúcia Bottrel 
Tostes . 4668 [M] 

2815. ISSN 1413-1803 v.36 p.225-240 2004. Carimbos da Revolução 
Farroupilha na coleção do Museu Histórico Nacional. Numismática; Revolução 
Farroupilha; carimbos. Propõe-se neste artigo o estudo das contramarcas 
denominadas Carimbos da Revolução Farroupilha, que se incluem na coleção 
brasileira do Departamento de Numismática do Museu Histórico Nacional e são, 
hoje, consideradas raras. Em sua pesquisa, a autora faz uma introdução ao 
assunto, abordando o desconhecimento das fontes escritas comprobatórias da lei 
que decidiu a abertura dos cunhos e a carimbagem das moedas. Relata um breve 
histórico da questão econômica sobre a Farroupilha e, em seguida, descreve 
sucintamente as considerações tecidas em torno da autenticidade dos carimbos, 
citadas pelos diversos autores, dos mais antigos aos atuais. Aplicados sobre 
moedas de diversas origens e cunhados em cobre e prata, esses carimbos são 
também analisados segundo os critérios de "verdadeiro e falso", para o que 
colaboram imagens comparativas Eliane Rose Vaz Cabral Nery . 4669 [MO] 

2816. ISSN 1413-1803 v.36 p.241-258 2004. Museu Histórico Nacional: suas 
rodas do leme. roda do leme; Batalha Naval do Riachuelo; exílio da Família 
Imperial; objetos museológicos. O texto apresenta dois objetos museológicos do 
MHN: as rodas do leme da Fragata Amazonas (navio que participou da Batalha 
Naval do Riachuelo e cujo emprego foi decisivo na vitória brasileira) e do Vapor 
Alagoas (que transportou a Família Imperial para o exílio na Europa). O artigo 
trata da chegada destes objetos, provenientes de outras casas de memória 
(Museu Naval e Arquivo Nacional), ao museu, bem como de sua atual 
localização no MHN Cleber José das Neves Reis . 4670 [M] 



2817. ISSN 1413-1803 v.36 p.25-40 2004. Brinquedos: por uma política de 
aquisição. coleções; Museu Histórico Nacional; Museu Paulista; binquedos; 
infância. A partir de uma abordagem da função cultural e social do brinquedo, o 
artigo trata da formação de coleções de brinquedos em museus dedicados à 
história nacional, como o Museu Histórico Nacional e o Museu Paulista. São 
abordados os critérios para a seleção das peças e para o desenvolvimento de uma 
política de aquisição que permitam uma reflexão sobre a infância no Brasil, da 
Colônia à atualidade. Outro tema discutido é a necessidade da integração das 
coleções existentes no museu, entre as quais as etnográficas, as de indumentária, 
as de armaria e as de arte sacra, visando a recuperação eficiente e eficaz de 
informações acerca da criança que, ao lado dos brinquedos, complementem o 
contexto do universo infantil Angela Cardoso Guedes . 4659 [M] 

2818. ISSN 1413-1803 v.36 p.259-286 2004. Representações do Iberismo na 
arte sacra. Arte sacra; jesuítas; arte indo-portuguesa; arte cusquenha; 
catolicismo. Este artigo pretende analisar parte do acervo de arte sacra do Museu 
Histórico Nacional. A partir de primorosas esculturas de marfim indo-
portuguesas e pinturas cusquenhas, buscamos apontar as conexões históricas 
entre essas regiões, apartadas geograficamente, mas unidas pelas monarquias 
católicas ibéricas (seguindo as considerações de Serge Gruzinski e Sanjay 
Subrahmanyam). Destacamos o caráter híbrido dos marfins indo-portugueses 
(em que esculturas do Menino Jesus revelam semelhanças com um pequeno 
Buddha e Nossa Senhora apresenta feições orientais), evidenciando que a 
expansão de estilos artísticos (como o da Renascença e do Barroco) processou-
se por meio de traduções locais. Atentamos para o contexto de produção das 
imagens estudadas, como a Contra-Reforma, a intensa ação missionária e o 
recorrente uso da imagem na propagação do catolicismo nos espaços coloniais 
Patrícia Souza de Faria . 4671 [MO] 

2819. ISSN 1413-1803 v.36 p.287- 2004. Entre heróis e aquarelas: uma leitura 
do quadro Batalha Naval do Riachuelo, de Vitor Meireles, presente no acervo do 
Museu Histórico Nacional. Segundo Reinado; Vítor Meireles; Academia 
Imperial de Belas Artes; Guerra do Paraguai. A segunda metade do século XIX é 
marcada por uma série de transformações econômicas, sociais e políticas no 
Brasil. O governo imperial procura criar, por meio de suas instituições culturais, 
uma identidade nacional calcada na centralização de seu poder e na solidez de 
seu regime. É nessa atmosfera que Vitor Meireles vai pensar na criação de um 
de seus quadros mais famosos: Batalha Naval do Riachuelo. Essa obra foi o 
resultado da designação do pintor pela Academia Imperial de Belas Artes, para 
retratar o combate ocorrido na Guerra do Paraguai. O objetivo deste artigo é não 
apenas analisar o referido quadro, mas também algumas características do 
contexto em que estava inserido, tal como a intenção da Academia de criar um 
imaginário nacional a partir dos padrões estéticos europeus Raquel Pret . 4672 
[O] 



2820. ISSN 1413-1803 v.36 p.41-58 2004. Trabalhando com a memória. 
Araruama -RJ; História; memória; Centro Municipal de Memória de Araruama. 
Este texto tem como objetivo relatar um trabalho realizado pelo autor no 
Município de Araruama-RJ, quando ocupou o cargo de Secretário Municipal de 
Cultura. Visando fazer um levantamento, registro e preservação da história da 
região, elaborou e desenvolveu, junto à equipe com a qual trabalhava, o "Projeto 
de Levantamento e Preservação da Memória Cultural e Ambiental do Município 
de Araruama", a fim de despertar nos municípios o interesse pelo local onde 
viviam. Esse trabalho teve como resultado a criação do Centro Municipal de 
Memória e a publicação dos livros Araruama: no tempo das histórias e 
Araruama: memória de mulheres, baseados em depoimentos de "membros da 
comunidade com mais de 60 anos", além de Araruama: panorama de uma 
cidade, feito a partir de dados resultantes da compilação de livros, jornais, 
revistas, relatórios, correspondências, documentos oficiais e textos avulsos. Ao 
final do artigo, destaca o processo de produção de sua dissertação de mestrado, 
"Naquele tempo, era uma família só: uma análise sobre família e mudança social 
no município de Araruama/RJ", defendida em agosto de 1996, para o Curso de 
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia do Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ), 
com o objetivo de proceder a análise do trabalho que havia realizado João Luiz 
Domingues Barbosa . 4660 [O] 

2821. ISSN 1413-1803 v.36 p.59-76 2004. Restauração de Pintura: memória 
em prática. técnicas; conservação; preservação; restauração; pintura. O artigo 
enfoca a restauração de um óleo sobre tela do artista plástico Carlos Oswald, 
que, em 1922, foi fixado em uma parte do teto do salão atualmente ocupado pela 
Biblioteca do Museu Histórico Nacional. Circunscrita por uma moldura 
octogonal em gesso dourado e policromado, parte dessa tela de 4x4m rasgou-se, 
desprendeu-se e caiu, em 1994. Por esse motivo, acabou sofrendo diferentes 
danos. Com o apoio financeiro da VITAE, a restauração foi desenvolvida no 
Laboratório de Conservação e Restauração do Museu (LACOR), sob a 
responsabilidade da Oficina de Pintura. Este texto trata dos problemas que foram 
surgindo durante o trabalho, com relação às técnicas aplicadas para as 
restaurações estruturais e estéticas da tela Lia Silvia Peres Fernandes; Luiz 
Fernando de Carvalho Abreu . 4661 [MO] 



2822. ISSN 1413-1803 v.36 p.77-99 2004. Refletindo sobre os critérios para a 
montagem de exposições...: A experiência do Ecomuseu do Quarteirão Cultural 
do Matadouro de Santa Cruz (RJ). museu; exposição; museografia; ecomuseu; 
Ecomuseu de Santa Cruz; desenvolvimento comunitário; nova museologia. 
Baseando-se no argumento de que os critérios para a montagem de exposições 
constituem ferramentas a serviço da missão dos museus, o artigo analisa os 
critérios utilizados para a montagem de exposições no Ecomuseu de Santa Cruz, 
a fim de revelar a submissão da técnica de exposições a uma orientação política 
maior do museu. O ecomuseu em questão é uma iniciativa dedicada ao 
desenvolvimento comunitário e sua experiência é, assim, acessada sob o quadro 
maior do trabalho da museologia com o desenvolvimento comunitário, em 
particular o da nova museologia. O exemplo de Santa Cruz revela aspectos de 
interesse para qualquer museu, uma vez que lança uma luz sobre a necessidade 
de estruturas museológicas desenvolverem planos claros de atuação na 
sociedade, que conjuguem, em torno de um papel maior, todas as suas esferas - 
da missão à sala de exposição Paula Assunção . 4662 [M] 

2823. ISSN 1413-1803 v.36 p.9-20 2004. A curta trajetória de uma política de 
preservação: a Inspetoria de Monumentos Nacionais, 1934-1937. Museu 
Histórico Nacional; Inspetoria de Monumentos Nacionais; restauração; 
preservação; museologia. A Inspetoria de Monumentos Nacionais foi criada em 
1934, como departamento do Museu Histórico Nacional. Sua criação foi fruto de 
uma política de definição da nação, engendrada pelo governo de Getúlio Vargas, 
que partia da identificação do passado brasileiro. Suprimida em 1937, ao ser 
substituída pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a 
Inspetoria havia realizado trabalhos de restauração e preservação em 
monumentos da cidade de Ouro Preto (MG), especificamente pontes, templos e 
chafarizes. Esta dissertação traz uma análise sobre as atividades da Inspetoria, 
buscando compreendê-las como produto de uma prática colecionista, voltada 
para salvar os vestígios do passado, a fim de legitimar a escrita da história que, 
desde 1922, vinha sendo produzida nas salas do Museu Histórico Nacional, 
então dirigido por Gustavo Barroso (1888-1959) Aline Montenegro Magalhães . 
4658 [M] 

2824. ISSN 1413-1803 v.37 2005. Um clique nos museus: A relação dos 
museus com o ciberespaço. Museu virtual; memória; digitalização; ciberespaço. 
O presente artigo parte das transformações sofridas na comunicação nos últimos 
anos para problematizar as novas tendências das relações virtuais. A discussão é 
focada na inserção da informatização nos museus, culminando com os 
ciberespaços, nos seus diversos níveis de utilização. Destacaremos a forma 
como o público pode se aproximar da instituição, seja pelo contato com o 
formato "catálogo eletrônico" - uma nova forma de propaganda - ou com a 
exposição virtual, tratando-se, neste caso, do museu virtual. Nesse sentido, 
discutiremos as novas relações de tempo e espaço, colocando em questão a idéia 
de recolhimento, guarda e exposição. Daremos ênfase ao lugar do indivíduo no 
processo interativo que se trava no contato com o ciberespaço, mencionando 
algumas instituições, entre as quais o Museu Histórico Nacional Alessandra 
Sirigni; Inês Gouveia . 4693 [M] 



2825. ISSN 1413-1803 v.37 p.119-138 2005. Recolhendo a imagem da 
imagem: a experiência do MHAB na informatização de acervos fotográficos. 
tratamento de coleções fotográficas; digitalização de acervos históricos; sistemas 
informatizados para acervos; museus. O objetivo deste texto é apresentar o 
acervo fotográfico do Museu Histórico Abílio Barreto - MHAB e discutir os 
procedimentos técnicos adotados para o seu tratamento. Abordamos questões 
relativas à digitalização de acervos fotográficos, baseadas na experiência 
adquirida com a informatização da documentação imagética existente no 
MHAB, com o intuito de contribuirmos com as discussões relacionadas ao 
assunto. Também dentro deste viés trabalha com os aspectos de elaboração de 
sistemas informatizados para o gerenciamento de acervos históricos Gilvan 
Rodrigues dos Santos . 4694 [M] 

2826. ISSN 1413-1803 v.37 p.139-158 2005. Preservação digital e gestão 
eletrônica de documentos para museus e arquivos: o desafio dos acervos 
permanentes. gestão eletrônica de documentos; acervos permanentes; 
digitalização; preservação digital. O presente artigo discute a aplicação das 
tecnologias atuais na preservação e na valorização de acervos.Consideram-se os 
potenciais da digitalização e da introdução de sistemas de gestão eletrônica de 
documentos. Discute-se a importância de se conceberem versões específicas 
desses sistemas para responder às especificidades dos acervos permanentes: 
longevidade dos registros digitais, ferramentas de acesso; gestão de metadados e 
gestão de processos. A presença de documentos digitais (gerados a partir da 
reformatação de acervos convencionais, ou criados digitalmente desde a origem) 
é apresentada em dois aspectos: seu potencial de ampliação do acesso e 
democratização dos acervos, mas também seus problemas de salvaguarda a 
longo prazo e os desafios que ela impõe às instituições Eduardo Valle . 4695 
[MA] 

2827. ISSN 1413-1803 v.37 p.159-180 2005. A tela imortal: o catálogo da 
Exposição de História do Brasil de 1881. história do livro no Brasil; Exposição 
de História do Brasil (1881); Catálogo; Biblioteca Nacional. Este artigo pretende 
analisar a Exposição de História do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro em 1881 
na Biblioteca Nacional, cujo Catálogo traz o levantamento bibliográfico mais 
completo das publicações de História do Brasil e de Geografia feitas até então. 
Este inventário geral de fontes e de arquivos para O conhecimento do passado 
brasileiro e da história pátria foi coordenado por Benjamin Franklin Ramiz 
Galvão, então diretor da Biblioteca, e contou, entre outros, com a colaboração de 
Capistrano de Abreu, e João Ribeiro, A Exposição se propôs a ser uma espécie 
de vitrine da . "Nação. A execução do Catálogo, sua organização interna, o tipo 
de classificação adotada, os tipos de fontes arroladas, os critérios de inclusão, 
sua relação com as salas da Exposição são alguns dos aspectos analisados, que 
podem dizer algo acerca da relação entre a história do livro no Brasil e o 
empreendimento de uma história nacional, bem como sobre a produção de uma 
bibliografia brasileira e a cultura das exposições no século XIX Eliana de Freitas 
Outra . 4696 [BO] 



2828. ISSN 1413-1803 v.37 p.182-195 2005. Andar e viver no artefato: A 
cidade e a memória em duas visões do Centro do Rio de Janeiro do século XX. 
cidade; Representação; Memória; Exposição; In analyzing the Literary 
narratives of João do Rio and Rubem Fonseca, in me works Alma encantadora 
das ruas, a book of chronicles published in 1908 and "A arte de andar nas ruas 
do Rio de Janeiro", a story published in 1991, the author looks to learn about the 
context of both texts and through these Literary work, raises questions about the 
overlap between memory, historical research and museological expositions. 
Focusing on one place, the center of Rio de Janeiro, in two times. The literary 
texts serve as the background on which the questions are addressed, allowing for 
reflection of how living and walking in the stories of city can turn into a useful 
exercise in the construction of memory and identity. Abordando as narrativas 
literárias de João do Rio e Rubem Fonseca, nas obras Alma encantadora das 
ruas, livro de crônicas publicado em 1908, e em "A arte de andar nas ruas do Rio 
de Janeiro", conto publicado em 1991, o autor busca apreender o movimento 
contido na tessitura de ambos os textos e, por meio deste artifício, levantar 
questões em tomo do cruzamento entre memória, pesquisa histórica e exposições 
museológicas. Tendo foco num, mesmo espaço - o Centro do Rio de Janeiro - 
em dois tempos, encontrando-se e distanciando-se, os textos literários são o pano 
de fundo sobre o qual será construída, em tomo das questões citadas acima uma 
reflexão sobre como viver e andar pela cidade-artefato pode se tomar um 
profícuo exercício de construção de memória e identidade Thiago Carlos Costa . 
4697 [MO] 

2829. ISSN 1413-1803 v.37 p.19-39 2005. Expondo a novidade: análise da 
proposta conceitual de 1985 para o circuito permanente do Museu Histórico 
Nacional. políticas culturais-década de 1980; Museu Histórico NacionaÍ; 
exposições; revitalização. A década 1980, apesar de ser conhecida como década 
perdida, é um período de diversas transformações, sobretudo no campo cultural 
do país. As políticas públicas, alicerçadas no pensamento social da 
intelectualidade, evidenciam a preocupação de representar a diversidade 
brasileira. Refletir sobre como essa conjuntura influenciou o processo de 
Revitalização do, Museu Histórico Nacional e a construção da proposta 
conceitual para sua exposição de longa duração de 1985 é o mote deste artigo 
Raquel Pret . 4690 [M] 

2830. ISSN 1413-1803 v.37 p.195-226 2005. Memória para o futuro: o Instituto 
Histórico e GeográficoBrasileiro e seu museu, 1839 -1889. Brasil Império; 
museus; Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; doações; numismática; 
Museu Nacional. O artigo observa a criação e o desenvolvimento do Museu do 
Instituto' Histórico e Geográfico Brasileiro por meio das doações de objetos 
tridimensionais e de um exame do acervo do Medalheiro. Analisando a dinâmica 
desse conjunto de objetos, o autor propõe que, do ponto de vista da 
administração da memória, a segunda metade do século XIX observa uma 
divisão de trabalho, na qual as duas principais instituições museais do Império 
do Brasil estabeleceram campos de atuação bem definidos. Sugere também que 
o Museu do IHGB passa, desde então, a elaborar um tipo de memória voltada 
para a apreciação do futuro, de modo a não permitir que os feitos e eventos do 
Império fossem ameaçados pelo .esquecimento José Neves Bittencourt . 4698 
[M] 



2831. ISSN 1413-1803 v.37 p.227-236 2005. O Império do Brasil nas 
exposições universais: um projeto nacional de modernidade. Exposições 
universais; século XIX; Império do Brasil; modernidade; Museu Histórico 
Nacional. O artigo trata da participação do Império do Brasil nas exposições 
universais da indústria do século XIX, que constituíram lugares de representação 
da modernidade, da civilização burguesa e dos nacionalismos. Apesar da idéia 
de amizade entre os povos propagada pelas exposições internacionais, as 
relações estabelecidas eram de competição e hierarquia, o que se refletia desde 
os rituais diplomáticos à organização dos espaços reservados aos expositores. 
Em um contexto de cultura cientificista, buscava-se catalogar e expor, de acordo 
com uma escala evolutiva de progresso tecnológico, o maior número possível de 
trabalhos e tipos humanos. Aos países considerados mais civilizados geralmente 
os europeus e mais industrializados -, era dado um destaque especial, enquanto 
que os demais, países não europeus ou pouco industrializados, figuravam quase 
sempre como exóticos Mariana Thomas Kazan . 4699 [M] 

2832. ISSN 1413-1803 v.37 p.237-253 2005. o desafio de representar o futuro: 
a estátua eqüestre de D. Pedra 11e os sentidos da escultura monumental no 
Brasil. História do Brasil; Império do Brasil; Guerra do Paraguai; escultura 
pública no Brasil; imagens urbanas do Rio de Janeiro. O texto aborda a história 
da estátua eqüestre de D. Pedro lI, Imperador do Brasil, promovida com o 
sentido de celebrar a vitória brasileira na Guerra do Paraguai. O modelo da 
escultura, datado de 1866, consta do acervo do Museu Histórico Nacional. A 
imagem escultórica projetada: para a cidade do Rio de Janeiro, Corte imperial, 
foi recusada pelo próprio homenageado em manifestação pública, oqual defendia 
a construção de escolas públicas municipais. Esta história permite discutir a 
lógica de monumento em suas relações temporais Paulo Knauss . 4700 [MO] 

2833. ISSN 1413-1803 v.37 p.253-313 2005. Chuchu: uma patente de arma 
brasileira nas coleções do MHN. Museu Histórico Nacional; coleções; artefatos 
bélicos; Athanazio Chuchu. Uma das origens dos museus militares em todo o 
mundo foram as coleções de armas usadas para experiências e avaliações '---um 
processo que aconteceu igualmente no Brasil. Aqui os exemplares usados nessas 
experiências não foram preservados, perdendo-se uma parte importante da 
história nacional. Contudo, nem toda a história desse ramo de atividades foi 
perdida, já que uma pequena parcela desses exemplares foi levada a museus. 
Neste caso se encontram três armas projetadas pelo armeiro baiano Athanazio 
Chuchu em 1885, hoje em dia um dos poucos vestígios preservados da memória 
daquilo que se pode chamar de pré-história da industria bélica nacional. Este 
artigo propõe-se a transformar esses objetos em história, traçando o pouco que 
se sabe sobre as armas e o armeiro Adler Homero Fonseca de Castro . 4701 [M] 



2834. ISSN 1413-1803 v.37 p.313- 2005. Um olhar para cima: conhecendo 
uma obra alegórica no Museu Histórico Nacional. Museu Histórico Nacional; 
Sala Jenny Dreyfus; painéis alegóricos; Carlos Oswald. Constitui-se costume no 
Brasil, entre o século XIX e início do século XX, a encomenda de obras 
artísticas voltadas ao enaltecimento daquelas que eram consideradas as grandes 
ações dos homens e feitos do Estado. Estas encomendas eram feitas, geralmente, 
a diferentes artistas do meio acadêmico (academicistas), que compartilhavam e 
correspondiam aos ideais de formação do imaginário nacional de suas 
respectivas épocas. Portanto, o objetivo do presente artigo é, além de apresentar 
os painéis alegóricos que decoram o teto da Sala Jenny Dreyfus, de autoria de 
Carlos Oswald (também uma encomenda do governo brasileiro), que, por se 
constituir num acervo fixo do Museu Histórico Nacional, pode passar muitas 
vezes despercebido do público, apresentar a possibilidade de uma leitura das 
diferentes funções das telas que não a de meros objetos decorativos Ana Lourdes 
de Aguiar Costa . 4702 [M] 

2835. ISSN 1413-1803 v.37 p.41-68 2005. Intelectuais e Estado: disputas em 
torno da noção de patrimônio nacional. políticas de preservação do patrimônio 
nacional; identidade nacional; intelectuais; serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. A autora analisa o momento em que as práticas de 
preservação do patrimônio cultural no Brasil tomaram-se uma política pública 
voltada para a consolidação de uma identidade nacional brasileira, nos anos 30 e 
40 do século XX. Trata dos intelectuais fundadores do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, apontando os diferentes grupos em disputa pela 
autoridade/legitimidade na definição do que seria o patrimônio nacional 
brasileiro. Nesse sentido, trata-se de compreender as lutas de representação que 
resultaram numa posição hegemônica, tomada amplamente reconhecida e 
naturalizada Márcia Chuva . 4691 [M] 

2836. ISSN 1413-1803 v.37 p.69- 2005. Acervos de brinquedos em museus 
brasileiros e sua potencialidade documental. coleção; museus brasileiros; 
brinquedos; infância. A partir de extensa pesquisa bibliográfica e de campo para 
tese de doutorado na área da Ciência da Informação, constatamos não haver 
evidências de existir em museus brasileiros coleções expressivas de brinquedos, 
sobretudo de acervos não relacionados a material arqueológico ou etnográfico. 
No entanto, os dados levantados possibilitam uma interessante análise do 
potencial do brinquedo como documento capaz de transmitir informações 
relevantes acerca da sociedade na qual está inserido, verificando, ao mesmo 
tempo, como ele é tratado e "visto" no âmbito da instituição que o abriga. Para 
uma melhor compreensão do tema, optamos em agrupar as instituições de 
acordo com a sua especificidade - museu etnográfico, de arte, artesanato e/ou 
folclore, histórico e pedagógico Angela Cardoso Guedes . 4692 [M] 

2837. ISSN 1413-1803 v.38 p.141-148 2006. Índia portuguesa: emissões de D. 
João III. Expansão marítima portuguesa; D. João III; moeda; Numismática-
Museu Histórico Nacional. O artigo tem por objetivo analisar a importância da 
moeda para o reinado de D. João III na Índia Portuguesa. Para tanto, foram 
analisadas as moedas existentes no Departamento de Numismática do Museu 
Histórico Nacional Anália Ramos Perpétuo Paniza . 4708 [MO] 



2838. ISSN 1413-1803 v.38 p.213-230 2006. o futuro do passado da cidade: A 
formação do núcleo original do acervo Museu Histórico de Belo Horizonte. 
acervos; museus de história; Museu Histórico Abílio Barreto-Belo Horizonte-
MG; Abílio Velho Barreto (1881-1959). o presente texto faz uma leitura do 
processo de formação do núcleo inicial do acervo e da institucionalização do 
Museu Histórico de Belo Horizonte (atual Museu Histórico Abílio Barreto). A 
inauguração desta instituição está presente no contexto do governo modernista 
do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubistchek de Oliveira. 
Somando-se a isso, o jornalista e historiador, e primeiro diretor do MHBH, 
Abílio Barreto elabora uma história da nova capital de Minas, baseada no 
discurso entre a modernidade e a tradição da mineiridade, buscando recorrer a 
um passado bandeirante para a recente cidade dialogar com o restante do estado 
mineiro, pois este deveria ser seu papel como capital A formação do núcleo 
original do acervo do museu passa, então, sobre o embate entre modernidade e 
tradição, permeada por sugestões do diretor do Iphan, Rodrigo de Melo Franco 
de Andrade, enriquecendo mais ainda a narrativa sobre o processo de formação 
do núcleo inicial do acervo do atual Museu Histórico Abílio Barreto neste 
exercício de construção de uma memória e identidade coletiva Gilvan Rodrigues 
dos Santos; Thiago Carlos Costa . 4709 [M] 

2839. ISSN 1413-1803 v.38 p.25-44 2006. De sítio arqueológico a espaço 
musealizado: possibilidades e limites para a arqueologia mineira colonial. 
Arqueologia; Brasil Colônia; musealização. O artigo desenvolveu reflexões 
sobre as potencialidades que determinados sítios arqueológicos apresentam no 
tocante a serem transformados em espaço musealizados. Tomando como 
referência três tipos de sítios remanescentes da sociedade mineira colonial 
(século XVIII), são propostas medidas para viabilizar a musealização dessas 
áreas. Também são levantados problemas e medidas passíveis de prevê-los ou 
solucioná-los para o caso dos sítios arqueológicos que são incluídos na categoria 
de museus abertos à visitação e que são utilizados como locais de pesquisa e 
divulgação Carlos Magno Guimarães; Évelin L. M. Nascimento . 4705 [MO] 

2840. ISSN 1413-1803 v.38 p.45-70 2006. Navios, museus e a resistência 
negra: o Quilombo da Cabaça como estudo de caso. arqueologia; Museologia; 
arte naval; quilombos; Minas Gerais; século XIX; pinturas rupestres; navegação. 
o Museu Histórico Nacional tem uma relação muito longa com a Arqueologia, 
sendo que o primeiro livro didático da área foi um manual de aulas do Curso de 
Museus, ministrado nessa Instituição. Hoje em dia, contudo, não há uma ligação 
tão forte entre a área de Arqueologia e os museus, de História, o que gera 
prejuízos para os dois campos. O presente artigo procura mostrar como o 
conhecimento específico dos museus de História pode colaborar na interpretação 
de objetos e sítios arqueológicos. Para isso, trabalha com a interpretação de uma 
pintura rupestre de navio feita por quilombolas no século XIX, no interior de 
Minas Gerais. Assim, usando uma metodologia específica de estudo de navios 
históricos, com base nos estudos desenvolvidos em museus de História, busca-se 
apresentar  subsídios para a interpretação de um sítio arqueológico Adler 
Homero Fonseca de Castro . 4706 [MO] 



2841. ISSN 1413-1803 v.38 p.71-102 2006. Arqueologia Histórica nas Lavras 
do Abade: uma proposta de gestão do patrimônio. arqueologia Histórica; 
museologia; patrimônio; Lavras do Abade-Goiás. Fruto de uma dissertação de 
mestrado em Gestão do Patrimônio Cultural, o artigo apresenta parte do projeto 
Lavras do Abade: estratégias de gestão para o patrimônio arqueológico histórico 
em Pirenópolis, Goiás. Trata-se de um plano de atividades que visa a 
valorização, o resguardo, a manutenção e a pesquisa dos elementos 
arqueológicos, assim como a adequação para o uso museológico e turístico deste 
patrimônio cultural. O texto faz uma reflexão sobre a elaboração e a aplicação de 
um programa administrativo e um conjunto de procedimentos para a criação de 
um parque cultural no local Diogo Menezes Costa . 4707 [MO] 

2842. ISSN 1413-1803 v.39 p.245-254 2007. Os museus e a internet: interação 
no ciberespaço. museus; museus virtuais; nternet. O artigo é dedicado a uma 
análise sobre como os museus têm se relacionado com as novas tecnologias 
digitais, sobretudo como se apresentam em ambientes virtuais, como a rede 
mundial de computadores - internet. A autora trabalha com diferentes conceitos 
de museu virtual para pensar as possibilidades e potencialidades de comunicação 
dos museus com seu público via internet. Assim, constata que o contato 
realizado por meio de sites, além de ampliar a capacidade de difusão e 
disseminação de seus acervos, pode lançar bases para a construção de 
conheciment Rosali Henriques . 4735 [M] 

2843. ISSN 1413-1803 v.39 p.255-262 2007. Os museus nas fronteiras do 
contemporâneo. cultura de consumo; museus; contemporâneo; tecnologias 
virtuais; modernidade. Nos dias atuais, a informação chega a ser excessiva e os 
lugares de enunciação disseminam-se em ritmo crescente. Ao contrário do que 
previram algumas teorias, o mundo contemporâneo não tem se caracterizado 
pela homogeneização, e sim pela heterogeneidade e afirmação de múltiplas 
identidades. Todas as instituições são afetadas por esta realidade. Os museus não 
poderiam permanecer indiferentes a isto. O passado se constitui numa narrativa 
importante para afirmação dos grupos sociais. Tanto os museus como a História 
têm que renegociar a posição de autoridades máximas capazes de produzir 
conhecimento sobre o passado, firmada em anos anteriores. Este texto pretende 
discutir tais mudanças, focalizando dois aspectos principais: 1) as maneiras pelas 
quais as tecnologias virtuais atingem a produção cultural configurando novas 
percepções; 2) as singularidades que justificam o valor dos museus na cultura 
contemporânea. Por que precisamos de museus? Amara Silva de Souza Rocha . 
4733 [M] 



2844. ISSN 1413-1803 v.39 p.263-284 2007. Características do contexto 
escolar e familiar que promove o acesso dos jovens aos museus. cultura; 
museus; jovens; famílias; escolas. Com base no lugar de destaque que os museus 
vêm ocupando na promoção cultural, este artigo investiga a existência de 
relações entre o número de museus visitados pelas escolas municipais e 
particulares do município do Rio e os capitais econômico, Social e cultural 
associados ao contexto escolar. São examinadas também as características dos 
jovens e do entorno familiar. Para a realização do estudo, foi submetido um 
questionário a 2.298 alunos da 8ª série do ensino fundamental e outro a 81 
profissionais envolvidos com a organização de visita a museus em uma amostra 
probabilística de 48 unidades escolares. Os dados coletados foram examinados a 
partir de cruzamentos entre as variáveis selecionadas, indicando, no contexto 
escolar, particularidades do acesso de acordo com o tipo de rede de ensino. No 
contexto familiar, a mobilização das redes de apoio social e cultural promovidas 
em seu interior tem efeito significativo no acesso a museus Sibele Cazelli . 4736 
[M] 

2845. ISSN 1413-1803 v.39 p.285-306 2007. As tramas do objeto no ensino de 
história: The Plots of the Object in the Teaching of History. educação; museus; 
objetos; ensino de História; Museu do Ceará. No livro A danação do objeto: o 
museu no ensino de História, publicado em 2004, o autor fez uma discussão 
preliminar sobre o "objeto gerador", com base na teoria da "palavra geradora", 
elaborada por Paulo Freire para desenvolver uma pedagogia do diálogo a ser 
praticada nas mais variadas situações. O presente artigo reapresenta algumas 
abordagens em torno dessa proposta de utilização dos objetos em aulas de 
História, com destaque para o papel da ficção Francisco Régis Lopes Ramos . 
4766 [MO] 

2846. ISSN 1413-1803 v.39 p.329-344 2007. Museus e centros de ciências: um 
espaço de contribuição para a formação do jovem?. jovens; museus e centros de 
ciência; formação profissional; educação para a cidadania. O acesso dos jovens 
aos bens culturais - entre eles, os museus - é tema de interesse crescente para 
pesquisadores e instituições, conforme atestam estudos e debates realizados em 
diferentes fóruns. Este artigo busca situar o jovem no contexto da sociedade 
científica e tecnológica em que vive, trazendo novas exigências e desafios para a 
Sua formação como profissional e como cidadão. Discute a contribuição dos 
museus e centros de ciências para a formação do jovem, apresentando algumas 
experiências de trabalho realizadas com este público no Museu da Vida. 
Partindo de objetivos e opções metodológicas diferentes, mas não excludentes, 
as experiências indicam que a contribuição do museu para a formação dos 
jovens ocorre em duas dimensões: na formação profissional,  por exemplo, ao 
instrumentar o futuro professor para se apropriar do museu como recurso 
educativo a ser explorado com os seus alunos e na educação para a cidadania, ao 
ampliar o seu universo científico, cultural e social, no qual o foco da experiência 
é o sujeito em si, como cidadão Maria Iloni Seibel; Paula Bonatto; Marcelle R. 
N. Pereira . 4737 [M] 



2847. ISSN 1413-1803 v.39 p.367-386 2007. A química da arte: os materiais na 
escultura, pintura e cerâmica do Renascimento . obras de arte-conservação; 
química de arte; materiais do Renascimento; mestres do Renascimento. O artigo 
apresenta como a ciência da química dos materiais fornece ferramentas 
poderosas na resolução de problemas arqueológicos e no estudo de artes 
históricas. Dessa forma, mostra como ela pode ser usada para indicar 
procedimentos de conservação e restauração. Os autores analisam dois estudos 
de caso em obras renascentistas, nos quais foram utilizados dispositivos 
microeletrônicos e baseados em fibra ótica, para identificação dos materiais 
utilizados pelos artistas: a escultura Davi, de Michelângelo, e as pinturas de 
Perugino e Rafael Antonio Sgamellotti; Brunetto Giovanni Brunetti; Costanza  . 
4738 [MO] 

2848. ISSN 1413-1803 v.39 p.387-398 2007. A cooperação entre The Getty 
Conservation Institute e Vitae: Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social, 
para a preservação de bens culturais no Brasil. Fundação Vitae; The Getty 
Conservation Institute; conservação; restauração; patrimônio; climatização. O 
presente texto tem por objetivo narrar o trabalho cooperativo desenvolvido pelo 
The Getty Conservation Institute e pela Fundação Vitae, entre 1998 e 2006, para 
a capacitação de profissionais e desenvolvimento de projetos visando à 
preservação de bens culturais no Brasil Gina Guelman Gomes Machado . 4739 
[M] 

2849. ISSN 1413-1803 v.39 p.399-415 2007. Projeto de conservação 
fotográfica: o caso Museu Gasa de Cora Coralina. Fotografia; conservação 
fotográfica; Museu Casa de Cora Coralina; Centro de Conservação e 
Preservação Fotográfica-Fundação Nacional de Arte. O projeto Preservação do 
Acervo Documental da Casa de Cora Coralina, patrocinado pela Fundação 
Vitae, surgiu da necessidade de conservar/restaurar o acervo documental do 
Museu Casa de Cora Coralina, danificado após a enchente que assolou Goiás 
Velho em 31 de dezembro de 2001. A enchente destruiu parte do centro 
histórico da cidade e afetou drasticamente a coleção fotográfica, os móveis, 
livros, manuscritos e demais pertences da poetisa. O presente artigo trata desse 
processo Roberta Lopes Leite . 4740 [M] 

2850. ISSN 1413-1803 v.39 p.421-432 2007. Coleções e museus. Museu; 
coleção; memória. o artigo aborda a origem das coleções e dos museus, que, 
como os arquivos e as bibliotecas, estão ligados ao desejo ancestral do ser 
humano de sobreviver à própria morte, de transcender ao tempo e de transmitir 
informações às futuras gerações por meio de objetos que o relembrem e o 
celebrem ao longo dos tempos Angela Cardoso Guedes . 4741 [M] 



2851. ISSN 1413-1803 v.39 p.433-454 2007. As políticas de aquisição do 
MHN (1922 x 1996): do protagonismo das elites ao discurso dialético da 
diversidade da representação social brasileira. Museu Histórico Nacional; 
política de aquisição; memória; representação social brasileira; estudo 
comparativo. O presente artigo busca confrontar a política de aquisição do 
Museu Histórico Nacional existente na época de sua criação (1922/1924), que se 
estendeu por décadas, à política de aquisição construída a partir de meados dos 
anos 1980 e formalizada em 1996, que representa a superação do discurso 
fundador do Museu. O objetivo é estabelecer uma diferenciação das duas 
políticas de aquisição como propostas de uso dos objetos para representação do 
passado. Para tanto, realiza-se um estudo comparativo para se identificar nos 
discursos de cada uma delas: (1) a filiação histórica; (2) as exclusões operadas 
e/ou reparadas; e (3) a memória que se intentava construir a partir das aquisições 
de objetos e, conseqüentemente, da exposição dos mesmos Antonio Cláudio 
Lopes Ribeiro . 4742 [M] 

2852. ISSN 1413-1803 v.39 p.495-511 2007. Acesso, uso e valor dos 
documentos de arquivo: algumas considerações sobre o acervo do Arquivo 
Nacional. arquivos; Arquivo Nacional; produtos culturais; documentos; difusão 
da informação. O objetivo deste artigo é discutir algumas questões caras aos 
arquivos, notadamente as que se referem ao acesso e à difusão do acervo. Tendo 
como referência a história do Arquivo Nacional, discute a relação das 
instituições arquivísticas com o seu "público", que, se no século XIX era 
formado exclusivamente pelos historiadores encarregados de escrever a História 
da nação, hoje contempla os cidadãos em busca de seus direitos, os 
pesquisadores acadêmicos e os produtores culturais Maria do Carmo Teixeira 
Rainho . 4743 [A] 

2853. ISSN 1413-1803 v.39 p.49-58 2007. Introdução à pintura de História. 
pintura de história; história da arte; França; Itália; Brasil. o presente artigo trata 
da pintura de História desde sua criação no Ocidente, estabelecendo seu 
desenvolvimento no século XIX até seu declínio no século XX. O autor descreve 
e analisa o tema da pintura de História dentro do âmbito francês. Posteriormente, 
traça o perfil da pintura de História na Itália. Por fim, o artigo chega ao Brasil, 
com artistas como Vitor Meireles, Pedra América e Almeida ]úitior, com sua A 
partida da monção. O artigo ainda cita o século XX, com Picasso e Guernica, o 
New Deal e os Estados Unidos e as convicções dos partidos de esquerda por 
meio Jorge Coli . 4734 [O] 

 

 



Perspectivas em Ciência da Informação 

2854. ISSN 1413-9936 v.1 n.1 p.111-119 jan./jun. 1996. Problematização do 
conceito "Qualidade" da informação. . A qualidade da informação constitui-se 
num conceito problemático. A literatura o tem analisado, enfatizando uma das 
seguintes dimensões: transcendente, intrínseca e contingencial. A primazia de 
uma ou outra dimensão não permite a compreensão da complexidade da 
qualidade da informação, apresentando complicações para a prática do 
profissional da informação. Isis Paim; Rosa Maria Quadros Nehmy; César 
Geraldo Guimarães . 2338 [CB] 

2855. ISSN 1413-9936 v.1 n.1 p.27-39 jan./jun. 1996. Ciência da Informação 
sob a ótica paradigmática de Thomas Kuhn: elementos de reflexão. . Aborda 
conceitos diversificados, propostos por vários pesquisadores sobre a natureza e 
escopo das expressões ciência, informação e Ciência da Informação. Cita, 
também, proposições medulares da obra de Kuhn e finalmente, analisa a 
expressão tecnologia, confrontando-a com o contexto daquelas abordagens. 
Marconi Eugênio; Ricardo Orlandi França; Rui Campos Perez . 2332 [C] 

2856. ISSN 1413-9936 v.1 n.1 p.41-62 jan./jun. 1996. Ciência da Informação: 
origem, evolução e relações. . Evolução da Ciência da Informação (CI) 
enfocando os problemas surgidos ao longo dos tempos. A origem histórica da CI 
é discutida, juntamente com seu papel social na evolução da Sociedade da 
Informação. O trabalho de recuperação da informação é analisado em termos de 
sua influência no desenvolvimento da CI e da indústria da informação. A 
evolução dos diferentes enfoques do problema é apresentada e proposta uma 
definição contemporânea de CI. Tefko Saracevic . 2333 [C] 

2857. ISSN 1413-9936 v.1 n.1 p.63-79 jan./jun. 1996. Pós-modernidade e 
informação: conceitos complementares. . Partindo dos conceitos de ciência, pós-
modernidade e informação, procura-se uma melhor compreensão da Ciência da 
Informação, como conhecimento historicamente datado, originário e 
determinado pela contemporaneidade. Conclui com elementos que podem 
auxiliar a reflexão sobre a Ciência da Informação no contexto da sociedade 
brasileira. Ana Maria Pereira Cardoso . 2334 [C] 

2858. ISSN 1413-9936 v.1 n.1 p.81-86 jan./jun. 1996. O processo de produção 
e distribuição de informação enquanto conhecimento: algumas reflexões. . 
Acreditando que informação pode ser definida como um processo que envolve 
três momentos - informação potencial, informação consolidada e informação 
transformada em conhecimento, este trabalho busca analisar o processo de 
produção e distribuição da informação neste terceiro momento, ou seja, a 
produção e distribuição do conhecimento. Procura sugerir as categorias que 
permitirão a compreensão desse processo. Adriana Machado Simões . 2335 [C] 

2859. ISSN 1413-9936 v.1 n.1 p.87-92 jan./jun. 1996. Semiótica e informação. 
. Demonstra-se a necessidade de se pensar também semioticamente a noção de 
informação através do argumento básico de que toda informação a que temos 
acesso é necessariamente veiculada através de signos em três modos, a que 
chamamos de primeiridade, segundidade e terceiridade, as três categorias da 
experiência de acordo com C.S. Peirce. Júlio Pinto . 2336 [C] 



2860. ISSN 1413-9936 v.1 n.1 p.9-25 jan./jun. 1996. A Ciência da Informação 
como disciplina científica. . Analisa o campo teórico-metodológico da Ciência 
da Informação indagando sobre o seu estado de cientificidade e suas 
possibilidades de se constituir em uma área madura de conhecimento. Utiliza 
como referência o marco conceitual de Kuhn, resgatando o debate ocorrido nas 
ciências sociais nas décadas de 70 e 80 que serve como elemento de mediação 
para a abordagem da situação vivenciada hoje pelos praticantes da Ciência da 
Informação. Rosa Maria Quadros Nehmy; Carlos Henrique Rezende Falci; 
Jarbas Gregue Acosta; Rosane R. Fraga . 2331 [C] 

2861. ISSN 1413-9936 v.1 n.1 p.93-109 jan./jun. 1996. Dos fundamentos da 
significação à produção do sentido. . Discute alguns aspectos da formação e da 
representação de conceitos, a partir do estatuto que esta questão assumiu no 
desenvolvimento das Teorias Semânticas para as línguas naturais nos últimos 
tempos. Em complemento a este enfoque conceitual, destaca-se a sua 
importância na compreensão de práticas de linguagem específicas. Assim, na 
primeira parte, tenta-se estabelecer uma diferença ente conhecer, representar e 
informar, no âmbito desta abordagem; na seqüência discute-se, em torno de um 
formato de representação conceitual - o cálculo do significado, conhecer e 
representar; e finalmente, ressalta-se uma feição possível - a produção do sentido 
- para informar na constituição de atos de fala. Hugo Mari . 2337 [O] 

2862. ISSN 1413-9936 v.1 n.2 p.135-156 jul./dez. 1996. Imaginário e 
sociedade: evolução dos ideais e interesses das crianças mineiras com relação à 
preferência por leituras. . Pesquisas de 1929 a 1944, sobre a preferência de 
leitura entre estudantes da quarta série primária de Belo Horizonte são replicadas 
em 1983, numa população com idades variando entre 9 a 16 anos, discriminada 
por nível sócio-econômico, se aluno de escola particular (A) ou escola estadual 
(C). Erlaine Laponez Guerra . 2339 [BO] 

2863. ISSN 1413-9936 v.1 n.2 p.157-176 jul./dez. 1996. Literatura utilizada no 
ensino de graduação em Biblioteconomia no Brasil: produtividade institucional. 
. Características da bibliografia utilizada nos cursos de graduação em 
Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade de 
São Paulo. Identificação das instituições a que estão vinculados os autores 
presentes nessa bibliografia e estabelecimento do ranking de produtividade 
dessas instituições com base nessa bibliografia. Eduardo José Wense Dias; 
Monica Cardoso Pittela; Amália das Graças Gadine Pontello . 2340 [B] 

2864. ISSN 1413-9936 v.1 n.2 p.177-188 jul./dez. 1996. Análise do uso da 
coleção de livros da Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina 
(BC/UEL). . Análise do uso de coleções de livros da biblioteca central da 
Universidade Estadual de Londrina nas áreas de Ciências Humanas, Sociais 
Aplicadas, lingüística, Letras e Artes. O estudo foi realizado através de 
amostragem. Tendo como objetivos estabelecer uma comparação entre o volume 
de uso em relação ao tamanho do acervo e ao número de alunos matriculados 
nos respectivos departamentos, bem como identificar as áreas do acervo mais e 
menos atualizadas. Ivone Guerreiro Di Chiara; Yara M. P. C. Prazeres; Graça 
Maria S. Bluz . 2341 [B] 



2865. ISSN 1413-9936 v.1 n.2 p.189-206 jul./dez. 1996. Análise do mercado de 
trabalho do bibliotecário no interior do Estado de São Paulo. . Caracterização do 
mercado de trabalho do bibliotecário no interior do Estado de São Paulo, com 
base numa amostra dos profissionais registrados no CRB-8. Verificou-se que os 
profissionais eram em sua maioria do sexo feminino, casadas e em plena 
maturidade, formados principalmente na PUCC e na EBDSC, no período de 
1971 a 1980. A maioria buscou o curso devido à imagem da profissão. Marta 
Alves de Souza; Rosemeire Marino Nastri . 2342 [B] 

2866. ISSN 1413-9936 v.1 n.2 p.207-224 jul./dez. 1996. Análise do 
consumidor brasileiro do setor de informação: aspectos culturais, sociais, 
psicológicos e políticos. . Comenta os aspectos culturais, sociais, psicológicos e 
políticos do consumidor brasileiro do setor de informação. Destaca essa 
abordagem para o bibliotecário como forma de entender melhor o usuário no 
contexto da realidade brasileira. Recomenda que os estudos sejam realizados 
com maior freqüência e de modo mais consciente, valorizando o ponto de vista 
do usuário. Sueli Angelica do Amaral . 2343 [CB] 

2867. ISSN 1413-9936 v.1 n.2 p.225-244 jul./dez. 1996. A feminização e a 
profissionalização do magistério e da Biblioteconomia: uma aproximação. . 
Contribuição à compreensão do fenômeno da feminização da Biblioteconomia, 
com suporte teórico nas explicações sociológicas e psicológicas da feminização 
do magistério, aceitando como pressuposto, a existência de uma aproximação 
histórica entre o desenvolvimento da escola e da biblioteca e entre os 
professores. Elisabeth Márcia Martucci . 2344 [BO] 

2868. ISSN 1413-9936 v.1 n.2 p.245-254 jul./dez. 1996. Novas tecnologias: 
impacto sobre a formação de coleções. . A aplicação de novas tecnologias na 
indústria da publicação proporcionou a aparecimento de outros tipos de 
materiais de informação no mercado, dificultando a tarefa de seleção nas 
bibliotecas/unidades de informação. Somente nos últimos anos a automação 
chegou ao setor de seleção/aquisição, ocasionando mudanças operacionais e 
estruturais. Nice Figueiredo . 2345 [B] 

2869. ISSN 1413-9936 v.1 n.2 p.255-261 jul./dez. 1996. Santificando a 
Internet. . Enquanto os ciber-evangélicos glorificam a internet, uma cética tenta 
imaginar quem está tendo suas necessidades atendidas na corrida pela rede. 
Carla List . 2346 [O] 

2870. ISSN 1413-9936 v.1 n.2 p.263-267 jul./dez. 1996. Buscando caminhos.  
Lúcia Fidalgo . 2347 [B] 



2871. ISSN 1413-9936 v.10 n.1 p.18-33 jan./jun. 2005. Gestao da informação 
do ambiente externo em organizaçoes do Terceiro Setor. monitoramento do 
ambiente externo; informação do ambiente externo; terceiro Setor; fundaçoe de 
direito privado sem fins lucrativos; configuraçoes em rede; processo gerencial. 
Propoe uma reflexao sobre as informaçoes do ambiente externo em organizaçoes 
do terceiro setor, considerando suas configuraçoes em rede. Objetiva estudar em 
organizaçoes do terceiro setor a prática adotada para a obtençao, organizaçao e 
distribuiçao de informaçoes do ambiente externo, bem como identificar as 
informaçoes do contexto externo mais utilizadas e/ou procuradas, e as principais 
fontes ou meios de obtençao de informaçoes. Simone Cristina Dufloth . 3823 
[C] 

2872. ISSN 1413-9936 v.10 n.1 p.34-53 jan./jun. 2005. Documentos 
eletrônicos de caráter arquivístico: fatores condicionantes da preservação. 
arquivologia; gestao de documentos; documentos eletrônicos; preservação 
digital. A pesquisa sobre a preservação de documentos eletrônicos de caráter 
arquivístico, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
informação da ECI-UFMG, através de abordagem transdisciplinar, investigou o 
ambiente de arquivamento de informação digital em organizaçoes públicas 
brasileiras de médio e grande portes para identificar aqueles fatores 
condicionantes de sua preservação. Este artigo apresenta visao geral da pesquisa, 
esquematiza os objetivos, metodologia, resume a análise conceitual e discute os 
principais resultados. Kátia P. Thomaz . 3824 [A] 

2873. ISSN 1413-9936 v.10 n.1 p.4-17 jan./jun. 2005. Gestao da informação e 
do conhecimento organizacionais: em busca de uma heurística adaptada à 
cultura brasileira. cultura organizacional; aprendizagem organizacional; gestao 
da informação 

gestao do conhecimento; empresa brasileira. Analisa a importância da 
informação e do conhecimento para as atividades produtivas. Destaca-se, nesse 
contexto, o conhecimento organizacional sob a perspectiva dos paradigmas 
físico, cognitivo e social da ciência da informação. Sao discutidos conceitos e 
processos formulados por diversos autores da área de aprendizagem 
organizacional. A cultura e a estrutura organizacionais sao analisadas enquanto 
fatores determinantes dos mecanismos pelos quais as organizaçoes aprendem. 
Propoe-se, ainda, uma série de questoes que podem orientar estudos e pesquisas 
a respeito da influência da cultura organizacional nos processos de gestao da 
informação e do conhecimento em empresas brasileiras. Luís Cláudio Junqueira 
Henrique; Ricardo Rodrigues Barbosa . 3822 [C] 



2874. ISSN 1413-9936 v.10 n.1 p.54-69 jan./jun. 2005. Linguagens de 
indexação em contextos cinematográficos: a experiência de elaboração do 
tesauto eletrônico do cinema brasileiro. tesauro eletrônico; linguagem de 
indexação-elaboração; cinema brasileiro. Relata a experiência de elaboração do 
Tesauro Eletrônico do Cinema Brasileiro, estruturado para auxiliar a 
organização e a recuperação de informaçoes produzidas em contextos 
cinematográficos. Sua realização partiu da constatação da ausência de 
instrumentos especializados no tratamento temático dos acervos 
cinematográficos brasileiros e das crescentes demandas por linguagem 
especializada realizadas por centros de memória e referência audiovisual 
consolidados no país. Objetivou desenvolver um instrumento de indexação 
capaz de representar tematicamente os acervos cinematográficos específicos 
bem como o conhecimento produzido sobre o cinema brasileiro. Foram 
estabelecidas açoes para mapear tematicamente a área com o objetivo de 
identificar os conceitos principais vinculados ao domínio e sua rede de relaçoes 
e realizados estudos fundamentados na literatura da área, seguido de 
cotejamento conceitual baseado no acervo fílmico e nas publicaçoes mantidas 
pela Ophicina Digital do Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema da 
Escola de Belas Artes - UFMG. Propoe a estrutura facetada do instrumento com 
base na literatura e no conhecimento do especialista em cinema brasileiro 
integrante da equipe. Tais medidas visaram assegurar que os princípios 
fundamentais de garantia literária e de uso norteassem a elaboração do tesauro. 
Foram realizados pré-testes de indexação para assegurar a especificidade do 
instrumento e avaliar sua performance em contextos específicos. O tesauro 
resultante é composto por 1040 termos organizados em 34 facetas específicas. 
Maria Aparecida Moura; Daniela Cristina da Silva Rodrigues; Elisabete Quatrini 
Vieira; Iris da Silva; Lúcia Mara Barbosa de Oliviera Paoliello . 3825 [CB] 

2875. ISSN 1413-9936 v.10 n.1 p.70-85 jan./jun. 2005. Sujeito, tecnologia e 
recepção: contribuição aos estudos de uso de novas tecnologias de informação e 
comunicação. tecnologia; informação; sujeito; razao; racionalidade; recepção; 
uso; usuário. O objetivo deste artigo é, no primeiro momento, refletir sobre a 
tecnologia como objetivaçao da razao instrumental, para em seguida enfocar o 
lugar do sujeito nessa reflexao. Ao introduzir a questao do sujeito, a reflexao 
sobre tecnologia vai suscitar outro tipo de razao, a razao comunicativa, que tem 
seu locus na comunicaçao (agir comunicativo). E é na comunicaçao que estao 
referenciados o conceito de esfera pública e os estudos de recepçao. Tal reflexao 
visa trazer contribuiçoes para os estudos de uso e usuários no campo da ciência 
da informação no que tange aos estudos de uso e usuários envolvendo as novas 
tecnologias de informação e comunicaçao -TICs-, notadamente a Internet. 
Miriam Gontijo . 3826 [C] 



2876. ISSN 1413-9936 v.10 n.1 p.86-93 jan./jun. 2005. Uma economia política 
da biblioteconomia?. biblioteconomia; economia política; infra-estrutura de 
informação; políticas públicas de informação. Os bibliotecários vêm se 
empenhando em assegurar que as bibliotecas façam parte das infra-estruturas 
nacionais e globais de informação emergentes. A criaçao dessas infra-estruturas 
é comumente apresentada como o resultado dos avanços da tecnologia de 
informação, particularmente da convergência entre computaçao e 
telecomunicaçoes. Tal visao encoraja os bibliotecários a acomodarem-se na 
análise de que o desafio que lhes é apresentado é apenas técnico. Nao se trata 
disso. A transformaçao potencial das bibliotecas derivada dos desenvolvimentos 
na tecnologia da informação nao pode ser divorciada das forças políticas e 
econômicas que dirigem a mudança tecnológica. Conseqüentemente, este artigo 
sustenta que há necessidade de uma economia política da biblioteconomia. 
Willian F. Birdsall . 3827 [B] 

2877. ISSN 1413-9936 v.10 n.1 p.94-107 jan./jun. 2005. O artigo científico 
como forma de comunicação do conhecimento na área de Ciência da 
informação. artigo científico; redação científica; normalização técnica; ciência 
da informação. Apresenta, em conformidade com as recomendações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em sua NBR 6022/ 2003, 
informação e documentação. Artigo em publicação periódica científica 
impressa.- Apresentação, à estrutura de um artigo científico originário de 
atividades de pesquisa, cuja finalidade é tornar pública parte de um trabalho de 
pesquisa empregado como veículo de divulgação do conhecimento. Expõe, de 
maneira geral, as regras de apresentação, de citação e as referências, com o 
objetivo de padronizar a comunicação científica, ressaltando sua importância e 
função na elaboração de um artigo científico de qualidade exemplar. Marlene 
Gonçalves Curty; Vera Regina Casari Boccato . 3828 [C] 

2878. ISSN 1413-9936 v.10 n.2 p.132-139 jan./jun. 2005. A utopia planetária 
de Pierre Lévy: uma leitura hipertextual da inteligência coletiva. utopias 
planetárias; inteligência coletiva; tecnologias digitais; ciência da informação. 
Sao abordadas as utopias planetárias apresentadas por A. Mattelart, que destaca 
P. Otlet e H. La Fontaine como `visionários da documentaçao' face a sua 
contribuiçao à disseminaçao do conceito de `internacionalismo' do 
conhecimento científico. É apresentado o conceito de `inteligência coletiva' de 
P. Lévy como uma utopia sobre a relevância das redes virtuais de comunicaçao 
da informação para a emergência de um `espaço do saber'. Ressalta a 
necessidade de estender os benefícios das tecnologias digitais de comunicaçao 
da informação às populaçoes atualmente excluídas. Isa Maria Freire . 3830 [CD] 



2879. ISSN 1413-9936 v.10 n.2 p.140-165 jan./jun. 2005. Rafael Capurro e a 
filosofia da informação: abordagens, conceitos e metodologias de pesquisa para 
a Ciência da informação. ciência da informação; informação; epistemologia; 
filosofia da informação; programas de pesquisa. A analisa a obra de Rafael 
Capurro no que diz respeito à ciência da informação. Verifica a influência da 
formaçao pessoal e acadêmica de Capurro em sua abordagem epistemológica na 
área. Revê as raízes históricas da ciência da informação, os conceitos de 
informação e de mensagem, e os paradigmas e propostas sugeridos por Capurro. 
Destaca suas contribuições para a área, especificamente: a fundamentaçao 
filosófica para o campo, através da hermenêutica; a identificaçao da existência 
do Trilema de Capurro; e a proposição da angelética - a teoria da mensagem. 
Como alternativas à sua avaliação de que a hermenêutica seria o único 
paradigma disponível para a área, sugere que a pesquisa deve se ocorrer através 
de programas de pesquisa interdisciplinares, com abordagens filosóficas, 
teóricas e práticas, agregados em torno de temas, ou problemas. Os programas 
apoiariam a coexistência prolífica de abordagens orientadas para a tecnologia, 
para o usuário e para a sociedade. Renato Fabiano Matheus . 3831 [C] 

2880. ISSN 1413-9936 v.10 n.2 p.166-177 jan./jun. 2005. O fator humano e o 
desenvolvimento de competências nas unidades de informação. gestao da 
informação; unidades de informação; fator humano nas organizaçoes; 
competências dos profissionais da informação. Reflete, inicialmente, sobre a 
evolução da visao de homem, subjacente às teorias gerais da administração e ao 
chegar à concepção de homo funcionalis; coloca-a no centro da sociedade 
contemporânea, oriunda das fortes transformaçoes sociais, políticas e culturais, 
ocorridas nos últimos tempos. Insere aí, o sentido e o valor das unidades de 
informação, responsáveis por funçoes técnicas e administrativas. Chama atenção 
para o papel do gerente com relação ao desenvolvimento das competências 
necessárias ao fator humano, apontando-lhe seu papel social e pedagógico, face 
às novas exigências da sociedade. Angela Maria Barreto . 3832 [C] 

2881. ISSN 1413-9936 v.10 n.2 p.178-193 jan./jun. 2005. Competência 
informacional e formação do bibliotecário. aprendizagem; busca de informação; 
biblioteca escolar. O objetivo desta pesquisa foi o de obter melhor compreensao 
sobre o desenvolvimento da competência informacional na perspectiva do 
estudante brasileiro. Revela como alunos de biblioteconomia desenvolvem 
trabalhos acadêmicos solicitados pelos professores. Baseia-se nas pesquisas de 
Kuhlthau (1996), sobre o processo de busca de informação. Procurou observar 
habilidades, atitudes e conhecimentos relacionados ao desenvolvimento das 
diversas etapas desse processo. Os dados foram analisados para identificar 
padroes relacionados aos sentimentos, atitudes e açoes relatados pelos 
respondentes e os resultados foram comparados com o modelo de Kuhlthau. 
Bernadete Santos Campello; Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu . 3833 [B] 



2882. ISSN 1413-9936 v.10 n.2 p.194-207 jan./jun. 2005. A formação do 
pesquisador juvenil. pesquisador juvenil - formação; pesquisador juvenil - 
elementos intervenientes; competência informacional; letramento; aprendizagem 
baseada no questionamento; letramento digital; pesquisa escolar - Brasil. Aborda 
o processo de formação do pesquisador juvenil através da prática da pesquisa 
escolar. A formação do pesquisador juvenil é analisada sob os seguintes 
aspectos: o uso das fontes de informação, o papel da biblioteca, o papel do 
professor, o papel da família, a influência dos colegas e do projeto pedagógico 
da escola. Para cumprir esse propósito, foram entrevistados alunos, professores, 
coordenador pedagógico e bibliotecário de duas escolas de Belo Horizonte 
(MG), uma escola pública e outra particular. Janaina Ferreira Fialho; Maria 
Aparecida Moura . 3834 [BO] 

2883. ISSN 1413-9936 v.10 n.2 p.208-219 jan./jun. 2005. Desenvolvimento 
econômico e administração das organizaçoes: a gestao do conhecimento e o 
paradigma técnico-econômico da microeletrônica. tecnologias de informação e 
comunicação; gestao do conhecimento; paradigma técnico-econômico; 
administração; administração - evolução. Objetiva relacionar as grandes 
mudanças ocorridas na gestao das empresas capitalistas ao longo do tempo às 
diferentes fases do capitalismo, por meio de uma análise baseada nos ciclos 
econômicos e nos paradigmas tecnológicos. Argumenta-se que as práticas de 
gestao adotadas evoluem em conjunto com as mudanças econômicas e 
tecnológicas. O que hoje se denomina Gestao do Conhecimento é o resultado 
histórico da evolução das organizaçoes e da vigência do atual paradigma 
técnico-econômico baseado na microeletrônica, especialmente no paradigma da 
computação em rede. Antonio Braz de Oliveira e Silva; Jaime Sadao Yamassaki 
Bastos . 3835 [CO] 

2884. ISSN 1413-9936 v.10 n.2 p.220-239 jan./jun. 2005. Antiquários: um 
olhar sobre seu trabalho e comportamento informacional. antiquários e trabalho; 
antiquários - fluxo e uso de informação; antiquários comportamento 
informacional. Apresenta resultados de estudo exploratório enfocando a 
problemática dos antiquários, de seu mundo de trabalho, fluxo e uso de 
informação. Como fontes e instrumentos de pesquisa, que subsidiaram a 
construçao desta pesquisa, utilizaram-se: literatura especializada nas áreas 
relacionadas aos estudos de uso e de usuários de informação, memórias e 
biografias de antiquários, depoimentos colhidos através de entrevista e 
informaçoes da base de dados: classificação Brasileira de Ocupaçoes - CBO, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Conclui que algumas das suposiçoes 
norteadoras do trabalho foram total ou parcialmente confirmadas, no que 
concerne ao comportamento informacional dos antiquários envolvidos na 
pesquisa. Júlia Gonçalves da Silveira . 3836 [CB] 

2885. ISSN 1413-9936 v.11 n.1 p.102-117 jan./abr. 2006. A teoria dos arquivos 
e a gestao de documentos. arquivo; arquivologia; gestao de documentos; 
informação. Apresentação dos principais conceitos da arquivologia, a fim de 
discutir como estes podem orientar a elaboração de uma metodologia de gestao 
dos documentos de arquivo, bem como a identificação os principais problemas a 
serem superados para o acesso à informação arquivística. Ana Márcia 
Lutterbach Rodrigues . 4013 [A] 



2886. ISSN 1413-9936 v.11 n.1 p.20-31 jan./abr. 2006. Unidade de Negócio 
em informação (UNInf): o futuro das bibliotecas universitárias na sociedade do 
conhecimento. unidade de negócio em informação; biblioteca universitária; 
gestao do conhecimento; mudança organizacional. Apresenta um novo modelo 
para a Biblioteca Universitária - BU - que propõe a sua reestruturação em 
Unidade de Negócio em informação - UNInf -, visando a ampliar seu foco de 
atuaçao, adotando uma postura dinâmica e pró-ativa mantendo, contudo, o 
objetivo principal: apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade. Mostra os resultados de análises estratégicas que comprovam a 
necessidade dessa mudança, tendo por base os fatos e eventos portadores de 
futuro, na avaliação das condições de mercado por meio da matriz SWOT - 
Strenghs, Weaknesses, Opportunities, Threats - e no modelo das cinco forças de 
Porter adaptado para o setor de serviços da instituição estudada, no caso, as 
Bibliotecas Universitárias, que não têm fins lucrativos. Apresenta o aporte 
teórico que norteou o desenvolvimento do modelo da UNInf, criado com base no 
modelo dos capitais do conhecimento elaborado pelo Centro de Referência 
Empresarial-CRIE/COPPE/UFRJ. Descreve as premissas básicas do modelo e a 
organização da UNInf de acordo com os capitais de relacionamento, estrutural, 
intelectual e ambiental. Simone Faury Dib; Neusa Cardim da Silva . 4007 [CB] 

2887. ISSN 1413-9936 v.11 n.1 p.32-47 jan./abr. 2006. Consórcios de 
bibliotecas no Brasil: um desafio à democratização do conhecimento. consórcio 
de bibliotecas - Brasil; consórcio ProBE; globalização de publicaçoes 
científicas; periódicos eletrônicos. Este artigo discute o impacto da globalização 
eletrônica e a função desempenhada pelos consórcios de bibliotecas no Brasil, 
como um elemento de democratização do acesso à informação. Analisa o 
mercado de publicaçoes científicas e descreve os principais consórcios de 
bibliotecas latino-americanas em anos recentes. É feito estudo de caso de um 
consórcio de bibliotecas brasileiras - o ProBE, seus benefícios para as 
bibliotecas e a comunidade científica brasileira, e consideraçoes de seu impacto 
na promoção de uma maior eqüidade social. Antonio Marcos Amorim; 
Waldomiro Vergueiro . 4008 [B] 



2888. ISSN 1413-9936 v.11 n.1 p.48-66 jan./abr. 2006. O ensino de 
procedimentos de política de indexação na perspectiva do conhecimento 
organizacional: uma proposta de programa para a educação á distância do 
bibliotecário. política de indexação; indexador; manual de indexação; sistema de 
recuperação da informação; leitura como evento social; conhecimento 
organizacional; prática de ensino de política de indexação; educação à distância. 
A política de indexação deve ser constituída de estratégias que permitam o 
alcance dos objetivos de recuperação do sistema de informação. O indexador 
tem a função primordial de compreender o documento ao realizar uma análise 
conceitual que represente adequadamente seu conteúdo. Utilizando a leitura 
como evento social/protocolo verbal em grupo, nosso objetivo é contribuir com 
a literatura sobre política de indexação e apresentar propostas de ensino de 
política de indexação direcionadas a alunos de graduação e pós-graduação, além 
de uma experiência de educação à distância com vistas à formação do 
bibliotecário em serviço. Os resultados obtidos demonstraram que a metodologia 
pode ser utilizada por sistemas de informação para que se tenha acesso ao 
conhecimento do indexador. Concluiu-se que o indexador deve ser o alvo de 
investimento dos sistemas de informação e sugere-se aos sistemas de informação 
que a experiência do indexador também seja utilizada como parâmetro para 
política de indexação. Mariângela Spotti Lopes Fujita; Milena Polsinelli Rubi . 
4009 [B] 

2889. ISSN 1413-9936 v.11 n.1 p.6-19 jan./abr. 2006. Ciência da informação: 
temática, histórias e fundamentos. ciência da informação; comunicação 
científica; história da ciência. Trata dos fundamentos históricos e teóricos do 
campo científico da informação. Parte da hipótese de que as bases da Ciência da 
informação surgem a partir da emergência do paradigma do conhecimento 
científico ? apoiado na invençao da imprensa ? que se institucionaliza com a 
criaçao das primeiras associaçoes científicas, e sua expansao está ligada à 
própria expansao da ciência por todos os segmentos da sociedade 
contemporânea. Discorre sobre as raízes históricas deste campo científico desde 
a `utopia planetária" de Otlet e La Fontaine, sobre as abordagens social e 
tecnológica na Ciência da informação, os caminhos no presente e as perspectivas 
no futuro. Defende que o objeto de estudo da Ciência da informação ? a 
informação ? é um fenômeno que está relacionado a todos os campos do 
conhecimento científico, moldando-se aos interesses de cada uma delas. 
Apresenta um modelo das áreas de interesse pertinentes à Ciência da 
informação, bem como suas inter-relaçoes e possibilidades de intervençao na 
sociedade. Argumenta que, para superar dificuldades conceituais advindas das 
múltiplas facetas próprias ao seu objeto de estudo, a Ciência da informação deve 
buscar a construçao de uma rede conceitual, tecida a partir do olhar das várias 
disciplinas com as quais este campo científico se relaciona. Gustavo Henrique 
de A. Freire . 4006 [C] 



2890. ISSN 1413-9936 v.11 n.1 p.68-81 jan./abr. 2006. Estudo Comparativo de 
Softwares de Construção de Tesauros. softwares de tesauros; avaliação de 
software. Para auxiliar a construção de vocabulários o uso e, conseqüentemente, 
a escolha de um software de construção de tesauros é uma necessidade. 
Entretanto, esses softwares possuem diferentes características de 
funcionalidades, custo e apoio metodológico, cuja análise criteriosa deve ser 
considerada, visando orientar a sua escolha de acordo com a finalidade e 
complexidade do tesauro a ser construído. Com base nessa necessidade de 
avaliação, o objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo comparativo 
desses softwares, levando em consideração as utilizaçoes dos tesauros nos dias 
de hoje. Maria Luiza de Almeida Campos; Maria Luiza Machado Campos; 
Hagar Espanha Gomes; Linair Maria Campos; Alissandra Evangelista Martins; 
Luana Farias Sales . 4010 [C] 

2891. ISSN 1413-9936 v.11 n.1 p.82-94 jan./abr. 2006. Acesso livre a 
publicaçoes e repositórios digitais em Ciência da informação no Brasil. acesso 
livre; arquivos abertos; eprints; ciência da informação; IBICT; E-LIS. O 
presente ensaio coloca em perspectiva as transformaçoes na comunicaçao 
científica na área da Ciência da informação no Brasil e, em particular, aquelas 
relacionadas às publicaçoes e repositórios digitais de acesso aberto. Visando 
descrever as características das publicaçoes de acesso livre da área, realizou-se 
levantamento de informaçoes que permitissem observar sua situaçao atual. 
Percebem-se manifestaçoes visíveis de parte da comunidade científica em prol 
da inserçao brasileira ao novo paradigma da comunicaçao científica. Fernando 
César Lima Leite; Miguel Angel Márdero Arellano; Fernanda Passini Moreno . 
4011 [C] 

2892. ISSN 1413-9936 v.11 n.1 p.95-101 jan./abr. 2006. Conservação de livros 
raros: relato de uma experiência pedagógica. preservação de acervos; obras 
raras; Impressao Régia do Rio de Janeiro; conservação de livros raros. Relata 
experiência de ensino/extensão realizada na Escola de Ciência da informação da 
UFMG. Trata-se de uma disciplina que preparou alunos do 8º período de 
Biblioteconomia para uma intervençao de conservaçao na Coleçao Luiz Camilo 
de Oliveira Netto, com documentos emanados da Impressao Régia do Rio de 
Janeiro, sob a custódia da Biblioteca Universitária da UFMG. Descreve a 
concepçao e a realizaçao do curso e faz comentários sobre novos rumos para a 
formaçao de bibliotecários em preservaçao de acervos raros. Maria da 
Conceição Carvalho; Cleide Aparecida Fernandes . 4012 [B] 

2893. ISSN 1413-9936 v.11 n.2 maio/ago. 2006. Padronização da coleta de 
dados nas bibliotecas do SIBi/USP. coleta de dados; biblioteca; sistema 
integrado de bibliotecas; SIBi/USP. A coleta de dados estatísticos no Sistema 
Integrado de Bibliotecas da USP começou a ser realizada de forma padronizada 
e sistêmica a partir de 1987, utilizando como ferramenta o formulário 
denominado Relatório Individual por Bibliotecas - RIBi. Em 2002, foi criado um 
projeto específico para analisar e aprimorar o RIBi cuja proposta foi avaliada e 
validada pelo Sistema. Apresentam-se as ações empreendidas pela equipe, entre 
elas a revisão do Guia de Preenchimento do RIBi e a plataforma web. Maria 
Helena Souza Ronchesel . 4021 [B] 



2894. ISSN 1413-9936 v.11 n.2 p.161-173 maio/ago. 2006. Sistemas de 
recuperação de informações e mecanismos de busca na web: panorama atual e 
tendências. Busca-se traçar um panorama das características básicas dos 
sistemas de recuperação de informações, dando especialmente ênfase nos 
mecanismos de busca na web, apresentando o estado atual de desenvolvimento e 
algumas tendências para o futuro.Dentre estas tendências, destacam-se 
notadamente aquelas introduzidas pelo Google, como o algoritmo pagerank, 
dentre outras inovações. Renato Rocha Souza . 4014 [C] 

2895. ISSN 1413-9936 v.11 n.2 p.174-186 maio/ago. 2006. Serviços via Web 
em bibliotecas universitárias brasileiras. . Resultados de pesquisa apoiada pelo 
PIBIC CNPq/UFF, desenvolvida no período agosto/2004 a julho/2005, com o 
objetivo de identificar a existência de serviços oferecidos via web em bibliotecas 
universitárias brasileiras. Foram avaliadas as páginas de 209 bibliotecas 
universitárias de todas as regiões geográficas do país, tendo como critério de 
seleção as universidades com maior número de cursos de pós-graduação, 
segundo o site da CAPES, considerandose as sete primeiras universidades de 
cada região. Os sites das bibliotecas destas universidades foram visitados e 
avaliados, com objetivo de identificar os tipos de serviços oferecidos via web. 
Verificou-se que este tipo de serviço ainda é pouco oferecido pelas bibliotecas 
universitárias brasileiras. Carlos Henrique Marcondes; Marília Alvarenga Rocha 
Mendonça; Suzana Monteiro Huguenin de Carvalho . 4015 [B] 

2896. ISSN 1413-9936 v.11 n.2 p.187-205 maio/ago. 2006. Elaboração e 
aplicação de instrumentos para avaliação da base de dados Scopus. . Apresenta a 
metodologia e os critérios utilizados para a definição de um instrumento de 
avaliação de bases de dados, verificando a satisfação dos usuários quanto aos 
aspectos de conteúdo, funcionalidades do sistema e recuperação da informação. 
Relata a elaboração e aplicação deste instrumento para avaliação da base de 
dados Scopus, presente no Portal Periódicos CAPES, por parte de bibliotecários 
e usuários do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Os resultados foram positivos em relação à satisfação dos usuários, quanto 
aos aspectos abordados. Rosa Maria Apel Mesquita; Sônia Domingues Santos 
Brambilla; Rita do Carmo Ferreira Laipelt; Maria de Fátima Santos Maia; 
Samile Andréa de Souza Vanz; Sonia Elisa Caregnato . 4016 [CB] 

2897. ISSN 1413-9936 v.11 n.2 p.206-219 maio/ago. 2006. Repositórios 
institucionais como ferramentas de gestão do conhecimento científico no 
ambiente acadêmico. . Tradicionalmente, as universidades têm sido 
reconhecidas como espaços de produção e transferência de conhecimento 
científico. Embora seja possível encontrar na literatura especializada estudos 
sobre gestão do conhecimento no âmbito de universidades, esses estudos, via de 
regra, lidam com o conhecimento científico na mesma perspectiva do 
conhecimento organizacional. Entretanto, a natureza do conhecimento científico 
é peculiar, bem como o ambiente no qual se dá sua criação, seu 
compartilhamento e uso. Neste sentido, os repositórios institucionais surgem 
como alternativa tanto para a agilização do processo de comunicação científica 
quanto para a gestão do conhecimento científico - GCC. Discute-se, neste 
trabalho, a adequação e aplicabilidade dos repositórios institucionais como 
ferramenta de GCC. Fernando César Lima Leite; Sely Maria de Souza Costa . 
4017 [C] 



2898. ISSN 1413-9936 v.11 n.2 p.220-232 maio/ago. 2006. Sociedade do 
conhecimento e ciência administrativa: reflexões iniciais sobre a gestão do 
conhecimento e suas implicações organizacionais. . Apresenta algumas reflexões 
iniciais sobre o papel da gestão do conhecimento e suas implicações 
organizacionais. Na sociedade capitalista a vantagem competitiva é determinante 
para o sucesso, até mesmo para a sobrevivência das organizações, 
principalmente para aquelas com fins lucrativos. Neste contexto, o 
conhecimento está se tornando o principal fator de produção, elemento 
determinante da vantagem competitiva das empresas. Todos os competidores 
têm acesso aos demais fatores de produção, mas o que distingue uma empresa de 
outra é o conhecimento que cada uma detêm. Aquela que consegue gerir melhor 
o conhecimento dos seus empregados, de forma a traduzi-lo em produtos e 
serviços valorizados pela sociedade do consumo, terá uma vantagem 
competitiva. Considerando-se a importância do conhecimento como fator de 
produção distintivo na empresa e a necessidade de se obter melhor 
aproveitamento para efetivação dos objetivos estratégicos das organizações, 
propõe-se que o conhecimento nas organizações seja gerido de forma consciente 
e segundo sua contribuição para as competências essenciais e/ou para a visão 
estratégica da organização. Inclui alguns instrumentos que podem ser utilizados 
pela empresa para definir critérios de seleção e para estimular a geração de 
conhecimentos e a inserção da gestão do conhecimento na cultura 
organizacional. Alexandre Shigunov Neto; Alexandre Andrade Teixeira . 4018 
[C] 

2899. ISSN 1413-9936 v.11 n.2 p.243-254 maio/ago. 2006. Digitalizando a 
memória de Salvador: nossos presente e passado têm futuro?. . A migração de 
documentos para o formato digital, mantendo-se intacta a informação, significa 
mudança profunda no objeto a ser preservado. Cada fonds d'archives1 deve ser 
analisado em sua especificidade, pois nenhum modelo prático é aplicável 
genericamente. Este trabalho analisa a migração para o formato digital do acervo 
da Fundação Pierre Verger. Conclui-se que só se alcança a plenitude dessa 
migração com a criação de redes e sistemas interoperáveis de informações 
arquivísticas. Ricardo Sodré Andrade; Jussara Borges; Othon Jambeiro . 4019 
[A] 

2900. ISSN 1413-9936 v.11 n.2 p.255-266 maio/ago. 2006. Panorama da 
biblioteconomia e documentação na Argentina: análise das atas da Associação 
de Bibliotecários Graduados da República Argentina (ABGRA) 1990-2001. . 
Através da análise das atas publicadas pela Associação de Bibliotecários 
Graduados da República Argentina - ABGRA - tenta-se traçar um panorama da 
biblioteconomia e documentação neste país. As jornadas que celebra anualmente 
esta organização profissional são as mais antigas e de maior prestígio na área. A 
partir de um enfoque empírico observam-se variáveis relativas às temáticas 
abordadas, métodos utilizados, características da autoria e padrões de citação. 
Aplicam-se metodologias de corte qualitativo e quantitativo. O período estudado 
é o de 1990-2001. Gustavo Liberatore; Víctor Herrero Solana . 4020 [BD] 



2901. ISSN 1413-9936 v.11 n.3 p.302-307 set./dez. 2006. RedeCI: colaboração 
e produção científica em ciência da informação no Brasil. análise de redes 
sociais; ciência da informação; bibliometria; cienciometria; webometria. 
Apresenta a metodologia e os resultados preliminares da análise da co-autoria na 
área de ciência da informação no Brasil, através do uso da técnica conhecida 
como análise de rede social - ARS - , como parte do projeto RedeCI. Os 
resultados indicam a concentração de artigos com autoria única e de autores 
transientes. O número de autores com apenas uma contribuição é significativoe 
o resultado segue a Lei de Lotka. Os diferentes índices de centralidade na rede 
têm baixo índice de correlação entre si. Futuros desenvolvimentos permitirão 
uma boa compreensão dos colégios invisíveis existentes na área da ciência da 
informação. Fernado Silva Parreiras; Antonio Braz de Oliveria e Silva; Renato 
Fabiano Matheus; Wladmir Cardoso Brandão . 4022 [C] 

2902. ISSN 1413-9936 v.11 n.3 p.316-323 set./dez. 2006. A engenharia produz, 
a sociedade utiliza. informação tecnológica; criação e repasse de tecnologias; 
engenharia civil/UFPE. Estudo sobre criação e repasse de tecnologias 
produzidas pelos cinco grupos de pesquisa da Engenharia Civil da Universidade 
Federal de Pernambuco. Investiga dezenove docentes/pesquisadores e sua 
atuação nas áreas respectivas, verificando a aplicabilidade e repercussão das 
tecnologias junto ao segmento social. As pesquisas desenvolvidas revelam bom 
índice de retorno e benefício a problemas ambientais e de infra-estrutura da 
região. Cecília Prysthon; Susana Schmidt; Murilo Silveira . 4029 [O] 

2903. ISSN 1413-9936 v.11 n.3 p.318-334 set./dez. 2006. Dissertações 
defendidas no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 
UFMG, na década de 1990: um balanço. produção científica; dissertações; 
mestrado em Ciência da Informação/UFMG. Dissertações defendidas no 
Programa de Pós- Graduação em Ciência da Informação da UFMG, na década 
de 1990: um balanço 1 Caracterização da produção acadêmica do curso de 
Mestrado em Ciência da Informação da UFMG, enfocando as tendências 
temáticas, os tipos de pesquisa e as abordagens metodológicas predominantes. 
Comparam-se os resultados obtidos com aqueles encontrados em pesquisas 
semelhantes realizadas em outros programas da área. Foram analisadas 63 
dissertações defendidas no período de 1990 a 1999. Constatou-se uma 
concentração de trabalhos nas classes gerência de serviços e unidades de 
informação; estudos de usuário, demanda e uso da informação e de unidades de 
informação e comunicação, divulgação e produção editorial; bem como presença 
marcante da pesquisa empírica e predomínio das abordagens quantitativas. O 
estudo de caso foi a metodologia mais utilizada, com 50 por cento do total, 
enquanto a pesquisa teórica esteve presente em apenas três dissertações, 5 por 
cento do total analisado. Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes . 4023 
[CD] 



2904. ISSN 1413-9936 v.11 n.3 p.335-347 set./dez. 2006. Periódico eletrônico 
Informação e Sociedade: Estudos: impactos no contexto da comunicação 
científica. . Analisa os impactos provocados pelo acesso e uso do periódico 
Informação e Sociedade: Estudos, em versão eletrônica. Os dados foram 
coletados junto à comunidade de leitores, avaliadores e autores do referido 
periódico, em março de 2006, utilizando-se questionário semi-estruturado 
enviado via correio eletrônico. Os impactos positivos mais citados são: maior 
agilidade e amplitude no acesso, uso, recuperação, divulgação da informação; 
diminuição da necessidade de acesso físico à biblioteca; ampliação da produção 
intelectual. Os impactos negativos são: site do periódico fora do ar; dificuldades 
na recuperação da informação devido a erros de representação temática e 
programação visual do periódico. Guilherme Ataíde Dias; Eliany Alvarenga de 
Araújo; Joana Coeli Ribeiro Garcia; Alzira Karla . 4024 [C] 

2905. ISSN 1413-9936 v.11 n.3 p.348-359 set./dez. 2006. Metodologia de 
elaboração de tesauro conceitual: a categorização como princípio norteador. 
tesauro conceitual; metodologia; categorização. Historicamente, o tesauro 
documentário surgiu como uma relação estruturada de termos constituídos, 
quase exclusivamente, de uma única palavra. Posteriormente evoluiu para 
algumas palavras compostas sem, no entanto, estabelecer bases para isso. A 
elaboração de um tesauro implica bases classificatórias e as categorias 
fundamentais permitem correto posicionamento dos conceitos nas classes e a 
organização de domínio; e a definição de cada conceito é o elemento que vai 
comprovar objetivamente tanto as relações hierárquicas como as partitivas e 
associativas com outros conceitos. Maria Luiza Almeida Campos; Hagar 
Espanha Gomes . 4025 [B] 

2906. ISSN 1413-9936 v.11 n.3 p.360-382 set./dez. 2006. Mapeamento de 
Competências em Bibliotecas Universitárias. . Este estudo tem por objetivo 
apresentar um mapeamento de competências do staff da Biblioteca Central Prof. 
Faris Michaele da Universidade Estadual de Ponta Grossa - Paraná. Para tanto, 
foram listados os cargos existentes e identificadas as suas atribuições para 
direcionar e estabelecer diretrizes. Verificou-se que para o segmento 
Bibliotecário, os conhecimentos e as habilidades atingiram os pontos fortes, 
médios e fracos e as atitudes atingiram pontos fortes e médios. Para o Auxiliar 
de Biblioteca, os conhecimentos e habilidades atingiram pontos fortes e médios 
e as atitudes foram todas classificadas como pontos médios. Para o segmento 
Técnico de Biblioteca, os conhecimentos e habilidades classificaram-se entre 
pontos fortes e médios e todas as atitudes atingiram pontos fortes. Ângela Maria 
Oliveira; Eunice Silva Novais; Ivani da Silva; Maria Luzia Fernandes Bertholino 
. 4026 [B] 



2907. ISSN 1413-9936 v.11 n.3 p.383-397 set./dez. 2006. Educação continuada 
e mercado de trabalho: um estudo sobre os bibliotecários do Estado do Rio 
Grande do Norte. . Apresentar a importância e necessidade da educação 
continuada para os profissionais bibliotecários que atuam no Estado do Rio 
Grande do Norte. Entende-se que a análise dessa temática neste momento de 
aceleradas mudanças frente aos avanços das novas tecnologias é essencial para o 
redirecionamento e posicionamento desses profissionais no mercado de trabalho. 
Os resultados da pesquisa evidenciaram que os profissionais reconhecem a 
importância da educação continuada como um instrumento de aperfeiçoamento e 
atualização, capaz de auxiliá-los na aquisição de um conjunto de habilidades, 
atitudes e comportamentos necessários ao desempenho eficiente de sua prática 
profissional. Ana Cláudia Carvalho de Miranda . 4027 [B] 

2908. ISSN 1413-9936 v.11 n.3 p.398-415 set./dez. 2006. Biblioterapia para 
crianças em idade pré-escolar: estudo de caso. biblioterapia; contação de 
histórias; literatura infantil. Biblioterapia para crianças em idade pré-escolar: 
estudo de caso Buscou identificar quais as contribuições da aplicação da 
biblioterapia nas crianças em idade pré-escolar, matriculadas em período integral 
no Centro de Educação Nossa Senhora da Boa Viagem, e realizar atividades 
lúdicas que proporcionem às crianças momentos de lazer e diversão, propiciando 
a catarse, o estímulo à criatividade, a promoção da leitura, e a possibilidade de 
contato com diferentes tipos de textos, instigando o seu imaginário. Foram 
realizados treze encontros, com 22 crianças, e desenvolvidas atividades de 
contação de histórias relacionadas à literatura infantil. Optou-se por uma 
abordagem qualitativa de um estudo exploratório que assumiu forma de estudo 
de caso. A coleta de dados foi feita por meio de observação participativa, 
relatando-se todas as atividades realizadas e as reações das crianças. Fez-se uma 
análise dos encontros, identificando-se o alcance dos objetivos e as dificuldades 
encontradas durante a realização do trabalho. Acredita-se que o bibliotecário, em 
parceria com outros profissionais, pode ser um profissional atuante na realização 
de atividades sócio-culturais, contribuindo estreitamente para a formação de 
indivíduos leitores, capazes de modificar o seu contexto e melhorar sua 
qualidade de vida. Elaine R. de Oliveira Lucas; Clarice Fortkamp Caldin; 
Patricia V. Pinheiro da Silva . 4028 [B] 

2909. ISSN 1413-9936 v.12   n.2 p.118-129 maio/ago. 2007. Comparando 
periódicos pela medida da dispersão de seu impacto. periódicos; dispersão; 
difusão; impacto; bibliometria; informetria; enfermagem. O presente estudo tem 
por objetivo demonstrar a aplicação de um algoritmo no dimensionamento da 
dispersão do impacto de periódicos sobre um grupo de publicações referenciais. 
Como objeto de exemplificação foram utilizados 14 periódicos nacionais de 
enfermagem, que foram então classificados de acordo com o correspondente 
índice de dispersão segmentar - IDS, considerando os diversos níveis de 
distribuição das unidades impactadas. Nesse exemplo, reunindo periódicos 
marcados por expressivas diferenças quanto ao número de citações recebidas no 
período considerado, foram verificados valores do IDS de 0,005 a 4,810, A 
dispersão de impacto é interpretada como representação de uma condição 
potencial para a difusão da unidade citada. Guido Rummler . 4233 [C] 



2910. ISSN 1413-9936 v.12   n.2 p.130-157 maio/ago. 2007. A classificação de 
acervos bibliográficos em bibliotecas de órgãos do judiciário: bens de consumo 
ou permanentes?. acervos bibliográficos - bens permanentes; acervos 
bibliográficos - bens de consumo; acervos bibliográficos - bens de consumo de 
uso duradouro; classificação contábil; registro contábil; tombamento; descarte. 
O artigo 18 da Lei n° 10.753/2003, estabeleceu que, com a finalidade de 
controlar os bens patrimoniais das bibliotecas públicas, "o livro não é 
considerado material permanente". Foi realizada uma pesquisa no período de 
26/02/2007 a 21/03/2007 objetivando analisar o que está sendo considerado na 
classificação dos acervos bibliográficos em bibliotecas de 33 órgãos do 
judiciário brasileiros (STF, STJ, C3F, TKFs, TST e TRTs), sendo que 22 deles 
colaboraram. Concluiu-se que a referida lei não deveria ter sido objeto de 
"conflitos e dilemas" já que bibliotecas destes órgãos são enquadradas como 
especializadas e, assim sendo, os livros devem ser classificados como bens 
permanentes. Também a STN emitiu parecer em 2003 reproduzindo o conceito 
de biblioteca pública e dispondo o que as bibliotecas que não se enquadram 
como públicas deveriam observar para a classificação. Ressalta-se que tal 
entendimento está claro, mas não está explicitado nem na lei e nem no parecer 
em questão. Detectou-se a necessidade de sanar as dúvidas e padronizar 
procedimentos relativos à classificação de acervos das bibliotecas desses órgãos, 
principalmente para os materiais indispensáveis ao desenvolvimento técnico 
gerencial específico ou à execução das atividades. Comunga-se com o disposto 
na Mensagem n° 767192/2003, que devem ser observadas as peculiaridades e 
finalidades dos bens com vistas à classificação. Nilcéia Lage Medeiros; Alfredo 
Alves de Oliveira Melo; Ester Eliane Jeunon . 4234 [B] 

2911. ISSN 1413-9936 v.12   n.2 p.158-167 maio/ago. 2007. Representação do 
bom professor na perspectiva dos alunos de arquivologia. alunos; perspectivas 
dos bons professores - curso de arquivologia - Londrina/Paraná. Aponta e 
identifica as características do Bom Professor na perspectiva dos alunos do 
Curso de Arquivologia da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil. O 
instrumento de coleta dos dados foi um questionário, abrangendo uma população 
de 32 alunos. A análise dos dados utiliza múltiplas dimensões de Candau (1983). 
Propõe urna Didática partindo da análise da prática pedagógica real. A atuação 
do professor, ou seja, sua didática necessita compreender o entrelaçamento de 
três dimensões: a humana, a técnica e a política. Leonina Amanda Feitoza; Julce 
Mary Corneisen; Silza Maria Pasello Valente . 4235 [AO] 



2912. ISSN 1413-9936 v.12   n.2 p.23-48 maio/ago. 2007. Profissional da 
informação: análise da inserção no mercado de trabalho brasileiro. profissional 
da informação; bibliotecário; mercado de trabalho. Procurando contribuir para a 
discussão acerca da inserção do profissional da informação no mercado de 
trabalho no Brasil, discussão essa muito marcada por estudos de natureza 
ensaística, estudos de caso particulares e pesquisas empíricas de pequeno 
alcance e representatividade, o presente estudo tem como objetivo trazer 
evidências empíricas mais gerais e atuais a respeito da inserção destes 
profissionais no mercado de trabalho, na forma permitida pelo Censo 
Demográfico 2000. Mais especificamente, a pesquisa tem como objetivo o 
dimensionamento e caracterização do contingente de profissionais em atividades 
de informação que atuavarn no mercado de trabalho brasileiro no ano 2000, 
segundo as categorias da Classificação Brasileira de Ocupações, a saber: 
profissionais da informação; arquivistas e museólogos; técnicos em 
biblioteconomia; técnicos em museologia e afins; auxiliares de serviços de 
documentação, informação e pesquisa. Apresenta-se o contingente de 
profissionais no país e; então, mostra-se a distribuição desses profissionais nas 
diversas regiões. Aborda-se ainda uma caracterização de cada grupo 
ocupacional, através de indicadores de escolaridade, posição na ocupação e o 
rendimento médio. Mostra-se que o contingente de profissionais do grupo é de 
0,1 porcento, em relação ao total da população ocupada no país, com 
concentração maior nos estados do Sul e Sudeste. Dentre as categorias 
analisadas os Profissionais da Informação apresentam melhor inserção 
ocupacional e rendimentos, ainda que em relação aos demais profissionais das 
Ciências e Artes a situação não seja das mais virtuosas, ao contrário do que 
poderia intuir pela bibliografia na área. Mônica de Fátima Loureiro; Paulo de 
Martino Jannuzzi . 4228 [BADM] 

2913. ISSN 1413-9936 v.12   n.2 p.49-63 maio/ago. 2007. Práticas de gestão do 
conhecimento: caso dos sítios associados ao portal corporativo da FIOCRUZ. 
gestão do conhecimento; gestão da informação; melhores práticas; portal 
corporativo; Fiocruz. Mapeamento das iniciativas de Gestão do Conhecimento 
disponíveis em sítios abrigados no Portal Fiocruz. A partir de revisão da 
literatura, entrevistas e questionários, foram identificadas práticas de Gestão do 
Conhecimento em sítios abrigados no portal corporativo da Fiocruz, que podem 
ser relevantes para a elaboração de um programa de Gestão do Conhecimento na 
instituição. Enfatiza que a implementação do portal corporativo cria ambiente de 
produtividade, viabilizando disseminação da informação, integração de 
processos, informações e pessoas, possibilitando troca de experiências e 
inovação. Danúzia da Rocha de Paula; Regina de Barros Cianconi . 4229 [C] 



2914. ISSN 1413-9936 v.12   n.2 p.64-80 maio/ago. 2007. Processo de decisão 
do uso da informação. gestão; informação; decisão. Este artigo tem como 
objetivo propor um modelo do processo de decisão do uso da informação, a 
partir da análise das diferentes abordagens da busca e uso da informação. Para 
tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória, que se divide em uma etapa 
qualitativa, na qual se buscou identificar os estágios do processo de decisão do 
uso da informação, e uma etapa quantitativa, que possibilitou a identificação dos 
fatores influendadores deste processo. O modelo proposto apresenta quatro 
estágios: o reconhecimento da necessidade de informação, a busca de 
informação, a decisão do uso da informação e a avaliação da decisão do uso da 
informação, Os resultados indicam que os fatores como tecnologia, pressões 
externas, comodidade, variedade, ambiente, qualidade da informação, 
credibilidade, motivos pessoais e profissionais, exercem influência no 
comportamento dos usuários quando estes decidem usar a informação para 
tomar decisões. Waleska Silveira Lira; Gesinaldo Ataíde Cândido; Geraldo 
Maciel de Araújo; Marcelo Alves de Barros . 4230 [C] 

2915. ISSN 1413-9936 v.12   n.2 p.81-97 maio/ago. 2007. Um modelo de 
gestão da informação para aprendizagem organizacional em projetos 
empresariais. gestão da informação; gestão de projetos; sistemas de informação; 
aprendizagem organizacional. O objetivo deste trabalho foi apresentar um 
modelo de gestão da informação de modo a se obter aprendizagem 
organizacional em projetos. Trata-se de um estudo teórico no qual procurou-se 
enfatizar a interface entre a Ciência da Informação com o campo de 
conhecimentos da Área de Administração que trata de projetos. A pesquisa 
conclui que uma adequada gestão da informação na gestão de projetos pode 
favorecer a aprendizagem organizacional, com conseqüente formação de uma 
substancial base de conhecimentos. Nabor Alves Monteiro; Orandi Mina 
Falsarella . 4231 [CO] 

2916. ISSN 1413-9936 v.12   n.2 p.98-117 maio/ago. 2007. O impacto do 
portal de periódicos da CAPES na produção científica da área de plasma no 
Brasil. portal de periódicos da CAPES; avaliação de produção científica; 
plasma; cienciometria; indicadores de Ciência e Tecnologia. Analisa uma 
parcela do sistema de Ciência e Tecnologia na área de plasma no Brasil através 
de indicadores e técnicas cienciométiícas. Procura entender a dinâmica da 
produção científica da área de plasma, dando atenção especial à evolução da 
produtividade e qualidade das pesquisas entre os anos de 1995 e 2005 (antes e 
após a implementação do Portal de Periódicos da CAPES). Desse modo, procura 
visualizar o impacto do Portal de Periódicos da CAPES na produção científica 
da área de Plasma no Brasil. João de Melo Maricato . 4232 [C] 



2917. ISSN 1413-9936 v.12   n.3   p.21-40 set./dez. 2007. A internet e a busca 
da informação em comunidades científicas: um estudo focado nos pesquisadores 
da UFSC. comunicação científica; busca da informação; desintermediação da 
informação. Pesquisa que teve por objetivo verificar o uso da Internet no 
processo de busca da informação em comunidades científicas, visando detectar a 
ocorrência da desintermediação da informação e suas consequências no processo 
de comunicação científica e na atuação das unidades de informação. Nesta 
pesquisa, a desintermediação foi considerada como a ausência de intermediários 
entre os recursos de informação e os pesquisadores. A amostra foi constituída 
por 324 pesquisadores-docentes da Universidade Federal de Santa Catarina, 
vinculados aos seus Programas de Pós-Graduação, selecionada em três etapas: 
aleatória estratificada por áreas de atuação, aleatória simples por notas de 
avaliação da Capes e aleatória por conglomerados por programa. Foi utilizado o 
questionário como instrumento de coleta dos dados, com questões voltadas para 
o levantamento de informações sócio-demográficas e para o uso de recursos 
informacionais. Os dados foram organizados por meio do pacote estatístico 
SPSS, versão 11.0, utilizando a estatística descritiva (frequências e 
porcentagens), de associações (teste 2) e comparativas (teste de Kruskal-Wallis e 
Mann-Whitney), considerando-se um nível de significânda de 5 porcento. As 
análises dos resultados permitiram constatar que, dentre outros, os percursos 
preferidos na busca da informação, por esses pesquisadores, foram a biblioteca 
particular, com 46,3 porcento, e a Internet, com 43,2 porcento. O periódico foi o 
mais indicado dentre os recursos disponibilizados no Sistema BU/UFSC. Os 
pesquisadores indicaram que preferem obter o material em formato eletrônico 
devido à sua acessibilidade. Em relação aos mediadores no processo de busca da 
informação, os colegas/pares foram os mais citados. O correio eletrônico foi o 
recurso da Internet mais utilizado, o que também confirma a finalidade de uso da 
rede, onde a comunicação entre pares, com 65,4 porcento, foi a que obteve 
maior incidência de indicações. Dentre os serviços on-line disponibilizaclos pela 
BU/UFSC, o Portal Capes foi o mais indicado (61.7 porcento). Quanto ao 
processo de desintermediação, embora tenha aumentado em todas as áreas, 
considerando-se que os pesquisadores estão utilizando com autonomia os 
recursos eletrônicos no processo de busca da informação, conclui-se que o 
Sistema BU/UFSC ocupa um lugar de destaque nesse processo, em função do 
uso significativo do acervo tradicional, bem como dos serviços on-line 
disponibilizados pelo sistema. Quanto aos profissionais bibliotecários, os 
resultados permitiram concluir que eles não são os mediadores reconhecidos 
como preferenciais por esta comunidade científica. Marili Isensee Lopes; Edna 
Lúcia da Silva . 4237 [C] 



2918. ISSN 1413-9936 v.12   n.3   p.2-20 set./dez. 2007. Análise cientométrica 
dos estudos bibliométricos publicados em periódicos da área de biblioteconomia 
e ciência da informação (1990-2005). bibliometria; bibliometria - Produção 
científica - Brasil. Este estudo tem como objetivo analisar a temática em 
bibliometria vinculada em cinco periódicos nacionais, correspondendo ao 
período de 1990 a 2005, nos aspectos de procedência geográfica, evolução 
cronológica e orientação temática. Como método foi utilizado o quantitativo-
descritivo, tendo como material de análise os artigos publicados nos periódicos: 
Ciência da Informação, Transinformação, Perspectivas em Ciência da 
Informação, DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação e Revista da 
Escola de Biblioteconomia da UFMG. A amostra compreendeu 21 artigos 
escritos por autores brasileiros pertencentes a instituições sediadas no Brasil. Os 
resultados sugere que a produção em bibliometria publicada em artigos, em um 
período de 16 anos, ou seja, de 1990 a 2005, apresenta-se de forma assimétrica, 
variando entre o mínimo de um e o máximo de seis artigos/ano, sendo a Revista 
Ciência da Informação a de maior publicação, ou seja, publicou 71,4 porcento 
dos artigos, mais que 5 porcento do total, seguida pela Transinformação e 
Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG. Uma característica desta 
produção é a natureza dos autores, quer dizer, há predomínio da autoria única. 
No entanto, não há grandes produtores em bibliometria. A análise de citação, 
modalidade de estudo bibliométrico, está de certa forma impulsionando a área 
neste início de século, enfatizando os estudos na área de bibliometria. 
Raymundo das Neves Machado . 4236 [BC] 

2919. ISSN 1413-9936 v.12   n.3   p.41-53 set./dez. 2007. Avaliação do acesso 
ao SINIMA: Sistema Nacional de Informação sobre o Meio-Ambiente. fontes de 
informação; avaliação de fontes de informação; facilidade de uso; Sistema 
Nacional de Informação sobre o Meio-Ambiente. O artigo apresenta critérios de 
avaliação de fontes de informação na área da Ciência da Informação. Descreve 
transformações na difusão do conhecimento com o surgimento da Internet, que 
interfere diretamente no desenvolvimento das fontes de informação, 
possibilitando o acesso à informação científica de todo o mundo. Ressalta o 
boom informaciorial com o advento das redes de comunicação on-line e 
demonstra a importância das tecnologias de comunicação e informação como 
um facilitador para o acesso a Informação, de modo a difundir a informação 
ambiental na sociedade. Apresenta a avaliação do Sistema Nacional de 
Informação sobre o Meio-Ambiente segundo critérios de avaliação de fontes de 
informação de sites, com ênfase nos critérios de facilidade de uso. Conclui que o 
site satisfaz as necessidades do usuário, pois obedece aos critérios propostos. 
Thiago Antunes da Silva . 4238 [C] 



2920. ISSN 1413-9936 v.12   n.3   p.54-64 set./dez. 2007. A funcionalidade e o 
desempenho do Portal de Periódicos da CAPES entre pesquisadores das áreas de 
comunicação e ciência da informação da Universidade Federal da Bahia. 
recursos eletrônicos; usabilidade; legibilidade. A pesquisa busca definir 
parâmetros e critérios que permitam estudar e aferir a funcionalidade e o 
desempenho de recursos eletrônicos, no que diz respeito à sua interface com os 
usuários. Investiga um grupo selecionado de pesquisadores das áreas de 
Comunicação e Ciência da Informaçãodia Universidade Federal da Bahia. Os 
resultados da pesquisa indicam que o Portal de Periódicos da Capes apresentou 
um bom desempenho de acordo com os usuários, mas que necessita de 
melhorias imprescindíveis em sua usabilidade e legibilidade. Rodrigo França 
Meirelles; Raymundo das Neves Machado . 4239 [C] 

2921. ISSN 1413-9936 v.12   n.3   p.65-82 set./dez. 2007. Patrimônio histórico-
cultural: critérios para tombamento de bibliotecas pelo IPHAN. patrimônio 
histórico; biblioteca; coleções de obras raras. Em razão do conteúdo 
informacional que preservam, as bibliotecas são consideradas grandes centros de 
memória. Tal fato motivou uma análise das bibliotecas tombadas pelo Iphan, 
com os seguintes objetivos: iniciar uma reflexão sobre suas peculiaridades 
enquanto patrimônio histórico-cultural, conhecer as justificativas oficiais que 
levaram ao tombamento, e discriminar o tombamento do prédio e/ou da coleção. 
Detectou-se que apenas o monumento arquitetônico das bibliotecas foi o critério 
priorizado, e que o tombamento delas foi apenas consequência do tombamento 
do edifício que as abrigava. Eduardo Ismael Murguia; Silvia Nathaly Yassuda . 
4240 [B] 

2922. ISSN 1413-9936 v.12   n.3   p.83-95 set./dez. 2007. Paradigma atual da 
comunicação científica e introdução da revista Pesquisa Agropecuária Brasileira 
(PAB) no canal eletrônico. comunicação científica; pesquisa agropecuária 
brasileira; periódico científico; publicação eletrônica; acesso livre; fator de 
leitura. Este trabalho tem por objetivo discutir a evolução da comunicação 
científica formal desde o surgimento da Internet, posicionar a revista Pesquisa 
Agropecuária Brasileira (PAB) nesse contexto e analisar o impacto da 
introdução da PAB no meio eletrônico. Para isto, analisou-se a evolução das 
citações recebidas pela revista PAB no período de 1997 a 2006, a partir de dados 
obtidos na biblioteca eletrônica SciELO. Entre 2001 e 2006, o acesso à página 
da PAB eletrônica na SciELO quadruplicou, enquanto os acessos diretos aos 
artigos aumentaram 50 vezes. Nesse mesmo período, o número de citações 
recebidas duplicou, chegando a 934 citações recebidas por periódicos 
participantes da SciELO em 2006, Paralelamente, o número de manuscritos 
recebidos aumentou no período analisado. Considerados em conjunto, esses 
dados indicam um progresso rumo à legitimação do periódico eletrônico para a 
disseminação da informação pela comunidade científica. Patrícia Rocha B. 
Bertin; Juliana Meireles Fortaleza; Allert Rosa Suhet . 4241 [C] 



2923. ISSN 1413-9936 v.12   n.3   p.96-115 set./dez. 2007. Perfil de usuários 
de biblioteca governamental: o caso do Ministério da Saúde. estudos de 
usuários; perfil de usuários; biblioteca; Ministério da Saúde. O estudo 
identificou o perfil dos usuários reais e potenciais da Biblioteca do Ministério da 
Saúde (MS). Verificou que grande parte dos servidores do MS possui alguma 
fluência em espanhol, utiliza principalmente a Internet e sites no processo de 
busca por informações, utiliza a Biblioteca Virtual em Saúde com maior 
frequência em relação a outros serviços prestados pela Biblioteca do Ministério 
e estão satisfeitos com a referida Biblioteca. Tatiara Paranhos Guimarães . 4242 
[B] 

2924. ISSN 1413-9936 v.12 n.1 p.25-37 jan./abr. 2007. Uso da informação 
empresarial no processo de decisão estratégica em empresas de base tecnológica 
- EBTS: o caso do Centro Empresarial para Laboração de Tecnoiogias 
Avançadas - CELTA. informação empresarial; decisão estratégica; gestão da 
informação; empresa de base tecnológica. Pesquisa exploratória desenvolvida na 
forma de um estudo de caso com o objetivo de investigar o uso da informação 
empresarial no processo de decisão estratégica nas EBTs do CELTA. A análise 
dos dados revelou que há, por parte dos gestores das EBTs selecionadas, o 
reconhecimento da necessidade e relevância das informações estratégicas no 
processo decisório de gestão. Na prática, não há evidências consistentes do uso 
efetivo da informação estruturada no processo de decisão estratégica. Mauro 
Sérgio Boppré Goulart . 4221 [C] 

2925. ISSN 1413-9936 v.12 n.1 p.38-49 jan./abr. 2007. Produção científica em 
ciência da informação: análise temática em artigos de revistas brasileiras. 
produção científica; ciência da informação; revistas científicas; bibliometria; 
comunicação científica. Analisa o tema produção científica em artigos de 
revistas brasileiras na área de ciência da informação. Realiza recorte de 442 
títulos de uma base de dados de periódicos nacionais da área de ciência da 
informação - BRAPCI. Identifica três vertentes de preocupação: a produção 
científica propriamente dita, em suas manifestações; a análise temática dessa 
literatura, e as suas formas de expressão, tais como, periódicos, teses, 
dissertações e literatura cinzenta. Leilah Santiago Bufrem; Helena de Fátima 
Nunes Silva; Cecília Licia Silveira Ramos e Medina Fabian . 4222 [CD] 

2926. ISSN 1413-9936 v.12 n.1 p.50-64 jan./abr. 2007. Indicadores 
bibliométricos de cooperação científica internacional em bioprospecção. 
cooperação científica; bibliometria; bioprospecção. Busca observar os fatores 
que influem nas relações de colaboração científica de uma atividade de pesquisa 
multidiscipiínar - a área de bioprospecção - como afinidades econômicas, 
culturais e geográficas. Apresenta e analisa indicadores bibliométricos de co-
autoria que abrangem o período de 1986 a 2006, computadas a partir de uma 
base bibliográfica internacional e multidisciplinar, o Science Citation Index. 
Ricardo Arcanjo de Lima; Lea Maria Leme Strini Velho; Leandro Innocentini 
Lopes de Faria . 4223 [C] 



2927. ISSN 1413-9936 v.12 n.1 p.5-24 jan./abr. 2007. Gestão do conhecimento 
ou gestão de organizações da era do conhecimento?: um ensaio teórico-prático a 
partir de intervenções na realidade brasileira. gestão do conhecimento; gestão da 
informação; sociedade do conhecimento. O artigo relata as motivações, 
concepções, práticas gerenciais, ênfases, métricas, indicadores e resultados de 
programas de gestão do conhecimento (GC) em três empresas que atuam no 
Brasil. Os resultados sugerem que a expressão "gestão do conhecimento" seja ao 
mesmo tempo um paradoxo e uma impropriedade terminológica. O trabalho 
conclui também que os principais desafios impostos às organizações 
comprometidas com a GC são a gestão de mudanças culturais e 
comportamentais e a criação de um contexto organizacional favorável à criação, 
uso e compartilhamento da informação e do conhecimento. Rivadávia Corrêa 
Drummond de Alvarenga Neto; Ricardo Rodrigues Barbosa; Heitor José Pereira 
. 4220 [C] 

2928. ISSN 1413-9936 v.12 n.1 p.65-83 jan./abr. 2007. Web semântica: 
ontologias como ferramentas de representação do conhecimento. web semântica; 
ontologias; tesauros. A web semântica é uma extensão da web que acrescenta 
semântica ao atual formato de representação de dados. Para isso foram propostas 
diversas tecnologias, dentre essas a criação de ontologias, visando atribuir 
sentido e significado ao conteúdo dos documentos, atuando como ferramenta de 
representação do conhecimento. Na presente pesquisa, procurou-se verificar se 
as ontologias seriam utilizadas apenas para representar o assunto de uma página 
web através de termos contextualizados ou se tentariam controlar o vocabulário 
da web como um Tesauro. Maria Elisa Valentim Pickler . 4224 [C] 

2929. ISSN 1413-9936 v.12 n.1 p.84-96 jan./abr. 2007. Indicadores de 
desempenho de bibliotecas no campo da saúde: relato de estudo piloto na 
Fiocruz. indicadores de desempenho; avaliação de serviços de bibliotecas; ISO 
11620. Relato de projeto de pesquisa, em curso, sobre a implantação de um 
programa de avaliação de desempenho de bibliotecas no campo da saúde. Uma 
equipe de pesquisadores e bibliotecários tomou como ponto de partida a Norma 
ISO 11620 para derivar um conjunto mínimo de indicadores adequados à 
avaliação de três diferentes bibliotecas especializadas da Fundação Oswaldo 
Cruz. O relato enfatiza a importância do processo de cooperação entre os 
profissionais, ingrediente essencial para sustentabilidade da iniciativa e os 
desafios futuros que se avizinham. Maria Cristina S. Guimarães; Etiene 
Gonzalez Lins; Jeorgina Gentil Rodrigues; Camila Clementino Lamarão; Márcia 
Jabor Santos; Vânia Guerra da  Silva; Diones Ramos da Silva . 4225 [B] 



2930. ISSN 1413-9936 v.12 n.1 p.97-103 jan./abr. 2007. SIA: sistema de 
inventário automatizado para as bibliotecas do SIBI/USP. inventário de 
coleções; sistema de inventário automatizado; bibliotecas universitárias. 
Descreve a criação e implantação do Sistema de Inventário Automatizado - SAI 
- para o Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo - 
SIBi/USP - ressaltando as vantagens do emprego da tecnologia para tornar mais 
ágil, eficaz e confiável o processo. O modelo mostrou-se flexível às 
particularidades dos acervos e das bibliotecas. Enumera os principais requisitos 
para automação do procedimento, bem como as tecnologias envolvidas e 
disponíveis no mercado. Após aplicação de teste piloto, o modelo foi aprovado 
pelas bibliotecas da USP.  Rosa Maria Fischi Zani; Alexandre Merlos Ruiz; 
Élyde Maurício de Campos; Maria José de Jesus Carvalho; Regiane Pereira dos 
Santos; Ricardo Amaral de Faria; Solange Alves Otto Franco . 4226 [B] 

2931. ISSN 1413-9936 v.12 n.2 p.3-22 maio/ago. 2007. A ciência da 
Informação na visão dos professores da ECI/UFMG. pesquisa em ciência da 
informação; campo da ciência da informação; estudos em ciência da informação. 
Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com os professores 
da Escola de Ciência da Informação da UFMG sobre os seguintes assuntos: a 
ciência da informação como uma ciência social; a ciência da informação como 
uma ciência interdisciplinar; a ciência da informação como uma ciência pós-
moderna; a natureza da relação entre a ciência da informação e a 
biblioteconomia. A cada entrevistado solicitou-se, ainda, que indicasse dez 
autores e dez obras da área de ciência da informação que ele julgasse relevantes. 
Carlos Alberto Ávila Araujo; Aline Michelle Sima; Roger Miranda Guedes; 
Karine Souza Resende . 4227 [C] 

2932. ISSN 1413-9936 v.2 n.1 p.109-127 jan./jun. 1997. Em busca de uma 
política de descarte nas bibliotecas da UFMG. . Pesquisa realizada nas 
bibliotecas da UFMG com o objetivo de verificar a existência de políticas 
formais para recebimento de doações e para descarte de material 
bibliográfico/não-bibliográfico. Verificou-se a inexistência de políticas formais 
mas, na prática, há alguns critérios para aceitação de doações e para descarte. 
Jeannette M. Kremer; Paulo da Terra Caldeira . 2479 [B] 

2933. ISSN 1413-9936 v.2 n.1 p.37-63 jan./jun. 1997. Uso e necessidade de 
informação tecnológica: um diagnóstico do setor de laticínios do Estado de 
Minas Gerais. . Analisa o setor de laticínios do Estado de Minas Gerais tendo 
em vista o uso e necessidades de informação tecnológica em relação aos 
aspectos de gestão, inovação e apropriação de tecnologia. Vânia Maria Corrêa 
de Campos . 2475 [C] 



2934. ISSN 1413-9936 v.2 n.1 p.5-35 jan./jun. 1997. Acesso e necessidade de 
informação de profissionais brasileiros: um estudo exploratório. . Esta pesquisa, 
realizada junto a cerca de cem profissionais, procurou identificar, dentre outros 
aspectos de seu comportamento informacional, a intensidade com que obtém 
acesso a informações provenientes dos ambientes externos e internos de suas 
organizações. Foram identificado os meios pelos quais essas informações são 
obtidas os dados demonstram que as informações externas mais freqüentemente 
obtidas por esses profissionais, em geral por intermédio de veículos de 
comunicação de massa, são aquelas referentes a política econômica 
governamental, economia nacional e mercado financeiro. Ricardo Rodrigues 
Barbosa . 2474 [C] 

2935. ISSN 1413-9936 v.2 n.1 p.65-76 jan./jun. 1997. A informação 
tecnológica no setor metalúrgico de Minas Gerais. . Apresenta os resultados 
obtidos em pesquisa direta no setor metalúrgico em Minas Gerais, relativos à 
informação tecnológica, no que se refere às fontes mais utilizadas na sua 
obtenção, as maiores dificuldades, os serviços que melhor atenderiam às 
empresas do setor e as informações que impactam mais favoravelmente a 
atividade comercial. Maristela Capanema Ferreira e Melo . 2476 [C] 

2936. ISSN 1413-9936 v.2 n.1 p.77-92 jan./jun. 1997. Publicações científicas 
por meio eletrônico: critérios, cuidados, vantagens e desvantagens. . A 
publicação eletrônica, em disquetes, CD-ROMs ou via internet tem revelado 
várias possibilidades técnicas e estruturais aos autores e editores. Ao mesmo 
tempo, apresenta certos desafios. Concentrando-se especificamente nos 
periódicos eletrônicos, este artigo relaciona as principais vantagens e 
desvantagens trazidas pelo suporte digital. Para isso, analisa e contrapõe a 
opinião de especialistas nas áreas da Ciência da Informação, computação e 
comunicação, concluindo pela pertinência de se pensar a imprensa e a 
publicação eletrônica como meios complementares. Leo Cunha . 2477 [C] 

2937. ISSN 1413-9936 v.2 n.1 p.93-107 jan./jun. 1997. O futuro das bibliotecas 
e o desenvolvimento de coleções: perspectivas de atuação para uma realidade 
em efervescência. . Discute as perspectivas das bibliotecas no futuro, enfocando 
especificamente o papel do desenvolvimento de coleções nesse novo ambiente. 
Analisa aspectos relacionados com a permanência dos meios impressos, a 
necessidade de intermediários no fornecimento/obtenção de informação e as 
características das atividades do desenvolvimento de coleções em ambientes de 
informação eletrônica. Waldomiro de Castro Santos Vergueiro . 2478 [B] 

2938. ISSN 1413-9936 v.2 n.2 p.149-161 jul./dez. 1997. A organização da 
informação para negócios no Brasil. . Analisa a problemática da organização da 
informação para negócios, sua terminologia e sua conceituação, as tendências de 
sua organização em países desenvolvidos e a situação brasileira. Descreve as 
atividades das redes de informação tecnológica que vem desenvolvendo, de 
forma incipiente, algumas ações para fornecimento de informações para 
negócios. Mônica Erichsen Nassif Borges; Bernadete Santos Campello . 2480 
[C] 



2939. ISSN 1413-9936 v.2 n.2 p.163-174 jul./dez. 1997. Fontes de informação 
jurídico-legislativas. . Breve explanação do processo jurídico-legislativo e dos 
documentos legais gerados ao longo da sua execução. Identificação e análise das 
principais fontes secundárias de informação jurídico-legislativa, agrupadas nas 
categorias de legislação, jurisprudência e doutrina. Alaôr Messias Marques 
Júnior . 2481 [B] 

2940. ISSN 1413-9936 v.2 n.2 p.175-188 jul./dez. 1997. Fontes de informação 
financeira. . Apresenta o conceito de finanças, abordando-o no nível 
microeconômico das organizações, conceituando sistema e mercado financeiro. 
Caracteriza a informação financeira e identifica algumas fontes disponíveis. 
Terezinha de Fátima Carvalho de Souza . 2482 [CO] 

2941. ISSN 1413-9936 v.2 n.2 p.189-202 jul./dez. 1997. A Bolsa de Valores 
brasileira como fonte de informações financeiras. . Apresenta a origem e um 
breve histórico das bolsas de valores em âmbito internacional. Destaca a 
evolução das bolsas no Brasil, bem como a legislação pertinente, sua 
organização e funcionamento, descrevendo os sistemas eletrônicos de 
negociação. Aborda os Serviços de Informação e seus meios de divulgação no 
Brasil e relaciona as principais fontes nacionais de informação. Fátima Rocha 
Gomes . 2483 [CO] 

2942. ISSN 1413-9936 v.2 n.2 p.203-222 jul./dez. 1997. A informação 
estatística: bem econômico e social. . Apresenta o conceito de estatística e suas 
características. Descreve a estrutura e a evolução das instituições responsáveis 
pela coleta e análise de dados estatísticos no Brasil e em Minas Gerais. Descreve 
as principais fontes de informações estatísticas disponíveis no Brasil. Leonardo 
Pellegrino de Souza . 2484 [CO] 

2943. ISSN 1413-9936 v.2 n.2 p.223-234 jul./dez. 1997. Pesquisa de mercado. . 
Mostra a importância da informação como fonte de conhecimento no ambiente 
mercadológico apresentando a estrutura e componentes do sistema de 
informações mercadológicas, com ênfase na pesquisa de mercado, nos aspectos 
relativos à sua caracterização, tipologia e metodologia de elaboração. Hélvio de 
Avellar Teixeira . 2485 [C] 

2944. ISSN 1413-9936 v.2 n.2 p.235-264 jul./dez. 1997. Patente como fonte de 
informação tecnológica. . Apresenta o sistema universal de propriedade 
industrial, com ênfase em documentos de patente; analisa a história, os objetivos 
e as características dos estatutos de marcas e patentes, bem como a legislação 
nacional pertinente ao assunto; explica a organização desse sistema no nível das 
organizações internacionais, dos países e do Brasil; discute a importância do 
documento de patente como fonte de informação tecnológica, analisando as 
possibilidades e as restrições de seu uso, os mecanismos facilitadores de 
recuperação da informação de patente e o acesso a bancos de dados 
especializados. Ricardo Orlandi França . 2486 [C] 



2945. ISSN 1413-9936 v.3 n.1 p.21-26 jan./jun. 1998. As novas tecnologias de 
comunicação e informação: novos mecanismos de exclusão social. . O debate 
sobre as novas tecnologias tem levantado dúvidas e contradições quanto a sua 
importância enquanto um instrumento de mudança social. Discute as 
implicações do crescimento da Internet, com informações sobre a desigualdade 
de poder e acesso, em termos de comunicação e informação na economia 
política mundial. Olga Guedes . 2621 [C] 

2946. ISSN 1413-9936 v.3 n.1 p.27-40 jan./jun. 1998. Uma notícia eletrônica 
substituiria as revistas científicas?: uma visão do campo de reflexões sobre o 
periódico científico na França. . Relata a participação no seminário "Une 
nouvelle donne pour les revues scientifiques?", realizado em Villeurbanne, 
França, em novembro de 1997 e contatos realizados com pesquisadores 
franceses, objetivando apresentar reflexões sobre os trabalhos do evento, 
enfatizando-se as implicações das tecnologias eletrônicas, no processo de 
comunicação científica. Apresenta alguns parâmetros utilizados na avaliação de 
periódicos; visão geral da organização do evento; análise de temas e citações 
constantes nos trabalhos; seleção de enunciados extraídos de alguns trabalhos. 
Lídia Alvarenga . 2622 [C] 

2947. ISSN 1413-9936 v.3 n.1 p.41-46 jan./jun. 1998. Compact Disc 
Cataloging - CatCD: análise de um instrumento para conversão retrospectiva no 
Sistema de Bibliotecas da UNICAMP. . Apresenta o início do processo de 
conversão retrospectiva no Sistema de Bibliotecas da UNICAMP, utilizando a 
metodologia catCD for Windows da Online Computer Library Center (OCLC), 
aplicando-se testes nas diversas etapas do processo de conversão. Nirlei M. 
Oliveira; M. das Dores Alves . 2623 [B] 

2948. ISSN 1413-9936 v.3 n.1 p.47-59 jan./jun. 1998. A gestão da qualidade 
em Serviços de Informação no Brasil: uma revisão de literatura. . Apresenta uma 
revisão de literatura nacional sobre a gestão da qualidade em serviços. Valéria 
Martin Valls; Waldomiro C. S. Vergueiro . 2624 [BD] 

2949. ISSN 1413-9936 v.3 n.1 p.5-20 jan./jun. 1998. As bibliotecas na Web e 
vice-versa. . Apresenta um panorama geral das principais tecnologias associadas 
à criação e disponibilização de recursos digitais na Internet. Aborda tópicos 
como; breve história da Web, as características de sua principal linguagem 
(HTML), conceitos básicos de multimídia e tecnologias mais recentes como 
Java e ActiveX. Apresenta conceitos fazendo referência e documentos em linha 
na Internet, o que possibilita consultas mais aprofundadas aos leitores em obter 
mais detalhados sobre um determinado assunto. Marcello Peixoto Bax . 2620 
[BCO] 

2950. ISSN 1413-9936 v.3 n.1 p.61-66 jan./jun. 1998. A Biblioteca Nacional 
do futuro: algumas reflexões pertinentes. . Partindo da proposta da UNESCO, 
geralmente aceita, do que deveria ser uma biblioteca nacional, o autor reflete 
sobre o que ela poderá vir a ser nos próximos séculos. Passa em revista as 
funções da biblioteca nacional e tenta entrever em que medida e em que sentido 
essas funções evoluirão. Jean-Rémi Brault . 2625 [B] 



2951. ISSN 1413-9936 v.3 n.2 p.115-124 jul./dez. 1998. Redes para cooperação 
internacional: uma janela de oportunidade para os países recém 
industrializados?. . Aborda o papel das redes eletrônicas de informação e das 
redes inter-firmas, como fator determinante para maior integração e cooperação 
entre os países recém industrializados, à luz de pesquisas já desenvolvidas por 
autores que consideram as redes como mecanismos que meramente reforçam as 
desigualdades globais existentes. Ariadne Chloë Furnival . 2628 [CO] 

2952. ISSN 1413-9936 v.3 n.2 p.125-136 jul./dez. 1998. A utilização do 
MicroISIS no Brasil. . Mapeamento histórico da utilização do software 
MicroISIS no Brasil, com base em artigos de periódicos e anais de eventos 
científicos. Gercina Ângela Borém Lima; Andraine Elizabeth Muselli de 
Mendonça . 2629 [B] 

2953. ISSN 1413-9936 v.3 n.2 p.137-147 jul./dez. 1998. A linguagem como 
meio de representação ou de comunicação da informação. . Tradicionalmente, a 
representação e a recuperação da informação. São instrumentalizadas por 
linguagens formalizadas as quais se fundamentam numa concepção referencial 
da linguagem. Propõe-se a construção de uma linguagem formalizada que tenha 
uma concepção comunicacional da linguagem, baseando-se na filosofia da 
linguagem ordinária e na pragmática. Maria Salet Ferreira Novellino . 2630 
[CO] 

2954. ISSN 1413-9936 v.3 n.2 p.147-156 jul./dez. 1998. A normalização no 
contexto da comunicação científica. . Desde os anos 70, a normalização é 
apontada como fator de eficiência na transferência da informação. Estudos nos 
vários campos do conhecimento indicaram a qualidade formal como fator 
determinante para aceitação ou rejeição de trabalhos para publicação, o que 
amplia o valor da normalização na comunicação científica. Considerando que 
cabe à Universidade capacitar os pesquisadores para comunicar adequadamente 
os resultados de suas pesquisas, apresenta-se uma discussão acerca dessa 
questão. Mara Eliane Fonseca Rodrigues; Marcia H. T. de Figueiredo Lima; 
Marcia Japor de Oliveira Garcia . 2631 [C] 

2955. ISSN 1413-9936 v.3 n.2 p.157-173 jul./dez. 1998. Práticas pedagógicas e 
emancipação: os (des)caminhos da cidadania na sociedade brasileira. . Analisa 
as práticas pedagógicas e os processos de emancipação e cidadania a partir de 
suas dependências em relação ao ciclo de transferência da informação, tendo 
como referencial o ensino de Biblioteconomia. Considera os padrões 
informacionais responsáveis pela gestação das práticas que constroem, 
conservam e transformam as estruturas sociais; as práticas pedagógicas como a 
base dos processos de socialização, emancipação e cidadania e as escolas de 
Biblioteconomia como as unidades potenciais de legitimação das habilidades e 
competências teórico-práticas da área de informação. Aponta e comenta algumas 
alternativas. Raimundo Martins de Lima . 2632 [BOC] 



2956. ISSN 1413-9936 v.3 n.2 p.175-185 jul./dez. 1998. Atualização técnico-
científica do professor do ensino médio: uma abordagem na Ciência da 
Informação. . Na perspectiva da transferência da informação, o professor é visto 
como um mediador entre uma fonte de conhecimento e um usuário que dele 
necessita. Enquanto estoque dinâmico de informação, o professor é, ele mesmo, 
a fonte para seus alunos/usuários e nessa condição necessitaria atualizar-se 
mediante uso de fontes de informação. Os resultados da pesquisa indicam que os 
professores entrevistados podem ser definidos como um grupo e não-usuários de 
fontes de informação técnico-científica. Identifica-se, contudo, uma demanda 
potencial, desde que se adotem formatos compatíveis com os interesses desse 
grupo de usuários. Armando Carvalho Pereira; Isa Maria Freire . 2633 [C] 

2957. ISSN 1413-9936 v.3 n.2 p.81-96 jul./dez. 1998. Questões sobre a 
avaliação da informação: uma abordagem inspirada em Giddens. . A concepção 
de Anthony Giddens sobre a informação na modernidade revela-se valiosa para 
análise das abordagens da avaliação da informação. Merecem destaque as 
tensões existentes entre as abordagens centrada no sistema e a centrada no 
usuário em relação à avaliação da informação. A análise dessas tensões conduz a 
questões sobre a potencialidade dessas vertentes para subsidiar a pesquisa e a 
atividade profissional dos praticantes da Ciência da Informação. A sugestão é a 
de que se procure trabalhar sob as duas óticas na construção de marcos 
conceituais próprios para o trabalho com a informação. Isis Paim; Rosa Maria 
Quadros Nehmy . 2626 [C] 

2958. ISSN 1413-9936 v.3 n.2 p.97-114 jul./dez. 1998. Repensando e 
renovando a economia política da informação. . Apresenta uma visão geral do 
enfoque da economia política face aos estudos da informação. Define economia 
política e descreve seu uso na pesquisa em informação. Fornece orientações 
propiciadas por esta abordagem, para se repensar e renovar pressupostos e 
resultados. Vincent Mosco . 2627 [C] 

2959. ISSN 1413-9936 v.4 n.1 p.101-116 jan./jun. 1999. A leitura do 
indexador: estudo de observação. . O processo de análise inicia-se pela leitura do 
texto e dela depende a qualidade da análise, síntese e representação. A leitura 
documentária está sujeita a condições específicas: limite de tempo, propósito 
definido, geração de produtos, conjunto limitado de tipos de textos e áreas de 
assunto. Realizou-se investigação sobre procedimentos de leitura documentária, 
em condições específicas, mediante estudo de caso com o Serviço de Indexação 
da Sub-Rede Nacional de Informação na área de ciências da Saúde Oral. Para 
observação dos procedimentos de leitura dos indexadores foi adotado o 
Protocolo verbal. Resultados indicam que os indexadores utilizam estratégias 
metacognitivas de leitura, realizam associação com a linguagem documentária 
do sistema durante a leitura e conhecem a estrutura textual dos documentos de 
odontologia. Mariângela Spotti Lopes Fujita . 2782 [BD] 



2960. ISSN 1413-9936 v.4 n.1 p.21-28 jan./jun. 1999. Aprendizagem 
tecnológica na organização escolar: perspectivas para a inteligência coletiva. . A 
organização escolar, vista como espaço privilegiado para a reflexão, pode 
usufruir da sabedoria milenar dos japoneses, diante do novo cenário marcado 
pelas tecnologias de informação e comunicação. Pautando-se pelo ideal de uma 
sociedade produtiva, mas, sobretudo, justa e coesa, a escola deve reconhecer o 
conhecimento tácito dos jovens em relação ao manuseio das máquinas 
informáticas, podendo utilizar-se da teoria da conversão do conhecimento 
apresentada por Takeuchi e Nonaka. Maria Beatriz Almeida Sathler Bretas . 
2776 [CO] 

2961. ISSN 1413-9936 v.4 n.1 p.29-48 jan./jun. 1999. A gestão do 
conhecimento na World Wide Web: reflexões sobre a pesquisa de informações 
na rede. . Pesquisa na Internet com o objetivo de identificar os principais sites 
sobre o tema da Gestão do conhecimento, visando contribuir e servir de 
referência para estudantes e pesquisadores. Discute os conceitos, importância e 
aplicações da Gestão do conhecimento nas organizações e discorre sobre 
pesquisas de outros autores na World Wide Web, assim como as metodologias e 
dificuldades encontradas. Disponibiliza, em forma de produto, uma seleção de 
28 sites, considerados os mais relevantes tendo em vista a metodologia adotada, 
com comentários sobre seus conteúdos e os respectivos endereços (URLs). 
Niraldo José do Nascimento; Jorge Tadeu de Ramos Neves . 2777 [C] 

2962. ISSN 1413-9936 v.4 n.1 p.49-56 jan./jun. 1999. Considerações sobre 
gerência de recursos informacionais. . O conceito de informação, ambigüidade e 
imprecisão no uso do termo. Semelhanças e diferenças em relação ao termo 
conhecimento. Em estudos de gerência de recursos informacionais (GRI), 
grande importância é dada à informação, que vem sendo considerada o novo 
recurso estratégico das organizações contemporâneas. Origem da GRI e aspectos 
conceituais do termo. Componentes e funções da GRI e características do 
profissional da área. Madalena Martins Lopes Naves . 2778 [CB] 

2963. ISSN 1413-9936 v.4 n.1 p.5-19 jan./jun. 1999. O século XXI e o sonho 
da biblioteca universal: quase seis mil anos de evolução na produção, registro e 
socialização do conhecimento. . Reflexões sobre a evolução das bibliotecas, que 
de minerais chegaram à virtuais. Procura mostrar como será o ambiente 
informacional do século XXI, com suas corporações virtuais, a partir de seus 
produtos e serviços e com suas bibliotecas sem muros. Relaciona algumas 
aplicações importantes da realidade virtual em várias áreas do conhecimento, 
destacando a Educação, na economia global e informatizada dos dias de hoje. 
Aborda os conceitos, ainda confusos, de biblioteca virtual, digital e eletrônica, 
bem como as implicações que os documentos eletrônicos (digitais) já estão 
trazendo às bibliotecas tradicionais do mundo contemporâneo. Enfatiza a 
importância da Internet pela comunidade em geral e, em especial, pelos 
profissionais da informação. Conclui que o sonho de uma biblioteca universal 
para a humanidade já é uma realidade possível. Edmeire Cristina Pereira; Raquel 
Rutina . 2775 [BO] 



2964. ISSN 1413-9936 v.4 n.1 p.57-72 jan./jun. 1999. Indicadores empresariais 
de inovação tecnológica de Minas Gerais: uma introdução. . O objetivo desse 
artigo é apresentar pela primeira vez os indicadores de inovação tecnológica da 
indústria de Minas Gerais, Brasil. Esses indicadores foram elaborados a partir da 
base de dados que vem sendo construída pela ANPEI (Associação Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Industriais) desde 1992, a única 
fonte sistemática de informações sobre o comportamento tecnológico das 
empresas brasileiras. Esses indicadores são importantes a fim de auxiliar o 
governo em suas decisões de política tecnológica e devem ser considerados 
pelas empresas em suas decisões no campo da gestão tecnológica. Marta Araújo 
Tavares Ferreira; Viviana Milene Silva . 2779 [CO] 

2965. ISSN 1413-9936 v.4 n.1 p.73-83 jan./jun. 1999. Ativos intangíveis ou 
capital intelectual: discussões das contradições na literatura e propostas para sua 
avaliação. . Trata, fundamentalmente, de um assunto recente: ativos intangíveis, 
também conhecido como Capital Intelectual. Conceitua e caracteriza os ativos 
intangíveis, analisando suas diversas classificações e categorias propostas na 
literatura. Discute a importância da avaliação dos ativos intangíveis como 
ferramenta complementar para o gerenciamento organizacional, relatando 
estudos de casos. Sugere a combinação de medidas financeiras e não-financeiras 
para a realização da avaliação, alertando para suas limitações, principalmente no 
que tange a interpretação destas medidas. Salienta que, antes de proceder a 
avaliação, faz-se necessário estabelecer sua finalidade e determinar a quem 
interessam os resultados. Ana Cristina Marques de Carvalho; Leonardo 
Pellegrino de Souza . 2780 [O] 

2966. ISSN 1413-9936 v.4 n.1 p.85-100 jan./jun. 1999. A busca de informação 
em equipes multidisciplinares: estudo de caso de uma instituição psiquiátrica. . 
Este estudo foi desenvolvido no Instituto Raul Soares - IRS (Belo Horizonte - 
MG) e investiga o comportamento de busca de informação dos integrantes do 
corpo clínico, constituído por médicos psiquiatras, enfermeiros, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais e médicos de outras especialidades. 
O objetivo do estudo foi determinar o modo pelo qual os profissionais do IRS 
buscam informações consideradas relevantes para os seus trabalhos na referida 
instituição. Os resultados deixam claro a importância de se estruturar (ou 
reestruturar) Serviços de Informação que contemplem as implicações de 
trabalhos multidisciplinares no tradicional ambiente das bibliotecas centradas 
em disciplinas. Victor Hugo Vieira Moura . 2781 [B] 

2967. ISSN 1413-9936 v.4 n.2 p.139-144 jul./dez. 1999. Reflexões em torno 
das novas retóricas sobre a ciência. . O pensamento recente sobre ciência - de 
Popper a Latour e Santos - rompe com a visão da existência de uma lógica 
imanente à prática científica que garanta o conhecimento científico. A tendência 
é a de compreender a ciência como um discurso argumentativo, situando-a 
portanto no domínio da retórica. Rosa Maria Quadros Nehmy . 2783 [CO] 



2968. ISSN 1413-9936 v.4 n.2 p.145-160 jul./dez. 1999. Retórica-Ideologia-
informação: questões pertinentes ao cientista da informação?. . A discussão da 
relação retórica-ideologia-informação teve como objetivo suscitar interrogações 
em relação ao caráter retórico e ideológico inseridos na informação. Partindo da 
reflexão teórica sobre os conceitos e visando um exercício interdisciplinar 
buscou-se indicar a pertinência e as possibilidades de incorporação destes no 
âmbito da Ciência da Informação. Alcenir Soares dos Reis . 2784 [C] 

2969. ISSN 1413-9936 v.4 n.2 p.161-168 jul./dez. 1999. O burburinho do 
ciberespaço: aspectos retóricos nos discursos dos internautas. . Busca identificar 
elementos retóricos nos discursos veiculados na Web. Distingue atores 
institucionais e individuais na autoria de textos eletrônicos. Estabelece relação 
entre características do hipertexto e as propostas de Ítalo Calvino para a 
literatura no próximo milênio. Maria Beatriz Almeida Sathler Bretas . 2785 
[CO] 

2970. ISSN 1413-9936 v.4 n.2 p.169-183 jul./dez. 1999. Indícios de uma 
retórica: suporte, a base material e o texto de revistas pedagógicas. . 
Problematiza a ausência, nas pesquisas sobre revistas pedagógicas, de uma 
abordagem do suporte e da leitura propriamente dita, apresentando uma breve 
revisão das investigações. Em seguida, apresenta algumas referências teóricas 
que possibilitem a abordagem da revista, como texto e como objeto, e 
pressupostos para análise do discurso. Torna como elemento de análise os 
editoriais de tr6es revistas pedagógicas mineiras, explorando-os a partir de tr6es 
pontos de vista: o da função, o do formato e posição e o da organização e 
estratégias discursivas. Isabel Cristina Alves da Silva Frade . 2786 [BO] 

2971. ISSN 1413-9936 v.4 n.2 p.185-209 jul./dez. 1999. O palimpsesto de 
Aristarco: considerações sobre plágio, originalidade e informação na 
musicologia histórica brasileira. . Partindo de um caso de acusação de plágio na 
área de musicologia histórica brasileira, este trabalho analisa os artigos 
envolvidos no episódio segundo tipologias de plágio e práticas de 
intertextualidade estudadas por vários autores, abordando questões relativas à 
originalidade e à descoberta científica e discutindo o papel da Ciência da 
Informação na democratização do acesso à informação e às fontes primárias para 
a pesquisa. André Guerra Cotta . 2787 [CO] 

2972. ISSN 1413-9936 v.4 n.2 p.211-216 jul./dez. 1999. A indústria da 
informação no Brasil. . Ressalta a importância da indústria da informação para o 
desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em vista a competitividade 
decorrente da globalização entre as empresas e os países. Apresenta as 
iniciativas da indústria da informação no Brasil, as quais ainda estão longe do 
ideal pela carência de recursos financeiros, humanos, operacionais e, 
principalmente, pela falta de consolidar dados, assim como não existe a cultura 
de buscar informações para tomada de decisões pela maioria das empresas. 
Embora o Estado seja o maior produtor de informações, são exclusivas de sua 
própria gestão, sem preocupação de gerá-las em parceria com a iniciativa 
privada, para contribuir com o crescimento sócio-econômico do país. Adriana 
Maria Evaristo Martinez . 2788 [C] 



2973. ISSN 1413-9936 v.4 n.2 p.217-229 jul./dez. 1999. Paradigma 
biotecnocientífico - limites e possibilidades: os impactos sociais e as fronteiras 
éticas. . Reflete sobre a difusão das tecnologias de informação e comunicação, 
sublinhando que o sistema de produção depende cada vez mais de sua 
capacidade de inovação, acelerando uma busca sem fim por melhores produtos e 
melhorias no processo de produção, de maneira a assegurar uma maior 
flexibilidade e elevação da produtividade. Destaca a relevância do paradigma 
biotecnocientífico no mundo contemporâneo que aponta para a emergência de 
uma reavaliação de condutas morais da sociedade frente aos efeitos da 
bioindústria, que apresenta como benefício alguns processos, tais como: 
fecundação in vitro e transferência de embriões; remédios obtidos através das 
biotecnologias; e suas interfaces com as expectativas humanas. Telma Abdalla 
de Oliveira Cardoso; Francelina Helena Alvarenga Lima e Silva; Marli B. M. de 
Albuquerque . 2789 [CO] 

2974. ISSN 1413-9936 v.5 n.1 p.117-123 jan./jun. 2000. Lazer, leitura de 
romances e imaginário. . Reflexões sobre o imbricamento entre leitura de 
romance, o lazer e os desdobramentos que estes podem exercer sobre a soltura 
do imaginário nos seus leitores. Apresenta uma classificação das diversas 
atividades de lazer e conclui que, mesmo através da leitura descontraída de um 
romance, o leitor está incorporando informações que podem ser utilizadas 
posteriormente, de acordo com a sua subjetividade e o momento vivido. Lígia 
Maria Moreira Dumont . 2944 [CO] 

2975. ISSN 1413-9936 v.5 n.1 p.23-40 2000. Informação para negócios na 
Internet: estudo das necessidades informacionais da indústria moveleira de 
Minas Gerais. . Informação para negócios é um dos fatores fundamentais para o 
desenvolvimento gerencial e tecnológico de setores industriais. Este estudo 
investiga as necessidades de informação de empresas do setor moveleiro. O foco 
desse estudo foram 168 empresas moveleiras no Estado de Minas Gerais. 
Investiga ainda os tipos de informação e as fontes que são utilizadas para a 
satisfação de necessidades informacionais dessas empresas, e o potencial que a 
Internet possui para a disponibilização das informações que lhes possam ser 
úteis. Propõe também algumas sugestões para o desenvolvimento de um sistema 
de informação via web, para servir de auxílio às empresas do setor. Luiz Otávio 
Borges Duarte . 2937 [C] 

2976. ISSN 1413-9936 v.5 n.1 p.41-53 jan./jun. 2000. A era da informação: 
considerações sobre o desenvolvimento das tecnologias da informação. . A 
informação tem se tornado, nos dias atuais um dos mais importantes recursos 
das organizações. Autores de diversas áreas têm se referido a este momento 
como "A era da informação", ressaltando os impactos sociais, econômicos, 
políticos e psicológicos deste período. São destacados fatos históricos recentes 
que identificam este processo, analisadas algumas repercussões desta 
valorização da informação para a sociedade e definidos conceitos sobre as 
ferramentas de tecnologia da informação utilizadas pelas diversas organizações. 
George Leal Jamil; Jorge Tadeu Ramos Neves . 2938 [C] 



2977. ISSN 1413-9936 v.5 n.1 p.55-67 jan./jun. 2000. Centrais de atendimento: 
uma alternativa de acesso e disseminação da informação. . Apresenta a temática 
relativa a centrais de atendimento indicando pontos convergentes entre as 
centrais de telemarkenting a as de help desk. Evidencia as potencialidades desse 
instrumento para a disseminação da informação, apontando suas possibilidades e 
limitações. Mostra as formas de acesso e os artefatos requeridos para instalação 
desta modalidade de serviço. Destaca o papel das centrais de atendimento como 
alternativa de acesso e democratização da informação, assinalando que se 
constituem em um dos campos de atuação para profissionais da Ciência da 
Informação. Manoel Palhares Moreira; Alcenir Soares dos Reis . 2939 [C] 

2978. ISSN 1413-9936 v.5 n.1 p.69-79 jan./jun. 2000. Comércio eletrônico ou 
canal de vendas eletrônico?. . A Sociedade da Informação se caracteriza pela 
informação enquanto recurso econômico, muito utilizada pelo público em geral. 
Há setores específicos da economia dispostos a satisfazer uma demanda genérica 
por facilidades de informação e serviços. O comércio eletrônico (e-commerce) é 
um agente de inserção da atual sociedade nessa nova realidade. Pretende-se 
explorar suas características, elementos e práticas tendo algumas convergências 
da Internet evidenciando seu papel, alcance e aplicações. Ricardo Matos Chaim . 
2940 [C] 

2979. ISSN 1413-9936 v.5 n.1 p.81-90 jan./jun. 2000. Profissional da 
informação: seu espaço e atuação em empresas industriais. profissional da 
informação; informação tecnológica. A informação é atualmente elemento 
essencial na empresa moderna e para atuar em ambiente informacional é 
necessário profissionais capacitados. O ambiente empresarial requer um 
profissional da informação que conheça as técnicas de criação, controle, 
disseminação e acesso à informação, com qualidade e rapidez. Para atuar nesse 
segmento é importante que o profissional da informação tenha características de 
empreendedor, seja criativo, autodidata, tenha iniciativa e flexibilidade, conheça 
as tecnologias e possa incorporar as inovações que surgem incessantemente. 
Maria Inês Tomaél; Georfravia Montoza Alvarenga . 2941 [CBO] 

2980. ISSN 1413-9936 v.5 n.1 p.91-98 jan./jun. 2000. Profissional da 
informação, autônomo ou empresário, novas perspectivas de mercado de 
trabalho. . O artigo propõe uma reflexão sobre as habilidades profissionais do 
bibliotecário, procurando mostrar outras alternativas de trabalho. A experiência 
dos profissionais Autônomos relatada na literatura estrangeira é comentada, 
dando destaque a atuação dos profissionais information broker e information 
consultant existentes nos Estados Unidos. Sobre a situação dos profissionais 
independentes no Brasil, o relato aborda uma parte dos resultados da pesquisa do 
doutorado referentes aos free lancers e donos de firmas da região Sul e Sudeste, 
focalizando principalmente os dados levantados sobre a manutenção de um 
negócio na área de informação. Sofia Galvão Baptista . 2942 [B] 



2981. ISSN 1413-9936 v.5 n.1 p.9-21 2000. A informação nos modelos 
organizacionais. . As reflexões da Ciência da Informação relativas aos modelos 
organizacionais e ao processo de estruturação da área de informação têm sido 
pouco problematizadas. Como estágio inicial de discussão sobre essa questão, 
introduzem-se análises das mudanças ocorridas nos modelos organizacionais tal 
como tratadas na área de administração de empresas a partir de três enfoques: a 
abordagem da qualidade, a reengenharia de processos e a gestão do 
conhecimento, enfocando o papel da informação em cada um deles. Alaneir de 
Fátima; Isis Paim . 2936 [C] 

2982. ISSN 1413-9936 v.5 n.1 p.99-115 jan./jun. 2000. Revisando o trabalho 
de referência: uma contribuição teórica para a abordagem interpretativa de 
pesquisa. trabalho de referência; bibliotecário de referência; pesquisa qualitativa. 
O paradigma de pensamentos do professor legitima esta abordagem teórica do 
trabalho de referência, que pretende contribuir para o desenvolvimento da 
pesquisa qualitativa ou interpretativa. O trabalho de referência é concebido 
como processamento clínico da informação e como processo de tomada de 
decisões e o profissional como um prático reflexivo, cuja ação é o resultado de 
conexões de significação e intencionalidade entre seus pensamentos e sua 
atuação. Elisabeth Márcia Marticc . 2943 [B] 

2983. ISSN 1413-9936 v.5 n.2 p.147-150 jan./jun. 2000. A indústria brasileira 
na era do conhecimento: oportunidades e desafios.  Anna da Soledade Vieira . 
2945 [C] 

2984. ISSN 1413-9936 v.5 n.2 p.151-166 jul./dez. 2000. Política de 
desenvolvimento científico e tecnológico: qual a realidade de Minas Gerais?. . 
Discute-se a importância de que as atividades de ciência e tecnologia se 
desenvolvam e se consolidem segundo políticas que permitam a livre expressão 
da criatividade dos pesquisadores mas que também, por outro lado, levem em 
conta demandas e necessidades da sociedade. Utilizando o paradigma 
funcionalista e empregando o método de análise sistêmica, descreve-se o sistema 
de ciência e tecnologia de Minas Gerais, distinguindo três subsistemas: o de 
geração de conhecimentos, o de governo e o setor produtivo. Cada qual é 
examinado pelos seus principais constituintes, funções e inter-relações. De 
forma sucinta é apresentada a posição de Minas Gerais no cenário nacional de 
desenvolvimento científico e tecnológico e indicadas as principais disfunções 
que têm sido óbice a uma melhor colocação do estado no panorama da ciência e 
da tecnologia no Brasil. Afrânio C. Aguiar; Carlos Alberto Gonçalves . 2946 
[CO] 

2985. ISSN 1413-9936 v.5 n.2 p.167-182 jul./dez. 2000. A contribuição da 
cooperação universidade/empresa para o conhecimento tecnológico da indústria. 
cooperação universidade-empresa; pesquisa cooperativa; transferência de 
tecnologia; inovação industrial. Várias iniciativas têm mostrado uma tendência 
de aproximação entre os setores acadêmico e empresarial no Brasil. Este artigo 
se propõe a apresentar duas dessas iniciativas, desenvolvidas em parceria pelas 
universidades, o governo e a indústria em Minas Gerais, em pesquisa 
cooperativa e formação de recursos humanos pela pesquisa, relacionando-as à 
capacidade de inovação e ao acesso à tecnologia pela indústria mineira. Maria 
Celeste Reis Lobo de Vasconcelos; Marta Araújo Tavares Ferreira . 2947 [CO] 



2986. ISSN 1413-9936 v.5 n.2 p.183-203 jul./dez. 2000. A interação e a 
cooperação como fontes de competitividade e aprendizagem na pequena e média 
indústria brasileira. aprendizagem organizacional; competitividade da PMI; 
cooperação tecnológica; inovação tecnológica. Discute o apoio à 
competitividade da pequena e média indústria e apresenta uma tipologia da 
cooperação baseada em características de sua estratégia e necessidades 
específicas. Empresas do setor alimentar e de biotecnologia foram ouvidas 
acerca do acesso à informação e de suas estratégias de inovação. A contribuição 
central deste trabalho está na discussão da interação entre pequenas e médias 
indústrias de apoio como um fenômeno social que é base para a aprendizagem 
organizacional e a competitividade. Paulo Roberto Petrcchi Ribas da Costa; 
Marta Araújo Tavares Ferreira . 2948 [CO] 

2987. ISSN 1413-9936 v.5 n.2 p.205-215 jul./dez. 2000. Métodos e ferramentas 
para gestão de inteligência e do conhecimento. . Os sistemas de informação, ao 
longo dos anos, foram sustentados por hipóteses que, por serem aparentemente 
verdadeiras, contribuíram mais no sentido de desacreditá-los e de favorecer à 
lógica dos sistemas informáticos. O tomador de decisão necessita de 
informações relevantes mas, antes de tudo, precisa de dispositivos de filtros 
pois, está exposto a uma massa infinita de informações irrelevantes, muitas 
delas, que ele mesmo solicitara. As técnicas, os métodos e as ferramentas 
desenvolvidos para o processo de inteligência competitiva são concebidos 
segundo o paradigma de sistemas de informação estratégicas dirigidos para o 
receptor. Raimundo Nonato Macedo dos Santos . 2949 [C] 

2988. ISSN 1413-9936 v.5 n.2 p.217-230 jul./dez. 2000. Análise das 
necessidades e usos de informação em empresas incubadoras de biotecnologia 
de Minas Gerais. necessidades de informação; fontes de informação; 
incubadoras de empresas; biotecnologia; Sense Making. Analisa as necessidades 
e usos de informação das empresas incubadoras de base tecnológica do setor de 
biotecnologia no Estado de Minas Gerais, a partir das principais dificuldades 
citadas pelos seus empreendedores, através da utilização do modelo de "Sense 
Making". Baseia-se em um estudo exploratório no qual foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas com empreendedores e gerentes de incubadoras de 
empresas do setor de biotecnologia. Jorge Tadeu Marques de Neves; Ana 
Cristina Marques de Carvalho . 2950 [C] 

2989. ISSN 1413-9936 v.5 n.2 p.231-242 jul./dez. 2000. Produção do 
conhecimento tecnológico na UFMG. . Analisa a evolução da interação das 
universidades com seu ambiente externo no que se refere ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, ressalta a necessidade das mudanças gerenciais, 
culturais e estruturais para viabilizar o surgimento de parcerias entre 
universidades e empresas a aponta as novas estratégias da UFMG para promover 
uma maior interação da universidade com sua comunidade externa. José Maciel 
Rodrigues Júnior; Arcenio Amorin Lobato; Beatriz Valadares Cendón; Janete 
Fernandes Silva . 2951 [CO] 



2990. ISSN 1413-9936 v.5 n.2 p.243-254 jul./dez. 2000. Informação, 
conhecimento e apropriação: notas sobre o significado econômico das patentes e 
os impactos da emergência de uma economia baseada no conhecimento. . 
Discute o significado econômico das patentes. A hipótese básica do artigo 
considera a informação como matéria-prima das patentes. A emergência de uma 
economia baseada no conhecimento aponta como as barreiras à difusão de 
informação são cada vez mais dependentes de métodos artificiais, atualizando o 
papel das patentes. Entretanto, as características especiais da mercadoria 
informação persistem, preservando uma contradição inerente entre o seu caráter 
fugidio e as tentativas de garantir sua apropriação. Eduardo da Motta e 
Albuquerque . 2952 [C] 

2991. ISSN 1413-9936 v.5 n.2 p.255-265 jul./dez. 2000. Agentes para o 
comércio eletrônico no mercado de seguros. . Investiga a utilização das 
tecnologias de informação, especialmente XML e agentes inteligentes, tendo 
como cenário a transposição para Web do negócio ou serviço de venda de 
seguros no Brasil. Procura-se levantar e discutir quais serão os papéis de tais 
tecnologias no remodelamento do negócio para este recente meio de 
comunicação, como ocorrerá a representação do conhecimento e da capacidade 
do corretor de seguros que possibilitará maior acesso a informações hoje ainda 
não disponíveis para o consumidor, como estas tecnologias viabilizarão cálculos 
comparativos de apólices de diversas seguradoras e a realização de comparações 
multi-atributo dos diversos produtos de seguros. Discute quais serão os 
benefícios que este tipo de comércio eletrônico trará para os consumidores e até 
para os fornecedores destes produtos. Marcello Peixoto Bax; Wagner Meira 
Júnior . 2953 [CO] 

2992. ISSN 1413-9936 v.5 n.2 p.267-273 jul./dez. 2000. Novas tecnologias da 
informação e comunicação no contexto da formação continuada à distância. . 
Aborda a economia informacional, as mudanças organizacionais e a demanda de 
novos perfis profissionais frente ao paradigma educacional emergente e a 
modalidade de educação à distância. Ao final, apresenta alguns desafios 
presentes no desenvolvimento de programas de formação continuada à distância. 
Juliane Corrêa Marçal . 2954 [C] 

2993. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.105-110 2000. A Ciência da Informação na 
UFMG: a trajetória do programa de pós-graduação. . A mudança do nome da 
Escola reflete transformações em nível macro decorrentes do deslocamento do 
paradigma anterior (ênfase na instituição biblioteca) em direção ao novo 
paradigma que enfatiza o fenômeno informação. O mesmo fato (mudança de 
paradigma) ocorreu com relação à evolução do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação. O antigo paradigma que prevaleceu por cerca de dezoito 
anos cedeu lugar ao atual. Entretanto, a simples mudança de paradigma não 
garante sucesso do Programa. Isis Paim . 2964 [C] 



2994. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.111-115 2000. Estudos estratégicos em 
informação: releitura de uma experiência na EB/UFMG. . A reflexão sobre a 
experiência da Escola de Biblioteconomia (hoje Escola de Ciência da 
Informação) - EB/UFMG -, em gestão estratégica da informação, passa pela 
identificação dos fatores causais do sucesso de tais empreendimentos, dentro da 
EB/UFMG (curso de GRI, núcleo de Capacitação, criação de área de 
concentração específica no Mestrado e de disciplina na Graduação) e sua 
repercussão em outros ambientes profissionais da área de informação no Brasil. 
Anna da Soledade Vieira . 2965 [CB] 

2995. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.11-15 2000. Cinqüenta anos de sonhos e 
esperanças. . Fatos marcantes ocorridos no país, relacionados à evolução da 
Biblioteconomia e Ciência da Informação nos últimos 50 anos. Antonio Agenor 
Briquet de Lemos . 2955 [CB] 

2996. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.117-120 2000. O Núcleo de informação 
Tecnológica e Gerencial - NITEG. . O núcleo de informação tecnológica e 
Gerencial (NITEG) atua, desde a sua criação em 1993, em estreita ligação com o 
setor produtivo, através da elaboração e coordenação de cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e de curta duração, da promoção de eventos e 
da realização de pesquisas e consultorias. Trabalhando nas áreas de inteligência 
competitiva, fontes e produtos de informação para tecnologia e negócios, gestão 
do conhecimento e da tecnologia, uso corporativo dos recursos da Internet, entre 
outras, o NITEG busca construir uma rede de parcerias, como forma de 
enriquecer seus projetos e abrir novas frentes de ação. Marta Araújo Tavares 
Ferreira; Mônica Erichsen Nassif Borges; Jorge Tadeu de Ramos Neves . 2966 
[C] 

2997. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.17-23 2000. Cronologia da Escola de 
Biblioteconomia da UFMG - 1950/2000. . Cronologia da EB/UFMG, desde a 
criação do Curso de Biblioteconomia por Etelvina Lima, em 1950, em parceria 
com o Instituto Nacional do Livro, oferecido no Instituto de Educação de Minas 
Gerais, até março de 2000, quando tem seu nome mudado para Escola de 
Ciência da Informação da UFMG. Jeannette Marguerite Kremer . 2956 [B] 

2998. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.25-37 2000. Uma mulher mineira: a 
construção de um ideal. . Biografia de Etelvina Lima construída a partir de 
entrevistas realizadas no período compreendido entre 13.10.1993 a 23.03.1994, 
objetivando registrar sua vida profissional e atividades desenvolvidas na área de 
Biblioteconomia no Brasil. Jourglade de Brito Benvindo Souza . 2957 [BO] 

2999. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.39-44 2000. Percorrendo o currículo de 
Etelvina Lima. . Através da leitura dos documentos anexados ao currículo da 
Professora Etelvina Lima, tentou-se reconstruir a imagem de sua vida 
profissional como professora e bibliotecária e sua influência no panorama da 
Biblioteconomia brasileira. Marysia Malheiros Fiuza . 2958 [BO] 

3000. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.45-48 2000. O legado de uma mestra: 
trabalhos de Etelvina Lima. . Comentário sobre os trabalhos escritos por 
Etelvina Lima, durante os anos de sua atividade profissional como professora e 
bibliotecária, atuando nas áreas de bibliotecas pública e universitária. Vera 
Amália Amarante Macedo . 2959 [B] 



3001. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.49-66 2000. Últimas palavras: entrevista 
realizada no dia 04 de agosto de 1998. . Entrevista realizada em 4 de agosto de 
1998, em Belo Horizonte, com a Professora Etelvina Lima, onde ela discorre 
sobre as atividades profissionais como professora e bibliotecária da UFMG, e 
em outras universidades e bibliotecas do país. Maria Augusta da Nóbrega 
Cesarino; Paulo da Terra Caldeira . 2960 [B] 

3002. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.67-80 2000. Biblioteconomia e Ciência da 
Informação: natureza e relações. . Caracterização do campo do conhecimento 
designado Biblioteconomia/Ciência da Informação (library and Information 
Science, na terminologia inglesa). Separadamente, a Biblioteconomia e a 
Ciência da Informação devem ser vistas como especialidades desse todo maior. 
A separação é justificada pelas diferenças efetivamente existentes, mas há um 
problema comum: o acesso à informação. Eduardo Wense Dias . 2961 [BC] 

3003. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.81-91 2000. Novo nome e novo paradigma: 
da Biblioteconomia à Ciência da Informação. . Documento submetido à Reitoria 
da UFMG para mudança de nome da EB/UFMG para Escola de Ciência da 
Informação da UFMG. Apresenta justificativa, histórico da Escola, a evolução 
da área e do paradigma, denominações de unidades de ensino na área de 
Biblioteconomia/Ciência da Informação no Brasil e no exterior. Ricardo 
Rodrigues Barbosa; Beatriz Valadares Cendón; Paulo da Terra Caldeira; 
Marcello Peixoto Bax . 2962 [BC] 

3004. ISSN 1413-9936 v.5 n.esp. p.93-103 2000. Graduação em 
Biblioteconomia: a formação do profissional da informação para o século XXI. . 
Com o objetivo de formar profissionais capacitados para atuar na organização e 
gestão de informações e de coleções, a partir da compreensão crítica do valor 
social, econômico, político e cultural do conhecimento, visando a democratizar o 
acesso aos recursos informacionais como meio de assegurar o exercício da 
cidadania, a Escola de Biblioteconomia da UFMG - EB/UFMG, no final da 
década 90, alterou o currículo então vigente e criou o curso noturno. Este texto 
constitui um excerto dos documentos referentes à proposta de alteração 
curricular e de criação do curso noturno. Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu; 
Bernadete Santos Campello . 2963 [B] 

3005. ISSN 1413-9936 v.6 n.1 p.107-116 jan./jun. 2001. O grande desafio 
empresarial de hoje: a gestão do conhecimento. gestão do conhecimento; 
práticas gerenciais. Analisa o papel das empresas diante do novo desafio que se 
apresenta, ou seja, a gestão do conhecimento e a influência das novas 
tecnologias frente a competitividade, manutenção e conquista de mercados. 
Apresenta algumas considerações sobre este tipo de gestão, como viabilizar 
talentos e estimular a aprendizagem entre os funcionários para desenvolver e 
manter fatores fundamentais para sobrevivência e sucesso da empresa. Raquel 
Rutina Korobinski . 3101 [C] 



3006. ISSN 1413-9936 v.6 n.1 p.19-26 jan./jun. 2001. Interdisciplinaridade na 
Ciência da Informação: início de um diálogo. . Pesquisadores da UFMG, de 
diferentes áreas do conhecimento, que de alguma forma trabalham com a 
informação, reuniram-se para discutir a construção de referencial conceitual para 
se pensar a informação e o conhecimento na ótica da Ciência da Informação. 
Este trabalho constitui resultado parcial de pesquisa em andamento sobre o 
assunto. Isis Paim; Júlio Cesar Pinto; Maria Tereza M. Amaral; Rosa Maria 
Quadros Nehmy; Vera Lúcia Casa Nova . 3095 [C] 

3007. ISSN 1413-9936 v.6 n.1 p.27-40 jan./jun. 2001. Definição de indicadores 
de qualidade: a visão dos administradores e clientes de bibliotecas universitárias. 
bibliotecas universitárias; indicadores de qualidade. Apresenta resultados de 
pesquisa com administradores e clientes de bibliotecas universitárias, discutindo 
seus diferentes pontos de vista quanto aos indicadores de qualidade para 
Serviços de Informação. A partir de indicadores contidos na literatura aqueles 
que se aplicam a essa realidade. Sugere medidas a serem desenvolvidas pelas 
bibliotecas universitárias, visando o aprimoramento do estudo e a melhoria da 
qualidade dos serviços/atendimento prestados aos clientes das instituições de 
ensino superior. Waldomiro Vergueiro; Telma de Carvalho . 3096 [B] 

3008. ISSN 1413-9936 v.6 n.1 p.41-59 jan./jun. 2001. Diagnóstico das 
bibliotecas do Nordeste Brasileiro na área de comunicação social. bibliotecas 
universitárias brasileiras - comunicação; comunicação - bibliotecas brasileiras; 
comunicação - informação; Rede de Informação em Comunicação em língua 
portuguesa - PORTCOM; Rede Nacional de Informação em Comunicação. 
Considerando os esforços desenvolvidos pela Rede Nacional de informação em 
comunicação (PORTCOM) para sistematizar e agilizar a informação na área de 
comunicação, objetiva-se traçar o diagnóstico das coleções das bibliotecas de 
universidades públicas e privadas do nordeste (NE) no que concerne à área de 
comunicação, porquanto a autora está à frente do núcleo Regional Nordeste. 
Seguindo procedimentos metodológicos estabelecidos pela Coordenação da 
PORTCOM, de março a maio de 2000, aplicou-se questionário aos 19 cursos de 
comunicação dos nove estados para coletar dados alusivos à identificação, 
estrutura administrativa, serviços e produtos, registrando-se a adesão de 12 
(63,16 porcento) instituições. Maria das Graças Targino . 3097 [B] 

3009. ISSN 1413-9936 v.6 n.1 p.5-18 jan./jun. 2001. Para uma reflexão 
epistemológica acerca da Ciência da Informação. Epistemologia; Ciência da 
Informação; meta-conhecimento. No mundo contemporâneo, a Ciência da 
Informação é parte de um campo de discursos acerca do conhecimento e da 
informação que pode-se denominar como uma formação social de meta-
conhecimento. Suas possibilidades de conhecimento, assim, são ao mesmo 
tempo objeto de reflexão epistemológica e sintoma de mudança do estatuto da 
própria epistemologia. Maria Nélida González de Gómez . 3094 [C] 



3010. ISSN 1413-9936 v.6 n.1 p.61-73 jan./jun. 2001. A biblioteca e o 
professor: concepções e valores de professores de pré-escola a 4ª série do ensino 
fundamental em formação inicial. professor em formação inicial - biblioteca 
escolar; biblioteca escolar; ensino fundamental. Discute as concepções e os 
valores de biblioteca para alunos de magistério. A análise da trajetória 
pessoal/escolar, da formação docente e da futura prática profissional demonstra 
que a biblioteca exerce as funções de informante, entretenimento e agente social, 
além de atuar como subsídio às pesquisas escolares. Percebe-se que, à medida 
que se foi compreendendo o papel da biblioteca no contexto pessoal/escolar, o 
seu uso foi deixando de ser uma obrigatoriedade do sistema educacional para se 
tornar uma necessidade básica do processo ensino-aprendizagem. Beatriz 
Tosetto; Elisabeth Márcia Martucci . 3098 [B] 

3011. ISSN 1413-9936 v.6 n.1 p.75-96 jan./jun. 2001. Atividades de marketing 
na promoção de Serviços de Informação: pesquisa sobre o SONAR-INIS e o 
SERVIR-INIS do CIN/CNEN. marketing; planejamento; promoção; Serviços de 
Informação. Pesquisa de campo exploratória confirmou a filosofia 
administrativa orientada para o mercado no Centro de Informações Nucleares-
CIN, da Comissão Nacional de energia Nuclear-CNEN, analisando as atividades 
de marketing referentes à promoção do SONAR-INIS (de atualização corrente) e 
do SERVIR-INIS (fornecimento de cópias), para avaliar o impacto dessas 
atividades quanto ao uso dos serviços pelos usuários reais. As atividades 
promocionais eram adequadas, mas foram apresentadas propostas, visando 
aprimorar o processo promoção/comunicação, algumas recomendações 
sugestões para futuros estudos. Sueli Angelica do Amaral . 3099 [B] 

3012. ISSN 1413-9936 v.6 n.1 p.97-105 jan./jun. 2001. Globalização, cultura e 
Sociedade da Informação. globalização; Sociedade da Informação; cultura; 
identidade cultural. Apontam-se algumas reflexões acerca do processo de 
mundialização da cultura, situando-a no contexto da globalização da economia e 
do surgimento das novas tecnologias de informação. Em meio a esse processo, 
encontra-se o homem, criador e criatura, responsável pelo produto de sua ação 
consciente no mundo e inserido no corpo social. Ana Maria da Silva Rodrigues; 
Cristina M. V. Camilo de Oliveira; Maria Cristina de Vieira . 3100 [C] 

3013. ISSN 1413-9936 v.6 n.2 p.143-156 jul./dez. 2001. A pesquisa científica 
na Ciência da Informação: análise da pesquisa financiada pelo CNPq. 
Biblioteconomia e Ciência da Informação - pesquisa; metodologia de pesquisa - 
Ciência da Informação; temas de pesquisa - Ciência da Informação. Analisam-se 
as pesquisas financiadas pelo CNPq, na área de Ciência da Informação, no 
período de 1984 a 1993. O objetivo do estudo é identificar as características 
gerais da atividade de investigação científica na Ciência da Informação. Por 
meio da análise das pesquisas foi possível apreender as principais instituições de 
pesquisas, o perfil dos pesquisadores, os temas investigados e as abordagens 
metodológicas mais utilizadas. Observam-se alguns problemas no 
desenvolvimento da atividade de pesquisa tais como o reduzido número de 
pesquisadores na área de Ciência da Informação e Biblioteconomia. As 
pesquisas, como um todo, dispersaram-se não só em um universo amplo de 
instituições mas, também, em diversos temas de investigação científica. 
Comparam-se os resultados obtidos com estudos silares realizados no exterior, 
principalmente por JARVELIN e VAKKARI. Marlene de Oliveira . 3102 [C] 



3014. ISSN 1413-9936 v.6 n.2 p.157-171 jul./dez. 2001. Informação não é 
conhecimento: teorizando a economia política da virtualidade. tecnologia - 
conhecimento; conhecimento - tecnologia. A teoria da causalidade desempenha 
papel fundamental nas discussões sobre conhecimento no contexto virtual. Do 
ponto de vista dos estudos culturais, sugere que a fragmentação do 
conhecimento racional no mundo pós-moderno produziu ênfase na informação, 
ignorando sua história. Têm-se produzido lacunas do conhecimento que 
necessitam de consideração criteriosa por parte das pessoas e instituições que 
defendem o uso das tecnologias virtuais. A virtualidade é quase uma política de 
conveniência na qual o conhecimento contemporâneo caracteriza-se por duas 
formas de ação: matemática e 'marketing'. Argumenta que o capitalismo 
contemporâneo se adapta melhor a esse tipo de conhecimento. Defende que 
outras formas de conceituação dos relacionamentos causais entre informação e 
conhecimento são necessárias no mundo virtual. Marcus Breen . 3103 [C] 

3015. ISSN 1413-9936 v.6 n.2 p.173-188 jul./dez. 2001. Elementos necessários 
à representação bibliográfica e à recuperação de registros sonoros. representação 
bibliográfica -registros sonoros. Investigaram-se as causas teóricas da 
inadequação da representação bibliográfica à recuperação de obras em registros 
sonoros. A pesquisa do campo levantou o uso e a necessidade dos usuários e de 
especialistas em documentação musical quanto à representação bibliográfica. 
Indicam-se tendências recentes da representação ao nível internacional. Listam-
se os elementos considerados necessários à representação e à recuperação de 
discos e fitas. Eliane Serrão Alves Mey . 3104 [B] 

3016. ISSN 1413-9936 v.6 n.2 p.189-203 jul./dez. 2001. Estudo de fatores 
interferentes no processo de análise de assunto. análise de assunto; indexação; 
indexador. No contexto da Ciência da Informação destaca-se a Análise de 
assunto como uma das etapas mais importantes da indexação. O responsável 
pela atividade é o indexador, que dá início ao processo com subjetividade, 
conhecimento prévio, formação acadêmica e experiência. O objetivo da pesquisa 
é mostrar que vários fatores interferem em Análise de assunto, tendo sido feito 
um estudo exploratório com estudo de caso de sete indexadores separados por 
grupos, por tempo de experi6encia em indexação. Os resultados mostram que a 
questão primordial para o desenvolvimento do processo é a compreensão do 
texto, e que esse processo não deve ser visto isoladamente dentro da Ciência da 
Informação, havendo necessidade de se buscar contribuições de outras áreas 
interdisciplinares. Madalena martins Lopes Naves . 3105 [CB] 



3017. ISSN 1413-9936 v.6 n.2 p.205-221 jul./dez. 2001. O usuário-pesquisador 
e a análise de assunto. análise de assunto; indexação. Estudo do comportamento 
de busca de informação (CBI) e dos meios pelos quais os docentes-
pesquisadores das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas da grande Belo 
Horizonte buscam informações necessárias à execução de suas pesquisas. Os 
dados foram obtidos por meio de entrevistas, visando identificar variáveis que 
interferem no CBI dos docentes-pesquisadores e características que possam 
auxiliar a melhorar o processo de análise de assunto. Os resultados evidenciaram 
que esses pesquisadores se mostram independentes, desenvolvendo suas próprias 
metodologias de busca de informação. Usam pouco os sistemas formais, como 
as bibliotecas, mas reconhecem que talvez pudessem se beneficiar mais desse 
uso. Duas razões podem ser identificadas para esse pouco uso: os pesquisadores 
dispõem de seus próprios recursos de informação, e têm pouco conhecimento 
das bibliotecas e dos serviços que oferecem. Fazem um bom uso desses 
sistemas, entretanto, através de intermediários. Os profissionais da informação 
encarregados da tarefa de análise de assunto podem levar em consideração essas 
características para adequar seu trabalho de forma a melhor atender esses 
usuários. Eduardo Wense Dias; Madalena Martins Lopes Naves; Maria 
Aparecida  Moura . 3106 [B] 

3018. ISSN 1413-9936 v.6 n.2 p.223-234 jul./dez. 2001. Indexação 
documentária: uma forma de representação do conhecimento registrado. 
representação do conhecimento registrado; indexação documentária; indexação 
manual. A indexação documentária, atividade que se ocupa em estabelecer a 
representação do conhecimento registrado, faz parte de um sistema global: o 
sistema de recuperação de informação - SRI - o qual é constituído por um 
conjunto de atividades que contemplam desde o processo de seleção e aquisição 
até a recuperação da informação ou de documentos nas unidades de 
documentação. Tem por objetivo teórico estabelecer mecanismos para expressar 
de maneira o mais fiel possível, a representação dos elementos que pertencem ao 
conteúdo de um documento - seja ele ou eletrônico - a fim de que o mesmo 
possa ser recuperado posteriormente. Neste estudo é apresentado o estado da arte 
da indexação documentária, os seus fundamentos teóricos e a indexação manual. 
Virgínia Bentes Pinto . 3107 [CB] 



3019. ISSN 1413-9936 v.6 n.2 p.235-248 jul./dez. 2001. A realização de 
seminários no Curso de Biblioteconomia da UEL enquanto prática de 
ensino/aprendizagem ou de avaliação discente. formação do profissional da 
informação -avaliação; avaliação no ensino de Biblioteconomia - seminários. 
Pesquisa do Departamento de ciências da informação da Universidade Estadual 
de Londrina, realizada com o objetivo de identificar significados e 
conseqüências das práticas avaliativas no curso de Biblioteconomia, destacando 
as experiências positivas no entendimento dos alunos. Para o desenvolvimento 
da pesquisa utilizou-se a metodologia da problematização, a qual segue as 
seguintes etapas: observação da realidade; identificação dos pontos-chave; 
teorização; hipóteses de solução e aplicação à realidade. Em teste piloto, 
constatou-se que o seminário, da forma como é entendido pelos alunos, é a 
prática de avaliação mais positiva. A partir desse resultado inicial, aprofundou-
se o entendimento que alunos e professores do curso de Biblioteconomia têm do 
seminário como prática pedagógica. Os resultados demonstram limitações no 
entendimento dessa prática pedagógica que, no âmbito de curso, detectou não 
haver distinção clara no uso como procedimento didático e como procedimento 
de avaliação, necessitando intervenções significativas de especialistas da área. 
Maria Júlia Giannasi; Ivone Guerreiro Di Chiara; Vilma Aparecida Gimenes da 
Cruz; Letícia Gorri Molina; Sandra Gomes de Oliveira Reis . 3108 [B] 

3020. ISSN 1413-9936 v.6 n.2 p.249-260 jul./dez. 2001. As Learning 
Organizations e os profissionais da informação. organizações de aprendizagem - 
profissionais da informação. Reflete sobre o conceito de Learning 
Organizations, suas ferramentas e metodologias para apoiar as organizações em 
busca do aprendizado contínuo. Apresenta as formas de aprendizado dentro das 
universidades corporativas e, por conta disso, as diversas necessidades de 
informação de seu público alvo. Discute o papel do profissional da informação 
de seu público alvo. Discute o papel do profissional da informação nas Learning 
Organizations e as formas de conhecimento organizacional. Gisele Ferreira de 
Brito; Waldomiro Vergueiro . 3109 [CB] 

3021. ISSN 1413-9936 v.6 n.2 p.261-274 jul./dez. 2001. Aspectos do ambiente 
gerencial e seus impactos no uso dos sistemas de inteligência competitiva para 
processos decisórios. sistemas de informação; inteligência competitiva; processo 
decisório. As organizações têm, na atualidade, expressiva demanda por dados e 
informações para processos gerenciais, sendo o exemplo mais notável as 
tomadas de decisão em qualquer nível executivo. O mercado tecnológico tem, 
por seu lado, respondido a esse desafio, com a oferta de soluções baseadas em 
sistemas de informação especializados, potencialmente aplicáveis ao uso de 
informações para aquelas finalidades. Pode-se verificar, numa vasta gama de 
produtos, os que podem ser, adequadamente ou não, enquadrados nessa 
categoria. Define-se o contexto de aplicação de um grupo de sistemas, que são 
chamados de ferramentas de Inteligência Competitiva (ou Business 
Intelligence), também são avaliados os impactos que sofrem, decorrentes dos 
problemas característicos dos ambientes informacionais, que irão provocar 
repercussões no seu uso, considerando-se o processo decisório como cenário 
básico para esta análise. George Leal Jamil . 3110 [C] 



3022. ISSN 1413-9936 v.7 n.1 p.23-37 jan./jun. 2002. A indústria da 
informação e os produtores de bases de dados em C  

 T. indústria da informação; bases de dados em C  

 T; Sociedade da Informação. A consolidação da indústria da informação no país 
é de extrema importância, quando observamos o fenômeno da globalização 
econômica. Nesse sentido, a globalização da informação é um fenômeno que 
ocorre em decorrência desse processo econômico. O estabelecimento de uma 
cadeia industrial para a sistematização da informação no país, depende do 
interesse da iniciativa privada. Propõe-se um modelo inicial dessa cadeia 
produtiva que é essencial para o desenvolvimento da Sociedade da Informação 
no Brasil. Marta Lígia Pomim Valentim . 3274 [C] 

3023. ISSN 1413-9936 v.7 n.1 p.39-48 jan./jun. 2002. A informação e o campo 
das micro e pequenas indústrias da moda em Minas Gerais: a entrada no campo 
da indústria da moda. informação e moda; informação e micro-pequenas 
indústrias do vestuário. Relata resultados de pesquisa sobre o processo de 
criação e legalização de micro e pequenas indústria do vestuário em Minas 
Gerais e as práticas informacionais dos proprietários-estilistas-gerentes. Utiliza 
como referencial teórico a noção de campo social apresentada por Bourdieu e os 
trabalhos sobre informação de Dervin. Conclui que os atores pesquisados 
apresentam práticas informacionais diferenciadas, definidas a partir de suas 
experiências anteriores no campo da indústria da moda. Maria Eugênia Albino 
Andrade . 3275 [CO] 

3024. ISSN 1413-9936 v.7 n.1 p.49-60 jan./jun. 2002. Uso de Ontologia em 
sistemas de informação computacionais. Ontologia; estrutura conceitual do 
conhecimento; sistemas de informação computacionais. Estruturas conceituais 
de conhecimento podem ser utilizadas em sistemas de informação, tanto para 
melhorar o desempenho da busca, como para apresentar uma interface fácil de 
ser manipulada pelo usuário. Dentre os modelos conceituais utilizados para 
modelar a estrutura do conhecimento, a Ontologia tem atraído, recentemente, o 
interesse dos pesquisadores da Ciência da Informação, bem como da 
computação. Este trabalho discute a informação, sistemas de informação e a 
aplicação de Ontologias de sistemas de informação computacionais. Alexandra 
Moreira . 3276 [C] 

3025. ISSN 1413-9936 v.7 n.1 p.61-67 jan./jun. 2002. O desenvolvimento de 
coleções e a organização do conhecimento: suas origens e desafios. 
desenvolvimentos de coleções; organização do conhecimento. Analisa dois 
momentos marcantes na área de desenvolvimento de coleções responsáveis por 
sua origem e retomada nos últimos cinco anos: a explosão bibliográfica e o 
advento da Internet, respectivamente, bem como sua importância para a 
organização do conhecimento. Simone R. Weitzel . 3277 [CB] 



3026. ISSN 1413-9936 v.7 n.1 p.69-77 jan./jun. 2002. A necessidade de 
integração de fontes heterogêneas de dados em projetos de Gestão do 
Conhecimento. gestão do conhecimento; tecnologia da informação; 
interoperabilidade; fontes heterogêneas de dados; integração. Projetos de 
implantação de gestão do conhecimento cm organizações que têm obtido 
sucesso procuram, não apenas gerenciar os processos através de ferramentas da 
tecnologia, mas atuar na dimensão de conhecimento neles implícita. A 
tecnologia da informação é importante para a disseminação de informações, mas 
deve ser tornar parte de um projeto mais abrangente, cujo objetivo é avaliar e 
tornar disponível o conhecimento organizacional. Apresenta-se a idéia de que 
uma etapa importante desse projeto trata da solução de problemas relativos à 
integração das diversas fontes heterogêneas de dados em forma transparente para 
os usuários e possam ser reutilizados. Tomam-se as intranets corporativas como 
ambiente representativo de heterogeneidade e apresentam-se diversos problemas 
inerentes à integração em processos organizacionais. Para que se possa perceber 
a complexidade do assunto, apresentam-se também algumas possíveis 
abordagens em estudo para a interoperabilidade entre os diferentes tipos de 
dados. Maurício Barcellos Almeida . 3278 [C] 

3027. ISSN 1413-9936 v.7 n.1 p.79-91 jan./jun. 2002. Gerenciamento de 
informações para universidades corporativas. Serviços de Informação; 
universidades corporativas. Reflete sobre o conceito de Universidades 
Corporativas, suas ferramentas e metodologias para a busca do aprendizado 
contínuo. Analisa a importância da gestão da informação nessas universidades e 
as características dessa atividade. Sob esse ponto de vista, o artigo discute a 
Motorola University. Thaís Santos; Waldomiro Vergueiro . 3279 [C] 

3028. ISSN 1413-9936 v.7 n.1 p.9-21 jan./jun. 2002. Repensando a Sociedade 
da Informação. Sociedade da Informação; tecnologias da informação; 
informação; conhecimento. Através de uma perspectiva histórica recuperam-se 
os discursos mais marcantes desde o início do debate sobre a Sociedade da 
Informação. A análise desses discursos à luz da filosofia política revela que, ao 
longo do tempo, vai-se construindo certo consenso sobe o que constitui essa 
sociedade. A informação e conhecimento, que à primeira vista pareciam ser o 
foco ou a essência dessa sociedade, aparecem transfigurados em efeitos do uso 
das tecnologias da informação. Informação e conhecimento são esvaziados do 
conteúdo humanista, reduzidos a aspectos utilitarista e operacional. Interessa 
assim, à dita sociedade, o conhecimento ou a informação que possa ser 
digitalizada, incorporado ao processo produtivo ou à mercadoria. Rosa Maria 
Quadros Nehmy; Isis Paim . 3273 [C] 



3029. ISSN 1413-9936 v.7 n.2 p.109-125 jul./dez. 2002. A construção do 
conhecimento científico: o processo, a atividade e a comunicação científica em 
um laboratório de pesquisa. comunicação científica; estudos de laboratório; 
conhecimento científico. Mostra o cotidiano da atividade no Laboratório de 
Pesquisa do Grupo de Pesquisa em Química Bioinorgânica, da Universidade 
Federal de Santa Catarina. As ações dos cientistas foram observadas porque se 
considera que o conhecimento, enquanto produto, é afetado pelas condições de 
um contexto específico. Usando como inspiração os Estudos de Laboratório da 
Nova Sociologia da Ciência, adota, portanto, uma perspectiva antropológica. O 
foco do estudo recaiu sobre duas questões: como são os fatos científicos 
construídos no laboratório e como a comunicação científica atua nesta 
construção. Edna Lúcia da Silva . 3280 [C] 

3030. ISSN 1413-9936 v.7 n.2 p.127-139 jul./dez. 2002. O processo de 
construção da informação documentária e o processo de conhecimento. análise 
documentária; linguagem documentária; informação documentária; 
Terminologia; Lingüística; Semiótica. Tal como ocorre no processo de 
conhecimento (e de aprendizagem), a construção da informação recorre a 
recortes de conteúdo, à analogia e à generalização. Discute-se essas semelhanças 
a partir da análise do texto Marco Pólo e o unicórnio, de Umberto Eco, 
procurando mostrar que a informação documentária não existe 'a priori', mas é 
resultado da segmentação de conteúdos feita a partir de hipóteses de 
organização. Esse processo ganha referências concretas a partir do uso da 
terminologia, permitindo a formulação de linguagens documentárias mais 
consistentes. Marilda Lopes Ginez de Lara . 3281 [CO] 

3031. ISSN 1413-9936 v.7 n.2 p.141-154 jul./dez. 2002. Gestão da 
documentação por imagens: um tipo específico de GED. gerenciamento 
eletrônico de documentos; GED; sistemas de imagens de documentos; document 
imaging. Empresas e pessoas desenvolvem seus próprios meio para guardar 
documentos importantes, mas, com todos os cuidados, eles continuam 
desaparecendo. A frustração diante da incapacidade de se encontrar o arquivo 
certo quando mais se precisa dele é bem conhecida. Os métodos tradicionais de 
se armazenar papéis, documentos e registros eletrônicos requerem grande 
esforço para gerenciamento. Conforme cresce o número de documentos, o tempo 
e o esforço despendidos para gerenciá-los aumenta na mesma proporção. Os 
sistemas de imagens de documentos - SID - revolucionaram o processo de 
arquivamento e oferecem hoje ambientes mais apropriados para o gerenciamento 
de documentos de uma organização. Neste artigo define-se o que são os SID, 
colocando-os sob a perspectiva mais ampla do Gerenciamento eletrônico de 
documentos - GED. Esclarece o que se pode esperar e se deve procurar em 
sistemas do tipo SID e como eles implementam os processos de armazenagem e 
de recuperação. Pretende constituir uma fonte de informações que auxilie em 
processos de análise de aquisição de softwares na área de gerenciamento de 
documentos em organizações de todos os tipos e tamanhos. Marcelo Peixoto 
Bax; Maria Letícia Peixoto Bax . 3282 [A] 



3032. ISSN 1413-9936 v.7 n.2 p.155-166 jul./dez. 2002. Gestão da informação 
e monitoramento tecnológico: o mercado dos futuros genéricos. gestão da 
informação em patentes; setor químico-farmacêutico; monitoramento e 
prospecção tecnológica; inteligência competitiva; medicamentos genéricos. O 
estudo sobre o mercado dos medicamentos genéricos visa demonstrar, dentre 
outras, a gestão da informação como mecanismo de apoio ao monitoramento 
tecnológico e tomada de decisão, tendo como vetor principal a análise de 
patentes. Aplica a metodologia de inteligência competitiva no sentido de 
viabilizar a monitoração de drogas genéricas (indústria farmoquímica), bem 
como formulações (indústria farmacêutica), classes terapêuticas e nichos de 
mercado, para subsídio aos debates sobre os gargalos, oportunidades e 
possibilidades de investimentos considerando a cadeia produtiva do segmento 
medicamentos humanos, no âmbito do setor químico-farmacêutico. Apresenta a 
fase da inteligência competitiva onde são identificadas, mapeadas, coletadas, 
tratadas e analisadas informações extraídas de bases de dados internacionais 
bibliográficas e de patentes para geração de mapas de conhecimento como 
subsidio ao pensar estratégico objetivando facilitar e apoiar a tomada de decisão 
na direção do desenvolvimento do setor químico-farmacêutico. Claudia 
Canongia; Maria de Nazaré F. Pereira; Adelaide Antunes . 3283 [C] 

3033. ISSN 1413-9936 v.7 n.2 p.167-178 jul./dez. 2002. O cenário do mercado 
de trabalho em Biblioteconomia na percepção dos empresários capixabas. 
mercado de trabalho; Biblioteconomia; prática bibliotecária. Apresenta o cenário 
do Mercado de trabalho em Biblioteconomia na percepção dos empresários 
capixabas. Aponta a atual situação de empregabilidade do bibliotecário nesse 
mercado, sugerindo estratégias para promover maior integração do empresariado 
com a Biblioteconomia e para viabilizar mudanças da imagem do bibliotecário 
junto ao segmento empresarial. Alzinete Maria Rocon Biancardi; Brenna Facini; 
Dulcinéa Sarmento Rosemberg; Sheila Pereira Ricardo . 3284 [B] 

3034. ISSN 1413-9936 v.7 n.2 p.179-188 jul./dez. 2002. Análise da proposta 
brasileira de e-governo como expressão de uma política de informação a partir 
do conceito de regime de informação. política de informação; e-governo; 
internet. O projeto brasileiro de e-governo desponta como uma política de 
informação e é objeto de análise a partir do conceito de Regime de informação. 
No Brasil, o e-governo é a tentativa de estabilizar conflitos entre grupos sociais 
e interesses. Ele se legitima como política de informação ao ter como meta a 
mudança do quadro informacional vigente que se caracteriza pela infoexclusão. 
São destacadas duas abordagens e, apesar de não contraditórias, o predomínio da 
abordagem instrumental poderá resultar na preservação da infoexclusão no país. 
Míriam Gontijo . 3285 [C] 

3035. ISSN 1413-9936 v.7 n.2 p.189-196 jul./dez. 2002. A análise facetada na 
modelagem conceitual de sistemas de hipertexto: uma revisão de literatura. 
análise facetada; modelagem conceitual; hipertexto. A partir da Teoria da 
Classificação Facetada, busca resgatar um embasamento para a organização 
conceitual em sistemas de hipertexto. São apresentados os princípios dessa 
teoria e revistos trabalhos de autores da área da Ciência da Informação que 
descrevem seus estudos teóricos ou suas experiências. Gercina Angela Borém 
Lima . 3286 [C] 



3036. ISSN 1413-9936 v.7 n.2 p.197-206 jul./dez. 2002. Fontes de informação 
especializada: uma prática de ensino-aprendizagem com pesquisa na 
Universidade Federal do Paraná. fontes de informação especializada; Catálogo 
Coletivo de Fontes bibliográficas Especializadas do Sistema de Bibliotecas da 
UFPR; produção de instrumentos bibliográficos; Universidade Federal do 
Paraná. Apresenta uma prática didático-pedagógica e de pesquisa realizada no 
âmbito da disciplina Fontes de informação Especializada, do Curso de 
Graduação em Biblioteconomia, Universidade Federal do Paraná, no primeiro 
semestre de 1997. Trata da elaboração do Catálogo Coletivo de Fontes 
bibliográficas Especializadas do Sistema de Bibliotecas da UFPR, publicado em 
1998, pela Imprensa Universitária da instituição. Configura uma interessante 
iniciativa interdisciplinar ao colocar os alunos em contado com professores da 
disciplina, professores colaboradores do Projeto de Instrumentos Bibliográficos, 
bibliotecários do Sistema de Bibliotecas e pessoal da editoração; além de 
despertá-los para a atividade científica por meio de ações previamente 
planejadas e sistematizadas. Edmeire Cristina Pereira; Leilah Santiago Bufrem . 
3287 [B] 

3037. ISSN 1413-9936 v.7 n.2 p.207-221 jul./dez. 2002. A biblioteca das 
instituições de ensino superior e os padrões de qualidade do MEC: uma análise 
preliminar. biblioteca; padrões de qualidade; instituições de ensino superior; 
avaliação. Objetiva provocar reflexões e levantar questões sobre os padrões de 
qualidade estabelecidos pelas comissões de especialistas do Ministério da 
Educação e Cultura - MEC e suas implicações nas bibliotecas das instituições de 
ensino superior. Forma analisados 47 padrões de qualidade, a partir dos itens de 
avaliação para bibliotecas de cada curso. Os resultados mostraram 
heterogeneidade entre os instrumentos de avaliação, além de permitirem 
identificar equívocos e exigências que causam impactos na gestão da coleção e 
nos serviços prestados. Nirlei Maria Oliveira . 3288 [B] 

3038. ISSN 1413-9936 v.8 n.1 p.12-27 jan./jun. 2003. Surgimento, implantação 
e gestão de bibliotecas virtuais: uma revisão de literatura. bibliotecas virtuais; 
bibliotecas digitais; bibliotecas eletrônicas; documentos eletrônicos; internet; 
novas tecnologias. Aborda o panorama atual das bibliotecas virtuais, uma vez 
que elas vêm provocando transformações nas ações praticas da biblioteca 
tradicional. Com o advento das novas tecnologias e, conseqüentemente, da 
internet, o conceito de bibliotecas foi transformado e sua concepção vem sendo 
repensada. Através da análise de trabalhos publicados na área, levanta os 
problemas relacionados à implantação e gestão de bibliotecas virtuais e, a partir 
desses, propõe soluções que contribuam para o seu desenvolvimento. Elizabeth 
Gonçalves Vilarino . 3469 [B] 



3039. ISSN 1413-9936 v.8 n.1 p.28-39 jan./jun. 2003. Ciência da Informação e 
oportunidade de diálogo intertemático: onde nem tudo é relativo e nem 
(absolutamente) racional. Ciência da Informação - Epistemologia; Ciência da 
Informação - Transdisciplinaridade. Reflexão a respeito da oportunidade de 
diálogo entre a Ciência da Informação e outras áreas do conhecimento na 
contemporaneidade. A Ciência da Informação, campo de conhecimento em 
formação cujas características de transição, revolucionárias ou não, sugerem a 
perspectiva complementar de encaminhar e responder questões que suscitam sua 
intervenção, compartilha objetos de estudo com outras disciplinas e emerge em 
condições potenciais favoráveis de promoção deste diálogo. Lígia Maria Moreira 
Dumont; Pedro Paulo Costallat Bruno . 3470 [C] 

3040. ISSN 1413-9936 v.8 n.1 p.40-57 jan./jun. 2003. Evolução dos modelos 
de outsourcing: o estado da arte da literatura dos novos provedores de serviços 
de aplicativos. Provedores de Serviços de Aplicativos; outsourcing; tecnologia 
da informação; aluguel de software. Nos últimos anos, desenvolveu-se um 
ambientes propício para a constituição de um novo modelo de outsourcing 
(terceirização) de tecnologia da informação, os Provedores de Serviços de 
Aplicativos - ASP -. O mercado é incipiente e imaturo, com uma grande 
divergência das características do modelo ASP. O objetivo deste trabalho é 
caracterizar o surgimento dos novos modelos de outsourcing, ressaltando o 
modelo ASP. Apresenta-se também o estado da arte da literatura ASP, com um 
levantamento das principais fontes de informação. Rejane M. da Costa 
Figueiredo; Carlos Frederico Bremer; José Carlos Maldonado . 3471 [C] 

3041. ISSN 1413-9936 v.8 n.1 p.4-11 jan./jun. 2003. Tecnologia: fator 
determinante no advento da sociedade da informação?. tecnologia; tecnologia da 
informação; Sociedade da Informação; Sociedade Pós-industrial. Diversos 
autores têm escrito sobre a chamada sociedade da informação - denominação 
dada por alguns à organização social identificada no início do século XX. O 
artigo faz uma revisão sobre o assunto segundo a visão de Daniel Bell, Frank 
Webster, Manuel Catells e Krishan Kumar, enfocando o papel da informação e, 
principalmente, da tecnologia nessa mudança social. Daniela Assis Alves 
Ferreira . 3468 [C] 



3042. ISSN 1413-9936 v.8 n.1 p.58-65 jan./jun. 2003. Autonomia e 
dependência na produção da ciência: uma base conceitual para estudar relações 
na comunicação científica. centro - periferia e comunicação científica; 
comunicação científica; periódicos científicos. O modelo centro-periferia de 
Edward Shils é apresentado como base conceitual para a identificação de 
variáveis significativas no estudo da comunicação da ciência brasileira. O 
modelo original é uma visão da estrutura das sociedades, bastante difundida nas 
décadas de 60 e 70, na qual se percebe um centro e zonas periféricas, físicas ou 
metafóricas e identifica graus de distância que separam essas zonas do centro. 
Argumenta-se que a estrutura percebida por Shils pode ainda ser útil para 
identificar relações no mundo científico e fatores que as influenciam, 
especialmente no sistema de publicações periódicas, onde ainda prevalecem as 
características identificadas por aquele autor: a existência de um centro que 
concentra o poder e estabelece um sistema de valores reconhecido e adotado por 
consenso (ainda que não total) pelos chamados países periféricos. As relações 
entre a zona central e periferias descritas no modelo podem ser identificadas na 
ciência como um todo, em campos de estudo específicos, em especialidades 
dentro de um campo e em grupos de pesquisadores. Suzana Pinheiro Machado 
Mueller; Hamilton Vieira de Oliveira . 3472 [C] 

3043. ISSN 1413-9936 v.8 n.1 p.66-77 jan./jun. 2003. Elementos de política de 
indexação em manuais de indexação de sistemas de informação especializados. 
política de indexação; sistema de informação; manual de indexação. A política 
de indexação em sistema de informação é imprescindível porque condiciona os 
resultados da estratégia de busca. Objetiva identificar elementos de política de 
indexação analisando os manuais dos centros de informação: Sub-Rede Nacional 
de Informação em Ciências da Saúde Oral, Centro de Informações Nucleares e 
Coordenação Geral de Documentação em Agricultura. Resultados obtidos 
demonstram que os manuais apresentam elementos de política d indexação 
descritos por Carneiro (1985). Conclui-se que dois elementos são 
imprescindíveis: exaustividade e especificidade, pois estão vinculados à leitura 
documentária e à política de indexação adotada pelo sistema. Milena Polsinelli 
Rubi; Mariângela Spotti Lopes Fujita . 3473 [B] 

3044. ISSN 1413-9936 v.8 n.1 p.78-87 jan./jun. 2003. Montag e a memória 
perdida: notas sobre Fahrenheit 451 de François Truffaut. livros; memória; 
imagem cinematográfica. Analisa aspectos relativos aos livros e à memória no 
filme Fahrenheit 451 de François Truffaut. Discute questões referentes à 
proibição e a destruição de livros por regimes totalitários. Destaca a trajetória do 
personagem Montag e sua transformação em defensor de livros ao longo da 
história. Enfatiza as características da sociedade retratada no filme, 
especialmente seu apego à imagem e à informação oral. Terezinha Elisabeth da 
Silva . 3474 [BO] 



3045. ISSN 1413-9936 v.8 n.1 p.88-95 jan./jun. 2003. O valor dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso para o ingresso do profissional da informação nas empresas. 
profissional da informação; informação empresarial; administração de 
instituições de ensino superior; marketing; interação universidade - empresa. 
Baseado em experiências vivenciadas em Instituições de Ensino Superior - IES -
, publicas e privadas, nos últimos cinco anos, em diversos cursos de graduação, 
discute a importância dos Trabalhos de conclusão de curso, vinculados ou não às 
atividades de estágio curricular supervisionado, como mais um elemento de 
estratégia de marketing para a inclusão do profissional da informação em 
empresas de pequeno, médio e grande porte. Maria Cristina Comunian Ferraz . 
3475 [BC] 

3046. ISSN 1413-9936 v.8 n.2 p.114-133 jul./dez. 2003. Terminologia da 
Ciência da Informação: abordagem da análise do discurso. análise do discurso; 
Ciência da Informação - ideologia; Ciência da Informação - formações 
discursivas. O objetivo da investigação foi conhecer o escopo da Ciência da 
Informação, em uma perspectiva pos estruturalista de Foucault. Buscou-se 
analisar as formações discursivas presentes nas produções científicas da Ciência 
da Informação, descrever os discursos sobre a terminologia. Foram definidas as 
questões: Como se deu o processo de formação da disciplina? Como se vem 
processando a construção da terminologia da Ciência da Informação? A análise 
do discurso foi escolhida como método de estudo, tendo como meta afastar-se 
das metodologias tradicionais. Else Benetti Marques Válio; Vanda de Fátima 
Fulgêncio de Oliveira . 3476 [C] 

3047. ISSN 1413-9936 v.8 n.2 p.134-143 jul./dez. 2003. Bibliotecários da área 
médica: o discurso a respeito da profissão. bibliotecários; escolha da profissão; 
prática profissional; bibliotecas médicas. Identifica através dos discursos, 
motivações e opiniões sobre o exercício da profissão bibliotecária em uma 
faculdade de medicina. É utilizada a metodologia do discurso do sujeito 
coletivo, para análise das respostas, que revelam vários caminhos na adoção e 
exercício da profissão, como nível de satisfação, necessidades de especialização 
e atualização, preocupação com a imagem da profissão e a manutenção dos 
cargos, bem como os desafios, dificuldades e facilidades específicas da área. 
Maria Fazanelli Crestana . 3477 [B] 

3048. ISSN 1413-9936 v.8 n.2 p.150-163 jul./dez. 2003. Organização de 
domínios de conhecimento e os princípios ranganathianos. classificação facetada 
- teoria; organização de domínios de conhecimento. Atualmente, um dos 
conceitos discutidos na área da Ciência da Informação é o de organização do 
conhecimento. As formas de representação/organização dos diferentes domínios 
de conhecimentos, neste caso, vão implicar diretamente nos processos de 
transferência da informação, que hoje estão diretamente ligados a recuperação 
em meio eletrônicos. Porém, essas questões, desde a década de 30, vêm sendo 
apresentadas por Shialy Rammarita Ranganathan, no âmbito da Teoria da 
Classificação. Apresenta os princípios desta teoria na qual são discutidos os 
fundamentos da organização de domínios do conhecimento. Enfatiza o papel de 
Ranganathan como um dos precursores da representação do conhecimento no 
âmbito da Ciência da Informação. Maria Luiza de Almeida Campos; Hagar 
Espanha Gomes . 3478 [C] 



3049. ISSN 1413-9936 v.8 n.2 p.164-179 jul./dez. 2003. Roteiro para 
construção de uma Ontologia bibliográfica automatizada. Ontologias; 
metodologias; linguagens; ferramentas. O número crescente de fones de dados 
disponíveis toma cada vez mais difícil a seleção, aquisição e combinação de 
dados. Dentre as propostas da literatura, um grande utiliza Ontologias como 
forma de organizar e caracterizar dados. O uso de lógicas terminológicas 
baseadas em formalismos de representação do conhecimento permite a 
construção e implementação das Ontologias em computadores. Inclui uma breve 
pesquisa sobre metodologias, ferramentas e linguagens para a construção de 
Ontologias e um roteiro para a construção de Ontologias através de uma 
ferramenta automatizada, que utiliza uma linguagem baseada em lógica OIL 
(Ontology Interchange Language). Apresenta exemplo de uso da ferramenta 
OILEd para construção de uma Ontologia sobre referencias bibliográficas. 
Estima que o trabalho seja um exemplo, para fins didáticos, sobre a construção 
de Ontologias. Mauricio B. Almeida . 3479 [C] 

3050. ISSN 1413-9936 v.8 n.2 p.180-187 jul./dez. 2003. Catálogos, dispositivo 
de interpelação?. Epistemologia; Humanismo; Criticismo; Pós-estruturalismo; 
catálogos; análises de citações. Discussão comparativa das três correntes 
epistemológicas presentes na área de inter-relação entre a comunicação e a 
educação: o humanismo, o criticismo e o pós-estruturalismo. Apresenta o olhar 
pós-estruturalista em direção aos catálogos, os resumos, os indicadores e as 
listas de citações, indagando se são dispositivo de interpelação. Se tal, que 
implicações seriam cabíveis? Solange Puntel Mostafa . 3480 [X] 

3051. ISSN 1413-9936 v.8 n.2 p.188-207 jul./dez. 2003. A lei de Lotka: o 
modelo LaGrangiano de Poisson aplicado à produtividade de autores. Lei de 
Lotka; distribuição Lagrangiana de Poisson; produtividade autores; Bibliometria 
- Universidade Federal do Piauí, Brasil; Infometría; Cienciometría. Descreve a 
natureza da distribuição lagrangiana de Poisson, conforme desenvolvida por 
Janardan e Shaeffer. Oferece as equações específicas para o caso de freqüência 
de zero observações presentes na amostra coletada. É pouco comum encontrar-
se tal distribuição no campo da Bibliometria, assim, descreve-se passo a passo a 
forma de aplicação do modelo, usando-se os dados estudados por Targino  

 Caldeira sobre a produtividade dos professores da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI), Brasil. Rubén Urbizagástegui Alvarado . 3481 [CB] 

3052. ISSN 1413-9936 v.8 n.2 p.208-215 jul./dez. 2003. Informação ambiental 
no Brasil: para que e para quem. informação ambiental; Brasil; políticas de 
informação; usuários da informação; profissionais da informação. A informação 
ambiental é um tipo de informação científica e tecnológica que em papel 
fundamental na superação da crise ambiental que vivemos hoje, contribuindo 
para a preservação de ambientes naturais e daqueles construídos pelo homem. 
Encontra-se limitada, pois não há conexão entre os mundos da informação e a 
realidade das populações atingidas pelas políticas públicas ambientais. Nesse 
contexto, os profissionais da informação devem procurar facilitar a difusão da 
informação ambiental, contribuindo para o desenvolvimento auto-sustentável do 
país. Carla Tavares; Isa Maria Freire . 3482 [CB] 



3053. ISSN 1413-9936 v.8 n.esp. p.112-123 jul./dez. 2003. Olhar, conhecer, 
escrever: pequeno ensaio escrito sobre a ditadura da escrita. paradigmas; 
educação; conhecimento. Apresenta alguns tópicos que possam contribuir para a 
desconstrução da racionalidade e do modelo de conhecimento que embasam 
grande parte da Modernidade ocidental. Tenta fazer uma arqueologia à cata das 
raízes mais ancestrais desse modelo, para relacioná-las com algumas práticas 
atuais, especialmente no campo da educação. Ao mesmo tempo, pretende indicar 
algumas pistas que possam representar alternativas de mudança e de superação 
de dentro desta racionalidade. José Américo de Lacerda Júnior . 3489 [O] 

3054. ISSN 1413-9936 v.8 n.esp. p.124-133 jul./dez. 2003. O hipertexto como 
instrumento de informação em redes de comunicação. rede de comunicação; 
socialização da informação; hipertexto. É destacada a importância do capital 
intelectual em uma sociedade centrada na informação e no conhecimento, onde 
as relações acontecem cada vez mais através de redes de comunicação. O 
surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação potencializa o 
hipertexto como instrumento possível para socialização da informação no 
universo polifônico em que vivemos. Consideram-se dois aspectos acerca da 
relevância e do papel do hipertexto como meio de comunicação no contexto da 
Sociedade da Informação e do conhecimento. Gustavo Henrique de Araujo 
Freire . 3490 [C] 

3055. ISSN 1413-9936 v.8 n.esp. p.134-145 jul./dez. 2003. A sociedade em 
rede. informação; sociedade em rede, Internet. O que motivou a questão 
proposta neste artigo - a sociedade em rede - foi justamente uma pesquisa sobre 
o novo meio de comunicação, a Internet, que induz a buscar uma definição de 
rede. Será que, de fato, todos realizam a "dimensão" deste novo meio de 
comunicação em suas vidas? Nesse sentido, procurou-se respaldo em autores 
como: Lucien Sfex, Pierre Lévy e Michel Serres. Raquel Cardoso de Castro . 
3491 [CO] 

3056. ISSN 1413-9936 v.8 n.esp. p.22-45 jul./dez. 2003. A construção do 
conhecimento nas práticas de educação em saúde: repensando a relação entre 
profissionais dos serviços e a população. conhecimento; educação em saúde; 
movimentos sociais; sáude pública. Discute-se o processo de construção do 
conhecimento, a partir do estudo da relação entre profissionais e população nas 
práticas de educação nos serviços de saúde no Brasil. Descreve-se a organização 
das praticas de educação nos serviços de saúde do Brasil, em diferentes 
conjunturas sócio-econômicas e sanitárias vividas no país desde metade do 
século XIX, buscando destacar a relação entre técnicos e população. Discute-se 
a visão tradicional e a emergência de uma proposta crítica que busca considerar 
o conhecimento popular com vistas a uma participação popular efetiva. Para a 
análise das práticas de educação em saúde, constrói-se um quadro comparativo 
entre a visão tradicional e crítica sobre a construção do conhecimento e suas 
repercussões práticas no campo da educação em saúde. Conclui-se que a nova 
proposta, elaborada a partir da crítica da visão tradicional, não tem considerado 
o potencial da convivência e da emoção entre atores no processo de construção 
do conhecimento. Rosely Magalhães de Oliveira . 3484 [CO] 



3057. ISSN 1413-9936 v.8 n.esp. p.46-57 jul./dez. 2003. Razão polifônica: a 
negociação de sentidos na intervenção social. estratégias de comunicação; 
mercado simbólico; mobilização social; intervenção social. Expõe e discute um 
modo particular de perceber a prática social, utilizando o enfoque da semiologia 
dos discursos sociais. Parte do princípio de que a prática comunicativa se 
organiza ao modo de um mercado, de natureza simbólica, onde os sentidos são 
permanentemente negociados. Coloca em relevo as idéias de polifonia e a de 
contexto, este nas suas variantes textual, intertextual, existencial e situacional. 
Enfatiza o conceito de lugar de fala, considerando-o indispensável para entender 
a prática comunicativa e as estratégias discursivas da população nos processos 
de intervenção social. Apresenta e comenta o método de mobilização social de 
Bernardo Toro, percebido como uma possibilidade de aplicação concreta 
daquelas propostas teóricas. Analisa a viabilidade e as exigências do método, 
discute a figura do reeditor e avalia o risco de incorrer nos procedimentos da 
publicidade, na etapa d produção do imaginário coletivo. Conclui que o método 
comentado possibilita a produção de um conhecimento com mais possibilidades 
de concorrer no mercado simbólico e disputar os sentidos dominantes. Inesita 
Araujo . 3485 [O] 

3058. ISSN 1413-9936 v.8 n.esp. p.58-71 jul./dez. 2003. Aspectos 
comunicacionais e informacionais nas novas relações entre sociedade civil e 
poder público: o caso dos Conselhos Deliberativos de Políticas Públicas. 
informação; sociedade civil; Estado; conselhos - políticas sociais. Com a 
Constituição Federal de 1988, novos mecanismos de gestão das políticas sociais 
são instituídos, ampliando e legitimando a participação popular no processo de 
decisão de política pública. São os conselhos deliberativos e paritários que 
surgem no campo político e promovem uma nova relação entre Estado e 
sociedade civil. São analisados os aspectos comunicacionais e informacionais do 
processo de consolidação destes novos mecanismos de gestão e como eles 
interferem na busca do entendimento e na tomada de decisão. José Cláudio 
Barros . 3486 [CO] 

3059. ISSN 1413-9936 v.8 n.esp. p.72-93 jul./dez. 2003. Ciência e senso 
comum: a divulgação do conhecimento no campo da saúde. ciência; senso 
comum; educação - saúde; comunicação - saúde. Aborda a divulgação do 
conhecimento em saúde na perspectiva da relação entre ciência e senso comum. 
Remete ás metodologias de produção e às formas de apropriação social do 
conhecimento científico. Supõe uma tensão dinâmica entre regulação e 
emancipação social como decorrência desse conhecimento. Discute a 
experiência da enfermidade e a vivência política de problemas comunitários 
como fonte de informações para o senso comum. Critica as práticas de educação 
e comunicação social em saúde e apresenta a construção compartilhada do 
conhecimento. Essa última abordagem propõe uma crítica recíproca entre senso 
comum e ciência em prol de um terceiro conhecimento, fruto construtivista do 
diálogo problematizador. José Wellington de Araujo . 3487 [CO] 



3060. ISSN 1413-9936 v.8 n.esp. p.8-21 jul./dez. 2003. Informação e educação 
popular: o conhecimento social no campo da saúde. conhecimento; 
conhecimento social; informação e sociedade; informação e saúde. No Brasil, 
como em outros países da América Latina, os movimentos e redes sociais, 
grupos, entidades, lideranças comunitárias, ONGs e demais instâncias 
representativas da sociedade civil fizeram ao longo do tempo e através da 
própria prática, uma crítica ao modelo vigente de conhecimento. Construíram 
novos espaços de produção, discussão e difusão de um tipo de conhecimento que 
se forma e se justifica pela prática, o chamado conhecimento social. Nesse 
caminho, esses representantes da sociedade civil organizada contaram com a 
assessoria de intelectuais oriundos de diferentes campos instituídos como as 
universidades, igrejas, partidos políticos, sindicatos, orientados no seu pensar e 
agir, pelos pressupostos da Educação Popular. Ao longo da sua história e das 
suas ações de intervenção social, esse conjunto de atores produziu uma maneira 
própria de gerir os conhecimentos e de organizar a comunicação e os fluxos das 
informações. Empregam-se alguns pressupostos e os conceitos de construção 
compartilhada do conhecimento e terceiro conhecimento, oriundos da Educação 
Popular e da Antropologia da informação, respectivamente, para refletir sobre as 
disputas simbólicas que se constituem nesses espaços sociais no campo da 
saúde. Regina Maria Marteleto; Victor Vincent Valla . 3483 [C] 

3061. ISSN 1413-9936 v.8 n.esp. p.94-111 jul./dez. 2003. Algo de ficção e 
realidade sobre a informação na Sociedade da Informação. usuário; decisor; 
artefatos informacionais; Sociedade da Informação. A Sociedade da Informação 
é, em geral, suposta como uma espécie de suporte para praticamente todos os 
âmbitos de decisão do homem contemporâneo. A produção crescente de 
artefatos informacionais e a amplitude global de seu acesso fazem emergir o 
paradoxo da convivência de um caos de artefatos que distanciam o 
usuário/decisor da informação buscada, de um lado, e, de outro, com meios de 
ordenação e seleção padronizados em cada unidade de informação, que reduzem 
os graus de liberdade na suas escolhas, tendendo a tornar os usuários/decisores 
replicantes destes mecanismos. Transponível ou não, o leitor é convidado a 
pensar este paradoxo a partir de dois modelos de ficção científica. Geni Chaves 
Fernandes . 3488 [C] 

3062. ISSN 1413-9936 v.9 n.1 p.100-107 jan./jun. 2004. Uma realidade pós-
moderna para a informação. informação; pós-modernidade; mass media; 
conhecimento. O desenvolvimento vertiginoso dos veículos de comunicação de 
massa, mass media, fazem da informação, ao mesmo tempo, mercadoria de alto 
custo para o mercado e coisa sem sentido para a massa. O objetivo deste texto é 
explorar tais características através das transformações ocorridas na 
pósmodernidade. Marivalde Moacir Francelin . 3665 [C] 



3063. ISSN 1413-9936 v.9 n.1 p.12-17 jan./jun. 2004. Redes de conceitos. 
relações associativas; estruturas classificatórias; tesauros; redes de conceitos; 
Árvore de Porfírio; Jogos de linguagem; Rizomas. São discutidas as 
características restritivas das estruturas classificatórias, subjacentes às 
linguagens documentárias, usadas em sistemas pré e poscoordenados, 
relacionadas à representação do conhecimento e ao mapeamento de relações 
entre conceitos. A teoria dos predicados de Aristóteles, a Árvore de Porfírio a 
teoria dos jogos de linguagem, (Wittgenstein), o labirinto tipo rede (ECO), e o 
modelo do rizoma (Deleuze e Guattari) são revistos e associados a princípios da 
teoria da classificação e a redes de relações associativas entre conceitos 
presentes rios tesauros. Gilda Helena Rocha Batista . 3659 [C] 

3064. ISSN 1413-9936 v.9 n.1 p.18-33 jan./jun. 2004. Aplicação da 
distribuição Poisson zero truncada à produtividade de autores. Lei de Lotka; 
Distribuição Poisson zero truncado; produtividade de autores; Bibliometria; 
Genética; Informetria; Cienciometria. Descreve a natureza da distribuição zero 
truncada de Poisson conforme desenvolvida por Plackett. Apresenta as equações 
específicas quando a freqüência de zero observações não esta presente na 
amostra coletada. Visto que é comum encontrar-se dados deste tipo no campo da 
bibliometria, descreve-se passo a passo, a forma de aplicação do modelo aos 
dados estudados por Gupta  

 Kumar sobre a produção dos autores no campo da genética populacional e 
publicados no periódico Evolution. Rubén Urbizagástegui Alvarado . 3660 [C] 

3065. ISSN 1413-9936 v.9 n.1 p.34-47 jan./jun. 2004. Produção e disseminação 
da informação estatística brasileira: uma análise qualitativa. Ciência da 
Informação; disseminação da informação estatística; informação estatística; 
sistema estatístico nacional. Diagnostico das práticas relevantes do Sistema 
Estatístico Nacional - SEN - visando promover a disseminação da informação 
estatística pautada em análise de conteúdo de entrevistas qualitativas, feitas a 
partir de um roteiro semi-estruturado, desenvolvidas junto a 8 interlocutores de 6 
Instituições pertencentes ao SEN. As considerações são complementadas com 
dados teóricos e quantitativos, discutidos em outros trabalhos. Destaca a 
importância do instrumento qualitativo para o desenvolvimento coerente de 
pesquisas vinculadas às ciências sociais aplicadas, dentre elas, a ciência da 
informação. Luciana de Souza Gracioso . 3661 [C] 



3066. ISSN 1413-9936 v.9 n.1 p.48-69 jan./jun. 2004. Informação: insumo 
básico para o desenvolvimento do setor de turismo em Santa Catarina. 
informação; turismo; informação para o turismo; informação empresarial. A 
necessidade de disponibilizar informações empresariais tem levado a reflexões 
sobre a produção, demanda, divulgação e uso da informação. O objetivo deste 
estudo exploratório, desenvolvido em nível de iniciação científica, é diagnosticar 
a situação da informação no setor de turismo em Santa Catarina. Analisa-se a 
amostra de 50 empresas de turismo dos municípios de Florianópolis e São José. 
Os dados foram obtidos através de um questionário e entrevista 'in loco'. 
Apresentam-se os resultados de três indicadores: informação para gestão 
empresarial; divulgação da informação sobre turismo, (material promocional, na 
origem); e informação de orientação ao turista no destino. Conclui-se que é 
urgente a necessidade de se criar um centro referencial de informações sobre o 
turismo e conscientizar os empresário sobre sua importância para o 
desenvolvimento do setor. Maria de Jesus Nascimento; Paula Sanhudo Silva . 
3662 [C] 

3067. ISSN 1413-9936 v.9 n.1 p.70-87 jan./jun. 2004. Recuperação de 
informações na Web. Internet; Web; mecanismos de busca; ferramentas de 
busca; buscadores; programas de busca; catálogos; diretórios; 
metapesquisadores; Web oculta. Existem na Web milhares de páginas cobrindo 
os mais variados assuntos e interesses. Localizar estas informações não é tarefa 
simples. As ferramentas de busca são instrumentos fundamentais para auxiliar 
nesta tarefa. Pretende-se mostrar as diferenças nas formas de operação das 
diversas ferramentas de busca atualmente existentes na Web e como suas 
peculiaridades podem afetar os resultados de uma pesquisa. Conhecendo suas 
características e modo de funcionamento é possível extrair todo o potencial de 
cada ferramenta e localizar as informações desejadas mais eficientemente. 
Discute a Web oculta, grande volume de informação que não é indexado pelos 
mecanismos de busca tradicionais. Regina Meyer Branski . 3663 [C] 

3068. ISSN 1413-9936 v.9 n.1 p.88-99 jan./jun. 2004. A internet como fonte de 
informações para negócio: um ensaio sobre a realidade da internet brasileira. 
informação para negócio; fontes de informação para negócio; informação para 
negócio na Internet. Pretende revelar a importância das informações para 
negócio, demonstrando o potencial da Internet como principal fonte dessas 
informações. Propõe uma taxonomia para classificação das informações para 
negócio e exemplifica com algumas das fontes encontradas na Internet. Wladmir 
Cardoso Brandão . 3664 [C] 

3069. ISSN 1413-9936 v.9 n.2 p.122-133 jul./dez. 2004. Informação e 
interpretação: uma leitura teórico-metodológica. Ciência da Informação; 
métodos qualitativos; representação; interpretação; Hermenêutica; Dialética. A 
ciência da informação (CI) passa por um momento particular, no qual os 
chamados paradigmas físico e cognitivista têm sido rediscutidos e o paradigma 
social vem ganhando espaço. Observa-se que o termo informação tem sido 
usado pela CI com uma conotação de interpretação, como alternativa à idéia de 
representação e que a aproximação da hermenêutica com a dialética pode ser 
uma referência teórico-metodológica para a área. Este trabalho sintetiza leituras 
sobre pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais (CHS) aplicáveis aos 
estudos informacionais. Marco Antônio de Azevedo . 3668 [C] 



3070. ISSN 1413-9936 v.9 n.2 p.134-145 jul./dez. 2004. Mapa Conceitual 
como ferramenta para organização do conhecimento em sistema de hipertextos e 
seus aspectos cognitivos. mapa conceitual; organização do conhecimento; 
cognição; hipertexto. Apresenta a teoria do mapa conceitual, desenvolvida por 
NOVAK (1984) a partir a Teoria da aprendizagem (AUSUBEL, 1963; 
AUSUBEL, 1968; AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1978), suas 
perspectivas de utilização enquanto técnica de organização do conhecimento, a 
qual é baseada no conhecimento prévio arquivado na memória e que permite a 
formação de redes semânticas em uma área do conhecimento e a representação 
gráfica hipertextual deste conhecimento. Gercina Ângela Borém Lima . 3669 [C] 

3071. ISSN 1413-9936 v.9 n.2 p.146-157 jul./dez. 2004. Análise de assunto: 
percepção do usuário quanto ao conteúdo de documento. análise de assunto; 
usuários; identificação de conceitos. Procura-se compreender, numa perspectiva 
da análise de assunto, a visão dos usuários com relação ao conteúdo de 
documentos com que têm familiaridade. Para efeito de comparação, utiliza-se 
um delineamento de natureza longitudinal, com a coleta de dados em dois 
momentos temporais diferentes. Os resultados mostram alguma convergência 
mas também discordância dos usuários nos dois momentos referidos, bem como 
a interpretação dos usuários para eventuais discordâncias. Os resultados sugerem 
padrões de classificação dos tópicos identificados nos documentos em 
fundamentais/periféricos e genéricos/específicos. Sugerem também que a 
natureza do trabalho desenvolvido num determinado momento pelo usuário 
assim como a evolução terminológica são fatores importantes causadores das 
divergências na identificação dos tópicos. Eduardo Wense Dias . 3666 [CB] 

3072. ISSN 1413-9936 v.9 n.2 p.158-169 jul./dez. 2004. Leitor-bibliotecário: 
interpretação, memória e as contradições da subjetividade. leitor; leitura 
profissional; indexação. Focaliza a atividade de leitura realizada por 
bibliotecários em processos de representação da informação. Caracteriza-se o 
bibliotecário como leitor-mediador. Analisa-se a profissionalização da leitura no 
contexto das atuais inovações tecnológicas. Maria Apareceida Moura . 3673 [B] 

3073. ISSN 1413-9936 v.9 n.2 p.170-181 jul./dez. 2004. Os profissionais da 
informação e a gestão de competências. profissional da informação; gestão de 
competências; gestores de informação. Analisa o conceito de competência a 
partir de reflexões sobre 'A evolução científica e as competências do profissional 
da informação", originadas durante o XXVI ENEBD, em Curitiba, em 2003. 
Destaca a criação do conhecimento e apresenta a relação entre o perfil ideal e as 
competências requeridas para os profissionais da informação, notadamente, os 
gestores de informação. Alerta para a necessidade de uma formação voltada à 
utilização de modo inteligente e racional das tecnologias e ao exercício do 
domínio crítico sobre as práticas no campo da informação e do conhecimento. 
Leilah S. Bufrem; Edmeire C. Pereira . 3667 [CBD] 



3074. ISSN 1413-9936 v.9 n.2 p.182-195 jul./dez. 2004. O Bibliotecário 
formado pela Universidade Federal de Santa Catarina: perfil profissional. 
profissionais da informação; perfil profissional; Universidade Federal de Santa 
Catarina, Brasil. Analisam-se os resultados da pesquisa sobre o perfil do 
profissional da informação em Santa Catarina que teve como objetivos: a) 
conhecer o perfil profissional dos alunos formados em Biblioteconomia na 
Universidade Federal de Santa Catarina, de 1993 a 2002; b) verificar se o 
mercado de trabalho emergente é ocupado por estes profissionais. Os resultados 
indicam: que a maioria se diplomou entre 1999-2002; que a maior parte trabalha 
em bibliotecas universitárias; que as atividades mais exercidas são gestão, 
análise da informação e referência. Embora a maioria trabalhe em unidades de 
informação tradicionais, evidencia-se uma preocupação com a gestão da 
informação, a educação dos usuários e comunicação da informação. Miriam 
Vieira da Cunha; Magda Chagas Pereira; Camila Guimarães; Chirley Cristiane 
Mineiro da Silva . 3670 [B] 

3075. ISSN 1413-9936 v.9 n.2 p.196-207 jul./dez. 2004. Periódicos impressos 
sobre Cultura, Arte e Saúde de países do Mercosul em bibliotecas institucionais 
brasileiras. periódico; bibliometria; cultura; arte; saúde; Mercosul. Estudo 
bibliométrico sobre a presença, em bibliotecas brasileiras, de periódicos de 
países membros e associados do Mercosul, comparada a dos demais países sul-
americanos e a de países ou idiomas de aproximação histórico-cultural com o 
Brasil. Dados do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas 
configuram reduzida presença de periódicos sul-americanos desde época prévia 
ao Mercosul, seguida pelo decréscimo no aporte de periódicos, em geral, 
sugerindo inexistência de uma tendência reversiva como a que poderia advir por 
expansão de relações culturais e científicas por via mercosulista. Viviane 
Rummler da Silva; Guido Rummler . 3671 [B] 

3076. ISSN 1413-9936 v.9 n.2 p.208-217 jul./dez. 2004. Estudo de usuários na 
biblioteca de um laboratório farmacêutico: relato de experiência. estudo de 
usuário; biblioteca; laboratório farmacêutico. Descreve um estudo de usuários 
visando identificar qual é a relação entre o usuário e a biblioteca de um 
laboratório farmacêutico, estabelecendo uma metodologia para verificação de 
perfis de usuários potenciais, Um questionário com 22 perguntas foi aplicado a 
70 colaboradores, obtendo-se um retorno de 36 questionários, 51,4 da 
amostragem. Os resultados revelaram que a relação entre os usuários e a 
biblioteca está na faixa entre bom e ótimo. Para o estudo, utilizou-se os 
seguintes indicadores de análise: tipo de usuário, objetivos, revisão de literatura, 
conclusões e sugestões. Robson da Silva Teixeira . 3672 [B] 



3077. ISSN 1413-9936 v.9 n.2 p.218-229 jul./dez. 2004. Monitoração 
ambiental em contextos dinâmicos: busca e uso de informação por gerentes 
bancários. monitoração ambiental; inteligência competitiva; fontes de 
informação; bancos - gerentes; busca e uso de informação para negócios. 
Consta, a partir da segunda metade do século XX, profunda transformação 
associada à produção, processamento e disseminação de informação. No Brasil, 
seu impacto no setor financeiro, especialmente o bancário, foi expressivo, e o 
papel dos gerentes mudou significativamente, passando a demandar informações 
específicas sobre aspectos do ambiente externo. Apresenta os resultados de 
pesquisa realizada com 65 gerentes bancários em Belo Horizonte, MG, que 
procurou identificar o perfil de busca e uso de informação destes profissionais. 
Jaime Sadao Yamassaki Bastos; Antonio Braz de Oliveira e Silva; Fernando 
Silva Parreiras; Wladmir Cardoso Brandão . 3674 [C] 

 

 

Revista da Associação Catarinense de Biblioteconomia 

3078. ISSN 1414-0594 v.1 n.1 p.19-31 1996. A sociedade informacional e o 
seu mercado de trabalho. . Analisou a demanda de vagas e ofertas de diferentes 
tipos de ocupações em trabalhos com informação e demais profissões 
apresentadas pela fonte utilizada (Jornal Folha de São Paulo), durante o período 
de 1992 a 1994. Constatou que o mercado de trabalho é composto na sua grande 
maioria por profissionais de nível médio e com características qualificadoras 
diferentes das descritas pelos teóricos das emergentes sociedades ditas da 
informação e que o setor de informação vem crescendo, mas sua 
representatividade dentro do mercado focalizado ainda é pequena. Lúcia 
Marengo . 2349 [C] 

3079. ISSN 1414-0594 v.1 n.1 p.33-43 1996. A percepção social do 
profissional bibliotecário: uma pesquisa exploratória. . Explora a percepção 
social do profissional bibliotecário junto a dois diferentes segmentos de 
instrução formal, nível médio e superior. Os informantes concebem o 
bibliotecário dentro do "paradigma acervo" - organizador, orientador e técnico 
da informação. Gisela Eggert . 2350 [B] 

3080. ISSN 1414-0594 v.1 n.1 p.45-48 1996. Bibliotecário: quem é?o que faz?. 
. A divulgação da profissão de bibliotecário tem sido relegada, ao longo da 
história da Biblioteconomia brasileira. O registro de experiências no 
desenvolvimento de estratégias e metodologias para divulgação é pouco na 
literatura da área. Este artigo tem por objetivo descrever o projeto de extensão 
desenvolvido por professores do Curso de Biblioteconomia da Universidade 
Federal do Estado de Santa Catarina / UDESC, numa contribuição para o 
desenvolvimento de meios geradores de conscientização e divulgação 
profissional. Gisela Eggert; Marília Emília Ganzarolli Martins . 2351 [B] 



3081. ISSN 1414-0594 v.1 n.1 p.49-54 1996. Ensina-se corretamente o que se 
ensina a quem vai ser bibliotecário?. . Trata-se de questionamento, à luz de uma 
visão crítica, com a finalidade de evidenciar a natureza da atividade bibliotecária 
permitindo demonstrar que o procedimento adotado para a formação do bacharel 
em biblioteconomia, especialmente no Brasil, não o prepara para compreender, 
tanto a natureza de sua atividade profissional - seu papel social - quanto às 
formas suficientes para dar maior sentido humanístico à sua atuação na 
sociedade. Francisco das Chagas de Souza . 2352 [B] 

3082. ISSN 1414-0594 v.1 n.1 p.55-67 1996. Marketing nos currículos plenos 
dos cursos de biblioteconomia da região sul do Brasil. . O propósito de pesquisa 
foi o de analisar o programa de ensino das disciplinas do currículo pleno dos 
Cursos de Biblioteconomia da Região Sul do Brasil, quanto ao tema marketing. 
O estudo é de natureza empírica, do tipo documental, sendo o nível da 
investigação exploratório e o método de estudo descritivo. O universo foi 
constituído pela totalidade dos seus cursos de Biblioteconomia da Região Sul do 
Brasil pertencentes à: Fundação Universidade do Rio Grande - FURG, 
Universidade para o desenvolvimento de Santa Catarina - UDESC, Universidade 
Estadual de Londrina - UEL, Universidade Federal do Paraná - UFPR, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC. O material de pesquisa foi composto pelos programas de 
ensino desses seis cursos. O parâmetro temporal foi transversal, abrangendo os 
programas de ensino vigentes em 1994. Os resultados evidenciam que todos os 
Cursos em estudo oferecem marketing no currículo pleno, seja como unidade ou 
subunidade em disciplina obrigatória ou como disciplina optativa. Quanto aos 
itens da ementa, verificou-se que as disciplinas optativas apresentam maior 
aprofundamento do tema. Os tópicos do conteúdo programático nas disciplinas 
obrigatórias restringem-se, basicamente, à palavra marketing. Nas disciplinas 
optativas, estes tópicos são detalhados. Como método de ensino prevaleceu a 
aula teórica com exposição oral dialogada. No método de avaliação destacaram-
se as provas e os trabalhos em classe e extra-classe. Quanto à distribuição das 
referências bibliográficas, nas Bibliografias Básicas, os autores mais citados 
foram Amélia Silveira, Idalberto Chiavenato, Nice Figueiredo e Silas Marques 
de Oliveira. Com exceção de Idalberto Chiavenato, os demais autores figuram, 
também, entre os autores mais citados no estudo de análise de citação em 
marketing da informação. O material bibliográfico mais citado é o livro e o 
idioma mais citado é o português. A vida média da literatura ficou entre onze e 
doze anos, evidenciando desatualizações das Bibliografias Básicas. Os 
programas de ensino apresentados na literatura de marketing da informação 
coincidem quanto à definição de marketing, à pesquisa e à segmentação de 
mercado, ao produto, ao preço e à comunicação. É proposto programa de ensino 
de Marketing da Informação, para Cursos de Biblioteconomia, em nível de 
graduação, como forma de contribuição para amparar o conhecimento do tema. 
Amélia Silveira; Zélia Helena Moellmann Battistotti . 2353 [B] 



3083. ISSN 1414-0594 v.1 n.1 p.69-73 1996. Organização da biblioteca pública 
municipal governador Jorge Lacerda. . A partir deste trabalho procuramos 
divulgar a atuação de profissionais em instituições do interior do estado em 
Santa Catarina como do reconhecimento por parte das administrações públicas e 
privadas. Apresenta o relato de experiência de organização da Biblioteca Pública 
Municipal de Itaiópolis - SC, primeiramente vivenciada pela bibliotecária Gisela 
M. Hullen contratada por esta instituição, dando início ao processo de 
organização do acervo até então sem qualquer tratamento técnico. Em uma 2º 
fase com a profissional Iraci de F. Pereira, aprovada em concurso público dando 
prosseguimento aos trabalhos iniciados na biblioteca e organização do arquivo 
público. Iraci de Fátima Pereira; Gisela Maria Hullen . 2354 [B] 

3084. ISSN 1414-0594 v.1 n.1 p.7-17 1996. As diferentes práticas 
bibliotecárias brasileiras e sua relação com o futuro da educação profissional. . A 
partir da análise de uma recomendação final apresentada no 2º CLAD e 17º 
CBBD, que propõe o estudo da mudança do nome da profissão e dos 
profissionais da área de Biblioteconomia, faz-se uma apreciação das práticas 
bibliotecárias desenvolvidas na sociedade brasileira e de seus reflexos sobre o 
processo de educação profissional da área. Francisco das Chagas de Souza . 
2348 [B] 

3085. ISSN 1414-0594 v.1 n.1 p.75-85 1996. Comunidade dos deficientes 
visuais da grande Florianópolis e o setor braille da biblioteca pública do Estado 
de SC. . Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o deficiente visual da região 
da grande Florianópolis, caracterizando-o e identificando-o do ponto de vista 
sócio-econômico e de suas demandas e expectativas em relação à biblioteca e 
aos serviços oferecidos pelo setor Braille da Biblioteca Pública do Estado de 
Santa Catarina. Alzemi Machado; Maria Lourdes Blatt Ohira . 2355 [BO] 

3086. ISSN 1414-0594 v.1 n.1 p.87-90 1996. Memória da Procuradoria da 
República em Santa Catarina. . Memória da Procuradoria da República em Santa 
Catarina. O Projeto consiste na recuperação de dados e/ou documentos que se 
caracterizem como fato histórico, com objetivo de formar a Memória desse 
órgão no estado. Na execução do trabalho, foram seguidos os passos: a) coleta 
de documentos e dados; b) aplicação de questionário aos procurados e 
servidores; c) entrevista com servidores; d) pesquisa externa nos meios de 
comunicação e bibliotecas públicas com a meta de buscar notícias referentes à 
Procuradoria no decorrer dos anos; e) identificação da produção intelectual dos 
membros; f) restauração dos documentos. Procurar manter um espaço "Memória 
da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina", resgatando sua 
história e propiciando a disseminação das informações. Leonita Fernandes . 
2356 [BDA] 



3087. ISSN 1414-0594 v.10 n.1 p.107-123 jan./dez. 2005. Modelos de 
organização e gestao das bibliotecas universitárias do estado de Santa Catarina. 
biblioteca universitária; Santa Catarina; modelos de organização; administração 
de bibliotecas. Analisa os modelos de organização e gestao das Bibliotecas 
Universitárias do Estado de Santa Catarina. O universo da pesquisa constituiu-se 
de dezenove bibliotecas universitárias, consultadas através de questionário. Os 
resultados apontam que a vinculação hierárquica é diversificada e que a maioria 
das Bibliotecas Universitárias estao estruturadas como Biblioteca Central Unica. 
Os níveis de subordinação e de centralização e descentralização foram 
verificados, assim como o grau de representatividade das mesmas. A pesquisa 
mostra que na gestao de recursos financeiros e humanos, as Bibliotecas 
Universitárias participam efetivamente. Observa-se uma administração 
participativa, através dos comitês/comissoes e uma razoável importância dada 
aos aspectos relacionados à gestao da coleção e à avaliação dos serviços e 
produtos. Noêmia Schoffen Prado; Juliana de Abreu . 3841 [B] 

3088. ISSN 1414-0594 v.10 n.1 p.124-130 jan./dez. 2005. Proposta de gestao 
de pessoas em unidade de informação especializada: a força da motivação e suas 
implicaçoes no processo de gestao de pessoas. motivação; gestao de pessoas; 
qualidade; unidades de informação. O presente artigo expoe uma proposta de 
gestao de pessoas em uma unidade de informação especializada. Destaca a 
importância da motivaçao no ambiente pessoal e profissional do indivíduo e sua 
relaçao com os colegas de trabalho. Propoe a melhoria da qualidade dando 
ênfase à motivaçao, estimulando a comunicaçao, o relacionamento globalizado 
entre usuários, funcionários e gestores. Silvana Beatriz Bueno . 3842 [BO] 

3089. ISSN 1414-0594 v.10 n.1 p.131-144 jan./dez. 2005. Qualidade em 
unidades de informação e resolução de problemas. unidades de informação; 
qualidade; resoluçao de problemas; indicadores de qualidade. A literatura 
demonstra que as unidades de informação têm de assumir responsabilidades 
gerenciais na busca da qualidade e melhoria continua dos serviços e produtos 
para satisfaçao do usuário. Saber identificar os pontos críticos no ciclo de 
serviços, os problemas e conflitos em uma unidade de informação sao hoje 
desafios impostos aos gestores. Este artigo aborda conceitos básicos para 
resoluçao de problemas e tomadas de decisao em unidades de informação. Faz 
uma reflexao de questoes práticas e sociais sobre a qualidade e enfatiza a 
importância dos indicadores de qualidade na satisfaçao do usuário. Silvana 
Beatriz Bueno . 3843 [B] 



3090. ISSN 1414-0594 v.10 n.1 p.145-157 jan./dez. 2005. Formacion de 
usuários en bibliotecas universitarias del Uruguai. formaçao de usuários; 
mercosul; profissionais da informação; bibliotecas universitarias. O curso 
"Conheça sua Biblioteca" foi desenvolvido pela Biblioteca da Faculdade de 
Direito da Universidade da República (Uruguai), no marco do programa de 
Formaçao de Usuários. Apresentam-se os resultados da análise do curso por 
meio da avaliação: em primeiro lugar, os técnicos e os profissionais visualizam 
as melhorias do desempenho de suas atividades diárias, e em segundo lugar, os 
estudantes compreendem melhor as experiencias de seu primeiro ano no uso de 
sua biblioteca. Apresenta-se também, uma análise da situação atual das 
bibliotecas universitárias, públicas e privadas do país, em relação à formação 
dos usuários, como uma contribuição a geração de conhecimento sobre este 
assunto tao essencial para os profissionais da informação, no contexto do 
Mercosul. Claudia Bidart Escobar; Néstor Gamarra Castro; Paola Knuser 
Cortellezzi . 3844 [B] 

3091. ISSN 1414-0594 v.10 n.1 p.40-49 jan./dez. 2005. Buscando soluçoes 
para trabalhar o acervo físico, digital e virtual num mesmo ambiente: utilizando 
o software Pergamum. pergamum; acervo físico; acervo digital; acervo virtual. 
Conscientes da importância de seu papel no acesso e difusao do conhecimento e 
desenvolvimento da pesquisa científica, a biblioteca universitária da 
Universidade do Sul de Santa Catarina, em parceria com a biblioteca central do 
Centro Universitário de Jaraguá do Sul, resolveu buscar soluçoes para a 
organizaçao e tratamento dos acervos digitais e virtuais. Objetivando a unicidade 
de procedimentos, a facilidade no tratamento das obras e a eficiente recuperaçao 
das informaçoes, optaram por utilizar o software Pergamum - Sistema Integrado 
de Bibliotecas. Este artigo propoe soluçoes para trabalhar o acervo físico, digital 
e virtual utilizando o mesmo banco de dados para tratamento técnico da 
informação. Ana Cláudia Philippi Pizzorno; Cristiane Salvan Machado; Eliane 
Back; Hadra Mônica Kuester; Márcio Joao Oliari; Terezinha da Graça Moreira . 
3838 [B] 



3092. ISSN 1414-0594 v.10 n.1 p.50-75 jan./dez. 2005. Arquivos públicos 
estaduais do Brasil: avaliação das funçoes - conteúdo dos sites. análise de sites; 
arquivos públicos estaduais; análise de conteúdo. Com a utilização crescente das 
tecnologias de informação, os Arquivos Públicos Estaduais do Brasil têm 
procurado se fazer presentes além de suas fronteiras físicas com a criação de 
sites na Internet. Em levantamento preliminar, identificou-se que, dos 27 estados 
brasileiros, incluindo-se o Distrito Federal, 14 arquivos públicos estaduais (52 
por cento) possuem site na Internet. O objetivo da pesquisa foi analisar e avaliar 
os sites dos Arquivos Públicos Estaduais, para verificar como os mesmos têm se 
utilizado da web como canal de comunicação e divulgação de suas estruturas 
informacionais. Os resultados revelam que os arquivos públicos estaduais 
brasileiros estao utilizando seus sites, basicamente, como meio de informar 
sobre seus aspectos físicos e seus serviços, assim como da forma de se 
comunicar com a instituição. A função de pesquisa revela que as instituiçoes 
arquivísticas estao começando a mostrar interesse por novas ferramentas de 
pesquisa, no sentido de ampliar seus serviços aos usuários. A Internet é um meio 
de comunicação de rápido acesso, e deveria ser melhor aproveitada pelos 
arquivos pesquisados, principalmente no sentido de aumentar o nível de 
interatividade e de relacionamento com os usuários. Maria Lourdes Blatt Ohira; 
Viviane Carolina de Paula; Noêmia Schoffen Prado; Marília Beatriz de Castro 
Schenkel . 3839 [A] 

3093. ISSN 1414-0594 v.10 n.1 p.7-39 2005. Metadados para a descrição de 
recursos da internet: as novas tecnologias desenvolvidas para o padrão Dublin 
Core e sua utilização. recuperação da informação; metadados; dublin core; 
mecanismos de busca. A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver o 
conhecimento necessário à produçao de software quanto à recuperação da 
informação através das tecnologias disponíveis para a Internet (XML, JAVA ou 
PHP, RDF, Dublin Core), verificar o funcionamento do padrao de metadados 
Dublin Core e a estrutura de descritores RDF (Resource Description 
Framework), que serão a base de sustentação no desenvolvimento desse 
software. Identificar as linguagens que serão usadas na criaçao do software 
(XML, JAVA ou PHP), para subsidiar o desenvolvimento do mesmo, além de 
analisar a sintaxe e o uso das tecnologias disponíveis, na aplicação do padrão 
Dublin Core, para a recuperação da informação, por meio dos Metatags do 
HTML, tecnologia XML e da estrutura de descrição de recursos RDF. A 
pesquisa foi do tipo levantamento bibliográfico, e avaliou a disponibilidade 
dessas ferramentas para o usuário comum na rede. Como considerações finais, 
verificou-se que as análises e estudos dos metadados e das tecnologias 
disponíveis permitiram descrever como construir uma interface de busca 
baseada no padrão Dublin Core e na tecnologia XML, contribuindo assim, para 
aplicaçoes práticas e benefícios que o estudo de Metadados proporciona tanto 
para o meio acadêmico, quanto para a sociedade. Ana Maria Pereira; Divino 
Ignácio Ribeiro Júnior; Guilherme Luiz Cintra Neves . 3837 [C] 



3094. ISSN 1414-0594 v.10 n.1 p.76-106 jan./dez. 2005. Análise dos sites das 
bibliotecas universitárias do estado de Santa Catarina: funçoes e usabilidade. 
análise de sites; biblioteca universitária; Santa Catarina; funçoes dos sites; 
usabilidade dos sites. Analisa sites das bibliotecas Universitárias do Estado de 
Santa Catarina. Verifica aspectos da estrutura da informação disponibilizada, das 
suas funçoes e da sua usabilidade, a partir de critérios presentes na literatura 
nacional e estrangeira. Sao avaliados 20 sites, observando-se que prevalece a 
funçao referencial com 60 por cento de itens positivos, seguida da funçao 
pesquisa com 59,17 por cento. Na usabilidade observa-se que o módulo links e o 
módulo informaçoes de identificaçao sao os mais apresentados pelos sites, com 
75,02 por cento e 62,50 por cento, respectivamente, suprindo assim as 
necessidades dos juízes. Noêmia Schoffen Prado; Tarcila Peruzzo; Maria 
Lourdes Blatt Ohira . 3840 [B] 

3095. ISSN 1414-0594 v.10 n.2 p.163-168 jan./dez. 2005. Reflexoes acerca do 
papel do bibliotecário de biblioteca escolar. leitura; biblioteca escolar; 
bibliotecário; acervo bibliográfico. Destaca a importância da biblioteca escolar 
na difusao e fomento da leitura. Apresenta reflexoes acerca das atividades do 
bibliotecário da biblioteca escolar. Salienta que a seleçao do acervo bibliográfico 
é de sua responsabilidade e competência. Incentiva o bibliotecário a ser um 
leitor ávido, complementando com autodidatismo suas deficiências literárias 
com a finalidade de obter cultura geral. Clarice Fortkamp Caldin . 3845 [B] 

3096. ISSN 1414-0594 v.10 n.2 p.169-173 jan./dez. 2005. Biblioteca na escola 
- uma relaçao a ser construída. biblioteca escolar; escola - biblioteca; 
globalizaçao. Apresenta reflexoes sobre a escola real e a ideal no tempo da 
globalizaçao. Aponta o papel da biblioteca no ambiente real e no ideal. Mostra o 
desenvolvimento do indivíduo ao tornar-se cidadao na sociedade da informação. 
Graça Maria Fragoso . 3846 [B] 

3097. ISSN 1414-0594 v.11 n.1 p.19-27 jan./jul. 2006. A leitura na sociedade 
do conhecimento. . Destaca a importância da reflexão sobre as leituras, no 
sentido de compreender as diversidades cognitivas, educacionais e culturais que 
perpassam o ser humano. O texto tem como objetivo apontar algumas questões 
sobre leituras, o leitor e as circunstâncias do contexto na Era do Conhecimento. 
As políticas públicas de acesso e uso da informação são os instrumentos que 
interferem diretamente na Sociedade da Informação. Lafaiete da Silva Carvalho; 
Ursula Blattmann; Lúcia de Lourdes Rutkowsky Bernardes; Graça Maria 
Fragoso . 4030 [CO] 

3098. ISSN 1414-0594 v.11 n.1 p.29-37 jan./jul. 2006. A leitura como prática 
cotidiana e motivacional: da infância ao crescimento intelectual e discernimento 
crítico. . Este artigo aborda a leitura, como motivação ao crescimento intelectual, 
considerando a vida da criança na família e na escola até o seu desenvolvimento 
crítico. A responsabilidade de pais e professores é essencial nesse processo de 
leitura. Marcus Vinícius Machado dos Santos . 4031 [O] 



3099. ISSN 1414-0594 v.11 n.1 p.39-52 jan./jul. 2006. O letramento na 
educação básica no Brasil: uma análise a partir dos resultados do SAEB 2001 e 
2003. . O delineamento da sociedade da informação requer indivíduos 
competentes no uso da informação. Algumas características podem ser 
consideradas essenciais para transitar nessa nova sociedade. O letramento 
aparece como um conceito que traça as habilidades necessárias para o uso 
adequado das informações produzidas. A competência no uso da informação 
deve ser iniciada na educação básica. Este artigo tem por objetivo fazer uma 
análise do letramento na educação básica no Brasil, por meio dos resultados 
obtidos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) nos anos 
de 2001 e 2003, sob a óptica do letramento. Os resultados obtidos permitem-nos 
inferir que apesar de o SAEB demonstrar ter uma preocupação com a dimensão 
social do letramento, a descrição dos níveis de proficiência explicita que uma 
maior ênfase é dada às habilidades individuais de leitura. Foi possível ainda, 
constatar que a maioria dos estudantes não desenvolveu, ao final do ensino 
fundamental e médio, competências e habilidades para o efetivo uso do 
letramento na Sociedade da Informação. É preciso que ações emergenciais sejam 
tomadas a fim de amenizar os impactos decorrentes de indivíduos sem 
capacidade de utilizarem-se do letramento como ferramenta estratégica para 
sobreviver na sociedade da informação. Luciane Paula Vital; Vivian Mengarda 
Floriani . 4032 [OC] 

3100. ISSN 1414-0594 v.11 n.1 p.53-62 jan./jul. 2006. Acesso e uso da 
informação no ambiente educacional: as fontes de informação. . O presente 
artigo faz uma reflexão da nova dimensão da informação no contexto 
educacional. Abrange os temas educação na Sociedade da Informação e do 
Conhecimento, acesso à informação, busca, uso da informação e fontes de 
informação. Sobre a busca e o uso da informação no ambiente educacional 
discorre sobre o comportamento das crianças na busca da informação e os tipos 
de fontes de informação adequadas ao ambiente escolar. Silvana Beatriz Bueno . 
4033 [C] 

3101. ISSN 1414-0594 v.11 n.1 p.63-73 jan./jul. 2006. Gestão da informação 
na biblioteca escolar. . Aborda a importância da gestão da informação no 
ambiente escolar. Apresenta a contribuição da biblioteca escolar na formação de 
alunos críticos e geradores de conhecimento. Salienta ser fundamental o trabalho 
colaborativo das pessoas que integram a comunidade escolar. Defende a 
necessidade de investimento na área da biblioteca escolar para que a mesma 
possa alcançar seus objetivos. Aponta que a garantia de investimento na 
biblioteca escolar contribuirá para a melhoria competitiva das empresas, uma 
vez que poderão contar com pessoal melhor preparado para o mercado de 
trabalho. Eliane Fioravante Garcez; Gyance Carpes . 4034 [B] 



3102. ISSN 1414-0594 v.11 n.1 p.75-82 jan./jul. 2006. A gestão do 
conhecimento dentro das organizações: a participação do bibliotecário. . Diante 
da sociedade do conhecimento na qual vive, torna-se indispensável à gestão dos 
processos e rotinas de uma organização envolvida pelo conhecimento e a 
experiência das pessoas. As organizações precisam direcionar os seus esforços 
na aquisição, organização e disseminação do conhecimento para se manterem no 
mercado e apresentarem vantagem competitiva. Com este estudo teórico 
procurou-se verificar a contribuição do bibliotecário na gestão do conhecimento, 
quais as habilidades e conhecimentos que este profissional possui e o deixa apto 
para participar das equipes de gestão do conhecimento. Constata-se um novo 
campo de atuação para o bibliotecário. Roberta Moraes de Bem; Divino Ignácio 
Ribeiro Junior . 4035 [CB] 

3103. ISSN 1414-0594 v.11 n.2 p.259-272 ago./dez. 2006. Marcos históricos e 
legais do desenvolvimento da profissão de bibliotecário no Brasil. . No 
panorama da biblioteconomia no Brasil, três segmentos devem ser mencionados: 
o ensino, a profissão e o mercado de trabalho. O ensino abrange as escolas de 
biblioteconomia de formação em níveis de graduação e pós-graduação (mestrado 
e doutorado). A profissão de bibliotecário implica na existência de leis 
regulamentadoras, nos ambientes de trabalho e nas atividades inerentes e 
específicas do profissional. O mercado é o reflexo das necessidades da sociedade 
que vai recepcionar o egresso das escolas e exigir transformações do profissional 
e das suas entidades representativas. Ivone Job; Dalgiza Andrade Oliveira . 4036 
[B] 

3104. ISSN 1414-0594 v.11 n.2 p.273-282 ago./dez. 2006. Usabilidade em 
ferramentas tecnológicas para o acesso à informação. . Destaca a importância de 
ferramentas tecnológicas (FT) que possibilitem o acesso à informação, por parte 
dos usuários, com efetividade, eficiência e satisfação, isto é, com usabilidade. 
Compreendendo por efetividade a exatidão e a integralidade com que o usuário 
consegue alcançar os objetivos iniciais de interação; por eficiência, a quantidade 
de esforço e de recursos necessários para se chegar a um determinado objetivo; e 
por satisfação, o nível de conforto que o usuário sente ao utilizar a interface e a 
sua aceitação como maneira de alcançar seus objetivos. Para os usuários das FT, 
a finalidade última do sistema é auxiliá-los na realização de seus objetivos. 
Conhecendo bem os usuários, os projetistas estão em condições de definir 
melhor todos os aspectos do sistema, por exemplo, quais informações devem 
constar e de que maneira apresentá-las na interface das FT. Ivette Kafure; 
Murilo Bastos da Cunha . 4037 [C] 

3105. ISSN 1414-0594 v.11 n.2 p.283-296 ago./dez. 2006. Vozes femininas nos 
contos de fadas: a experiência da fala falante. . Pretende destacar a experiência 
da fala falante nas personagens femininas dos contos de fadas. Com uma 
abordagem diferente da psicanalítica, elabora uma interpretação desses contos 
pautando-se nos poderes da voz. Discorda da crítica feminista que condena os 
contos de fadas. Apresenta a fome como uma temática constante nessas 
narrativas ficcionais. Incentiva aos bibliotecários a liberdade de interpretação de 
tais textos. Clarice Fortkamp Caldin . 4038 [BO] 



3106. ISSN 1414-0594 v.12 n.2 p.161-176 jul./dez. 2007. Memória e sociedade 
contemporânea: apontando tendências. memória - sociedade contemporânea; 
preservação - memória social. A reflexão pretende chamar a atenção para a 
necessidade da preservação e da disseminação da experiência coletiva, na 
sociedade contemporânea, como garantia de manutenção da civilização. Para 
isto, aponta para a memória social, mostrando sua trajetória ao longo da história 
humana, bem como os suportes utilizados em seus registros. Ao apresentar 
aspectos da sociedade contemporânea, marcada pela presença forte das novas 
tecnologias, aborda pontos frágeis que têm ameaçado a Memória Social, ao 
mesmo tempo em que prevê um futuro otimista, a exemplo da história da 
humanidade, no sentido de uma reordenação do simbólico que restabelecerá uma 
relação própria memória/ sociedade, o já é possível perceber pelas tendências de 
valorização das instituições da memória e democratização do patrimônio 
histórico Ângela Maria Barreto . 4243 [CAO] 

3107. ISSN 1414-0594 v.12 n.2 p.177-190 jul./dez. 2007. O impacto dos 
metadados na representação descritiva. catalogação; documentos eletrônicos; 
linguagens documentárias; metadados; metalinguagens; representação descritiva. 
Com base em amostra de textos publicados na atual década, analisa-se o impacto 
dos metadados na representação descritiva, especialmente nas atividades de 
catalogação. Explora-se o conceito de representação, procurando situá-lo no 
âmbito da ciência da informação. A representação do conhecimento é ilustrada 
como uma seqüência de etapas que se utilizam de linguagens documentárias ou 
metalinguagens. Descreve-se a ruptura paradigmática característica da 
representação de documentos eletrônicos. Considera-se a necessidade de 
integração entre as práticas bibliotecárias e as novas tecnologias, em função de 
se atender às necessidades de recuperação da informação Dulce Maria Baptista . 
4244 [CB] 

3108. ISSN 1414-0594 v.12 n.2 p.191-215 jul./dez. 2007. Colaboração e 
interação na web 2.0 e biblioteca 2.0. web 2.0; biblioteca 2.0; wikis; 
colaboração; interação. Descreve algumas ferramentas colaborativas na Web 2.0 
e Biblioteca 2.0. Reflete sobre a evolução dos produtos e serviços da Internet, 
conhecida como Web 2.0. Destaca o potencial da escrita hipertextual 
colaborativa no uso de ferramentas wikis. Relaciona quadro comparativo 
referente a abrangência das tipologias de documentos tradicionais 
(enciclopédias, livros e dicionários) desenvolvidas na Web 2.0 como a 
Wikipédia, Wikibooks e Wiktionaries Ursula Blattmann; Fabiano Couto Corrêa 
da Silva . 4245 [BO] 



3109. ISSN 1414-0594 v.13 n.1 p.07-17 jan./jun. 2007. Praticando 
acessibilidade comunicacional: cooperação entre biblioteca universitária e 
programa de promoção de acessibilidade. biblioteca universitária; acessibilidade 
- deficiente visual; acessibilidade - usuário cego e com visão subnormal; 
biblioteca universitária - serviços; aprendizagem - deficiente visual. O presente 
trabalho teve como objeto de estudo relatar as ações resultantes dos serviços 
informacionais oferecidos aos usuários com deficiência visual por uma 
biblioteca universitária (BU) de uma Instituição de Ensino Superior (IES), sua 
parceria com o programa voltado para acessibilidade e a sua influencia positiva 
no gerenciamento e desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem do 
aluno cego e com visão subnormal. Utilizou-se para contextualização a pesquisa 
bibliográfica como suporte para a formação do referencial teórico e sustentação 
ao fenômeno estudado. As principais temáticas abordadas são: conceituação da 
deficiência visual; entendimento de inclusão e acessibilidade; estrutura das 
bibliotecas universitárias; ensino superior. O ambiente do presente relato é a 
Biblioteca Universitária da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), 
Campus da Grande Florianópolis e o Programa de Promoção de Acessibilidade 
(PPA). Como principal resultado tem-se uma Biblioteca com condições mínimas 
para oferecer efetivo acesso à informação aos usuários associado ao suporte 
pedagógico e de humanização acadêmica necessária ao aluno cego e com visão 
subnormal na vida Universitária Salete Cecília de Souza; Vanessa de Andrade 
Manoel . 4246 [B] 

3110. ISSN 1414-0594 v.2 n.2 p.17-23 1997. Centros de informação popular e 
o bibliotecário.  Eliany Alvarenga de Araújo . 2488 [B] 

3111. ISSN 1414-0594 v.2 n.2 p.25-27 1997. Organização do acervo da 
Assessoria Jurídica das Empresas Portobello. organização; arquivo; empresa; 
metodologia; projeto. Organização do arquivo jurídico, de acordo com técnicas 
arquivísticas, estabelecendo critérios para avaliação documentária e metodologia 
compatível à continuidade e expansão do arquivo, após a finalização do projeto. 
Leonita C. Fernandes; Valéria G. Ghonem . 2489 [A] 

3112. ISSN 1414-0594 v.2 n.2 p.29-38 1997. Análise das atividades realizadas 
em 20 anos de existência da ACB - Associação Catarinense de Bibliotecários. . 
Levantamento de dados sobre a criação e desenvolvimento da Associação 
Catarinense de Bibliotecários, em 20 anos de suas atividades. Foram 
pesquisados documentos encontrados em seus arquivos, como livros de atas, 
estatuto, correspondências recebidas e expedidas e publicações. Organizou-se 
por época referente aos triênios das diretorias compostas em suas gestões. 
Aplicaram-se questionários estruturados aos profissionais e estudantes e 
membros das Diretorias neste decorrer de tempo, obtendo-se opiniões sobre o 
desenvolvimento da Associação quanto aos serviços oferecidos a classe 
bibliotecária. Foi possível fazer o resgate cronológico dos fatos bem como a 
avaliação da atuação da Associação nos vinte anos de serviços prestados a 
biblioteconomia em Santa Catarina. Suely Quinteiro . 2490 [B] 



3113. ISSN 1414-0594 v.2 n.2 p.39-44 1997. Catálogo Coletivo de Periódicos 
Jurídicos. . Apresenta as etapas envolvidas na elaboração de um Catálogo 
Coletivo de Períodos especializados na área jurídica, abrangendo as Bibliotecas 
da região de Florianópolis/ SC, através da cooperação entre o Grupo de 
Bibliotecários em Informação e Documentação Jurídica - GBIDJ/SC e o Curso 
de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina. Descreve 
objetivos, metodologia adotada e criação de base dados, utilizando o software 
MicroIsis, da UNESCO. Cynthia de Moura Orengo; Elisabeth Helena Moreira 
Braga; Eni Besen . Grupo de Bibliotecários em Informação e Documentação 
Jurídica Santa Catarina. 2491 [BD] 

3114. ISSN 1414-0594 v.2 n.2 p.45-50 1997. Desenvolvimento e implantação 
de um sistema informatizado para bibliotecas: relato de uma experiência prática. 
. Mais do que usar a informática na sua administração diária, o que já é um fato 
normal, algumas bibliotecas estão exigindo sistemas informatizados ricos em 
recursos e com interfaces bastante simplificadas. A exigência de simplicidade da 
interface, sem contudo prejudicar a versatilidade, deve-se a real preocupação em 
servir os usuários finais, pessoais que usarão aleatoriamente o sistema e, por 
exemplo, na área administrativa das empresas, onde cada usuário usa 
diariamente e exaustivamente o mesmo sistema. Um ponto a ser considerado é 
que a realidade atual das pequenas empresas permite a formação de uma equipe 
mista para analisar e definir completamente um novo sistema e isto implica 
inevitavelmente em que o seu desenvolvimento seja feito em etapas, chamado de 
desenvolvimento incremental. Esta característica tem grandes chances de 
simplesmente resultar em abandono total do projeto, caso alguns cuidados não 
sejam observados. O relato do nascimento de um sistema para bibliotecas e de 
sua instalação em 4 ambientes distintos pode contribuir para o desenvolvimento 
de outras soluções particulares, onde por motivos técnicos não se pode buscar 
sistemas prontos no mercado. O presente trabalho visa narrar a experiência 
vivida por um software-house, mencionando as características das ferramentas 
utilizadas, evolução dos trabalhos, receptividade dos bibliotecários e dos 
administradores e perspectivas para o futuro. Aylton Bogo . 2492 [B] 

3115. ISSN 1414-0594 v.2 n.2 p.51-63 1997. Automação de bibliotecas: análise 
da produção via Biblioinfo (1986-1994). . O presente trabalho consiste em uma 
avaliação da produção científica em automação de bibliotecas nos últimos sete 
anos. Através de um levantamento desta produção a partir da base de dados 
BIBLIOINFO, tenta traçar um perfil desta produção a nível nacional. Os dados 
tabulados foram analisados com base nas seguintes variáveis: tipo de publicação, 
periódicos mais produtivos em automação de bibliotecas, ano de maior 
produção, tipo de autoria, sexo dos pesquisadores da área e temas mais 
abordados. Identifica, assim, a necessidade de uma abordagem mais científica do 
tema, pois grande parte da produção concentra-se em relatos de experiência, que 
pouco contribui para o desenvolvimento da automação de bibliotecas no Brasil. 
Cíntia de Azevedo Lourenço . 2493 [BC] 

3116. ISSN 1414-0594 v.2 n.2 p.7-16 1997. Interatividade comunicacional no 
terceiro milênio.  Francisco da Chagas de Souza . 2487 [BO] 



3117. ISSN 1414-0594 v.2 n.2 p.77-97 1997. Utilização de tecnologias de 
informação pelas bibliotecas da área jurídica de Florianópolis, SC. . Pesquisa 
realizada com o objetivo de verificar como as bibliotecas especializadas na área 
jurídica de Florianópolis utilizam os recursos das tecnologias de informação. Os 
resultados permitiram um maior reconhecimento das atividades e serviços 
desenvolvidos, nível de utilização e dificuldades encontradas no uso destas 
tecnologias pelos profissionais da informação. Maria Lourdes Blatt Ohira; Sueli 
Ferreira Júlio de Oliveira . 2494 [B] 

3118. ISSN 1414-0594 v.3 n.3 p.113-123 1998. Levantamento das 
características culturais no hábito de leitura da comunidade acadêmica do Curso 
de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina. leitura; interesse 
na leitura. Apresenta os resultados do estudo entre os alunos de graduação do 
curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina, em 
outubro de 1996. O objetivo foi verificar aspectos culturais no hábito de leitura 
dos alunos. As conclusões apontam que a leitura é uma das atividades de lazer 
mais privilegiadas. Assunta Maria Bortolon; Daiane da Silva Martins Tomaz; 
Denise Regina Alves Lopes . 2641 [B] 

3119. ISSN 1414-0594 v.3 n.3 p.125-132 1998. Seleção, aquisição e descarte 
de materiais de informação para biblioteca escolar: uma sugestão coerente com a 
atual realidade escolar. biblioteca - serviço de aquisição; biblioteca escolar; 
livros - seleção; livros - política de seleção; política de seleção de matérias de 
informação. O presente artigo objetiva servir como uma fonte a mais de consulta 
para elaboração de manuais de política de seleção, aquisição e descarte de 
materiais de informação de biblioteca escolar, considerando a realidade das 
escolas catarinenses em geral, bem como os materiais que frequentemente 
formam seus acervos. Luiz Carlos Peres; Maria Inês da Silveira . 2642 [B] 

3120. ISSN 1414-0594 v.3 n.3 p.133-148 1998. "Todo dia é dia das leitoras de 
Bárbara": O discurso formativo/explicativo na revista feminina Bárbara. 
discurso formativo; discurso explicativo; mulher; velhice; maturidade; leitor - 
modelo. O texto que apresentamos é o relato de um dos tópicos desenvolvidos 
para nossa pesquisa de doutoramento, sobre o discurso formativo/explicativo, 
acerca das temáticas velhice/maturidade discutidas na revista feminina Bárbara. 
Interessou-nos analisar as estratégias discursivas utilizadas para produção deste 
quadro formativo/explicativo que apresenta soluções para o envelhecimento bem 
sucedido. Para tanto, usamos a análise do discurso através do modelo teórico de 
Humberto Eco (1986), onde textos desta natureza são vistos como incompletos, 
havendo necessidades de uma cooperação explícita do leitor que é chamado de 
Leitor-Modelo, pelo autor de "Lector in Fabula". Yolanda Flores e Silva . 2643 
[O] 

3121. ISSN 1414-0594 v.3 n.3 p.23-29 1998. Teconologia da informação: uso 
da internet complementando atividades de ensino no Curso de Biblioteconomia. 
currículo de biblioteconomia; tecnologia da informação. Relata a experiência no 
uso de novas tecnologias da informação no curso de Biblioteconomia. Apresenta 
a questão operacional sobre a utilização de interfaces na Internet. Reflete sobre 
mudanças advindas da informática na Biblioteconomia catarinense. Ursula 
Blattmann; Gleisy Regina Bóries Fachin . 2635 [B] 



3122. ISSN 1414-0594 v.3 n.3 p.31-46 1998. Algumas considerações sobre a 
leitura do hipertexto. leitura - hipertexto; leitura - conhecimento anterior. A 
participação da leitura na aquisição de conhecimentos pode ser sentida em 
qualquer nível educacional das sociedades letradas. Com as transformações 
ocorridas atualmente, não está mais restrita aos documentos tradicionais, 
ligando-se aos hipertextos que permitem uma maior flexibilidade na busca pelas 
informações. Considerando a situação de sala de aula, para Rudell, Unrau 
(1994), a leitura é um processo de construção de significado, englobando uma 
série de fatores interligados. Neste artigo, serão apresentadas considerações 
sobre a relação entre pontos presentes na teoria destes autores e sua aplicação na 
leitura de hipertextos, destacando aspectos relativos ao conhecimento e crenças 
anteriores do leitor. Magda Chagas Pereira . 2636 [C] 

3123. ISSN 1414-0594 v.3 n.3 p.47-64 1998. Ergonomia em biblioteca: 
avaliação prática. ergonomia em bibliotecas universitárias; ambientes 
ergonômicos. Avalia aspectos ergonômicos numa biblioteca setorial de ambiente 
universitário, enfatizando fatores ambientais: ruídos, iluminação, clima. Aborda 
questões sobre postura e movimento, informações visuais e trabalho ergonômico 
em biblioteca universitária. Ursula Blattmann; Ilma Borges . 2637 [BO] 

3124. ISSN 1414-0594 v.3 n.3 p.65-76 1998. Por que fazer pesquisa na 
universidade?. pesquisa universitária; produção técnico - científica. Através da 
literatura da área, identificaram-se as causas e os fatores que determinam a 
realização de trabalhos científicos, como também, os fatores que podem 
interferir na realização de pesquisas nas universidades destacando-se o suporte 
da biblioteca universitária no apoio à pesquisa científica. Maria Lourdes Blatt 
Ohira . 2638 [BO] 

3125. ISSN 1414-0594 v.3 n.3 p.7-21 1998. Reflexões ergonômicas sobre o 
trabalho do bibliotecário em bibliotecas/unidades de informação. 
biblioteconomia - planejamento de serviços; bibliotecários - trabalho - 
ergonomia; bibliotecários - trabalho - qualidade de vida. Caracteriza as 
Bibliotecas/Unidades de formação. Relaciona as principais atividades nelas 
desenvolvidas. Analisa a adequação dessas atividades á realização do 
profissional, considerando os fatores satisfação, motivação e qualidade de vida, 
fundamentando-se em conceitos ergonômicos de adequação do trabalho ao 
homem. Recomenda a adoção de metodologias para o planejamento de serviços 
em bibliotecas. Pela observação dos conceitos analisados. Wanja Santos 
Marques de Carvalho . 2634 [B] 

3126. ISSN 1414-0594 v.3 n.3 p.77-95 1998. Papéis de gênero e sua influência 
na formação acadêmica de mulheres estudantes de biblioteconomia em Santa 
Catarina. mulheres - biblioteconomia; biblioteconomia - SC; papéis de gênero - 
biblioteconomia. Pesquisa de campo que teve por objetivo conhecer melhor a 
formação acadêmica de mulheres estudantes de Biblioteconomia do Estado de 
Santa Catarina e as influências de papéis de gênero na área biblioteconômica. 
Nesse sentido, faz uma abordagem teórica a respeito de fatos envolvendo a visão 
e papéis ocupados pelas mulheres, conforme a literatura levantada. Ao final da 
pesquisa, faz uma análise detalhada dos dados coletados, que vêm apontar 
evidências de papéis de gênero na área. Francisca Rasche . 2639 [B] 



3127. ISSN 1414-0594 v.3 n.3 p.97-112 1998. A atuação do carro-biblioteca 
como agente de transformação nas comunidades rurais da Ilha de Santa Catarina 
de outubro de 1996 a novembro de1997. biblioteca ambulante; carro-biblioteca; 
comunidade rural. Estudo da ação transformadora do carro-biblioteca da 
Universidade do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de verificar a atuação 
do mesmo como agente de transformação de uma comunidade rural para uma 
comunidade rural informada. A análise foi feita a partir de entrevista com 
professores e alunos de duas escolas da comunidade de Ratones, situada em 
Florianópolis. Visto que a pesquisa imitou-se ao público infantil, observamos os 
seguintes tópicos: influência do carro-biblioteca como estímulo à leitura e 
pesquisa, aceitação do carro-biblioteca, a relação do carro com o desempenho 
escolar e satisfação do carro-biblioteca às necessidades de lazer e informação 
das comunidades. Fabiana Daniel; Lidyane Mangrich dos Passos; Lucimara 
Aparecida Carvalho; Patrícia Valerim . 2640 [B] 

3128. ISSN 1414-0594 v.4 n.4 p.111-128 1999. Educação continuada do 
bibliotecário: revisão de literatura. educação continuada; revisão de literatura; 
bibliotecário. Apresenta as diversas formas de educação continuada com o 
objetivo de alertar os bibliotecários/profissionais da informação da importância 
da atualização profissional para manter-se no competitivo mercado de trabalho. 
Discute também, a quem cabe a responsabilidade pela educação continuada e a 
importância da mesma para o profissional da informação. Zulma Pures Alves 
Prosdócimo; Maria Lourdes Blatt Ohira . 2797 [B] 

3129. ISSN 1414-0594 v.4 n.4 p.129-143 1999. Arquivística: produção 
bibliográfica catarinense. produção bibliográfica; arquivística; base de dados 
BIDAC. Levantamento da produção bibliográfica em Arquivística, produzida 
por profissionais da informação que atuam e/ou atuaram no Estado de Santa 
Catarina, a partir da base de dados BIDAC, para identificação dos suportes 
bibliográficos utilizados para divulgação dos trabalhos, o ano com maior número 
de trabalhos publicados, os autores com maior número de trabalhos publicados 
na área temática de interesse dos arquivistas catarinenses. Maria Lourdes Blatt 
Ohira; Adriana Regina Lopes de Andrade; Adriana Cristiane Martin; Andreia 
Senna de Almeida; Célia de Marco; Dayane Vicente; Geni Rebelato dos Santos; 
Ivone Zanatta; Jociane Gonçalves; Luciene Mara Battisti; Marcia Aparecida 
Moreira; Maria Cecília D. Kotzias; Noemi Sousa; Patrícia da Silva; Roselaine 
Silva da Rosa; Sônia Iraina da Silva Roque; Tânia Idalmira Nunes; Thereza 
Christina C. Ferreira; Zenilda E. Maestri; Gilberto Inácio Barzan; Juventina 
Teixeira M. da Silva; Janete Alves; Maria das Graças Marins . 2798 [A] 

3130. ISSN 1414-0594 v.4 n.4 p.144- 1999. A trajetória da biblioteconomia em 
Santa Catarina: 1973-1998. biblioteconomia; Santa Catarina. Reúne dados e 
informações sobre a Biblioteconomia em Santa Catarina, desde a implantação 
dos cursos de graduação. Complementa-se com uma bibliografia de trabalho que 
abordam questões relativas ao comportamento e desempenho dos profissionais 
bibliotecários e dos cursos de biblioteconomia. Maria Lourdes Blatt Ohira; 
Zulma Pures Alves Prosdócimo; Andréia Senna de Almeida; Sônia Iraina da 
Silva Roque . 2790 [B] 



3131. ISSN 1414-0594 v.4 n.4 p.28-46 1999. Internet como instrumento de 
pesquisa técnico-científica na engenharia civil. fontes de pesquisa eletrônica; 
Internet; metodologia da pesquisa. Informações sobre a preparação do 
pesquisador ao realizar suas atividades de pesquisa na Internet. Necessidade do 
uso da Internet complementando as tradicionais fontes de informação. 
Comentários e relação sobre páginas de informação eletrônica na área de 
engenharia civil existentes na Internet auxiliando a pesquisa e ensino. Tipo de 
informações: acesso a bases de dados, fontes de texto e catálogos de acervo 
remoto. Recomenda o uso de padrões internacionais para elaboração de 
documentos. Sugere utilizar critérios de avaliação para os documentos, além de 
mencionar formas de segurança, armazenamento e de recuperação de 
informações obtidas através da Internet. Ursula Blattmann; Ana Maria Delazari 
Tristão . 2792 [CB] 

3132. ISSN 1414-0594 v.4 n.4 p.47-63 1999. A Internet como recurso na 
educação: contribuições da literatura. internet; uso da internet; revisão de 
literatura. O uso da Internet nas instituições de ensino foi analisado através dos 
relatos de pesquisas disponíveis na literatura nacional. Destaca quais os recursos 
da Internet que podem ser utilizados em aplicações educacionais e alerta as 
bibliotecas e bibliotecários da importância de dispor da Internet para a prestação 
de serviços de informação. Marouva Fallgatter Faqueti; Maria Lourdes Blatt 
Ohira . 2793 [BO] 

3133. ISSN 1414-0594 v.4 n.4 p.64-79 1999. Conhecer e ser uma biblioteca 
escolar no ensino-aprendizagem. biblioteca escolar; educação ecolar; recurso 
didático pedagógico. Apresenta a Biblioteca Escolar como um recurso didático 
pedagógico a ser utilizado para a integração e dinamização do processo ensino-
aprendizagem. Arrola conceitos, objetivos e funções da Biblioteca Escolar. 
Expõe a importância da seleção e aquisição do acervo e também as atividades e 
serviços oferecidos por esta biblioteca. Araci Isaltina de Andrade Hillesheim; 
Gleisy Regina Bories Fachin . 2794 [BO] 

3134. ISSN 1414-0594 v.4 n.4 p.80-97 1999. A importância da biblioteca nas 
escolas públicas municipais de Criciúma - Santa Catarina. biblioteca; biblioteca 
escolar; leitura. Este estudo ressalta a importância da biblioteca no contexto 
escolar, atendendo as exigências do currículo, incentivando o hábito de leitura, 
desenvolvendo a capacidade da pesquisa, tratando assim, de aumentar o nível de 
conhecimento dos seus usuários. Sugere propostas para a organização dos 
serviços da biblioteca escolar. Esta pesquisa analisou a importância e a situação 
de funcionamento das bibliotecas nas escolas públicas municipais de Criciúma - 
Santa Catarina, através de entrevista com diretores e responsáveis pela biblioteca 
de quatro (4) escolas públicas municipais. Valmira Perucchi . 2795 [B] 

3135. ISSN 1414-0594 v.4 n.4 p.9-27 1999. Recuperar a informação eletrônica 
pela Internet. recuperação da informação eletrônica; ferramentas de busca; 
diretórios de pesquisa; mecanismos de busca. Uso dos mecanismos de busca de 
informação textual na Internet. Ferramentas de busca nacionais e internacionais 
para recuperação da informação em páginas de hipertextos na World Wide Web. 
Formulação da sintaxe de recuperação de informação nas realizações de 
pesquisas na Internet. Ursula Blattmann; Gleisy Regina Bóries Fachin; Gregório 
Jean Varvakis Rados . 2791 [CB] 



3136. ISSN 1414-0594 v.4 n.4 p.98-110 1999. Considerações sobre o 
bibliotecário frente às tecnologias de informação. bibliotecário-novo; 
paradigmas; tecnologias de informação; impactos. Diante de uma nova ordem 
organizacional e comportamental, que está transformando o cenário mundial, e 
que encaminha para a necessidade de "mudar para sobreviver", este artigo traça 
algumas considerações/indicações para reflexão, sobre o bibliotecário diante 
dessa nova revolução ocasionada pelas tecnologias de informação. Helena 
Pereira da Silva; Aline França de Abreu . 2796 [B] 

3137. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.104-119 2000. Biblioteca especializada e 
informação: da teoria conceitual à prática na biblioteca do laboratório de 
mecânica de precisão - LMP/UFSC. bibliotecas especializadas; biblioteca de 
laboratório de mecânica de precisão; revisão de literatura; informação. 
Apresenta os conceitos, diferenças e terminologia das Bibliotecas 
Especializadas, seus objetivos e funções e a informação associados ao trabalho 
desenvolvido na Biblioteca do Laboratório de Mecânica de Precisão - LMP da 
Universidade Federal de Santa Catarina e sua adequação com a literatura. Maria 
Guilhermina da Cunha Salasário . 2973 [B] 

3138. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.120-130 2000. Propostas para alcançar a 
acessibilidade para os portadores de deficiência na Biblioteca Universitária da 
UFSC. acessibilidade; bibliotecas universitárias; portadores de deficiência. 
Discute-se a importância das bibliotecas universitárias nos processos de 
aprovação e reconhecimento dos cursos, sob o enfoque da Portaria n° 1.679/99 
MEC. Apresenta-se a evolução do conceito da acessibilidade, inicialmente 
associado penas ao projeto livre de barreiras, para o que é hoje conhecido como 
desenho para todos, envolvendo aspectos tanto do mundo físico como do mundo 
digital. Propõem-se melhorias para as condições de acessibilidade da biblioteca 
central de uma das maiores universidades federais brasileiras, a UFSC 
(Universidade Federal de Santa Catarina). Alberto Angel Mazzoni; Elisabeth 
Fátima Torres; Rubia de Oliveira; Vera Helena Moro Bins Ely; João Bosco da 
Mota Alves . 2974 [B] 

3139. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.131-144 2000. Bases de dados: metodologia 
para a seleção e coleta de documentos. bases de dados - metodologia; política de 
seleção de documentos; política de coleta de documentos. Apresenta critérios de 
seleção e de coleta de documentos para ingresso em bases d dados, com o 
objetivo de oferecer uma metodologia a ser utilizada no planejamento de bases 
de dados. Rogéria Fernandes Albrecht; Maria Lourdes Blatt Ohira . 2975 [BD] 

3140. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.145-167 2000. Interdisciplinaridade: a 
filosofia como instrumento de diálogo entre as ciências. inter, multi e 
transdisciplinaridade; diálogo; ciência; filosofia. O objetivo do texto é pensar a 
noção de interdisciplinaridade como o possível diálogo entre as ciências 
conduzido pelo processo metodológico da Filosofia. O possível caráter 
interdisciplinar da Filosofia fica evidente quando se indaga o seu objetivo de 
estudo. De outra forma pode-se afirmar que a interdisciplinaridade é a visão 
epistemológica mais adequada para se pensar a construção, seleção e 
transmissão do conhecimento. Danilo Campestrini; Vilmar Vandresen; Luciana 
Paulino . 2976 [O] 



3141. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.168-184 2000. Arte e biblioteca: uma 
combinação perfeita!. biblioteca; pintura; ambiente de estudo; arte; estudo e 
inspiração. Reflexões sobre a importância da beleza e harmonia estética do 
interior de bibliotecas, visando bem-estar e inspiração no ambiente de estudo, 
bem como alguns conceitos de arte e estética (beleza universal), são 
apresentados neste trabalho. Enfatizou-se as pinturas, como uma forma de 
expressar o belo que, aliadas ao "conhecimento", podem proporcionar ao 
ambiente de estudo um clima de encanto e graça. Mírian Carani . 2977 [BO] 

3142. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.185-195 2000. Perfil do profissional da 
informação frente às novas tecnologias. profissional da informação; 
bibliotecário; perfil profissional. Palavra proferida no 18º Painel de 
Biblioteconomia de Santa Catarina. Discorre sobre o perfil do profissional da 
informação e as transformações que estão acorrendo na área em função do novo 
paradigma tecnológico. Enfatiza as mudanças de nomenclatura dos profissionais 
da informação. Miriam Vieira da Cunha . 2978 [B] 

3143. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.26-41 2000. Gestão da informação ou gestão 
do conhecimento?. gestão do conhecimento; gestão da informação. No presente 
artigo discute aspectos conceituais sobre informação e conhecimento e 
apresentam-se características da gestão da informação do conhecimento. O 
principal objetivo desta discussão é elucidar conceitos fundamentais para uma 
efetiva manipulação e compartilhamento dos dados, informações e 
conhecimento em uma organização. Maria Damiani Costa; Lia Krucken; Aline 
França de Abreu . 2968 [C] 

3144. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.42-54 2000. Bibliotecários na sociedade da 
informação: mudança de rótulos, funções ou habilidades?. aprendizagem na 
organização; bibliotecário; estrutura organizacional; mudança de paradigma; 
sociedade da informação; era do conhecimento. Apresenta indagações sobre as 
mudanças organizacionais na era do conhecimento. As reflexões estão no 
sentido de provocar uma visão da paradigma da transformação, onde ruptura de 
valores referente aos aspectos do ambiente organizacional, das pessoas, das 
atividades e do uso de novas tecnologias se interagem provocando um contínuo 
aprender do ser humano. Ursula Blattmann; Gregório J. Varvakis Rados . 2969 
[B] 

3145. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.55-69 2000. O comportamento das bibliotecas 
jurídicas em Florianópolis face a internet. internet; uso da internet; biblioteca 
jurídica; Florianópolis. Analisa o uso da Internet pelas Bibliotecas Jurídicas de 
Florianópolis através de um levantamento de dados. Verifica o comportamento 
do profissional Bibliotecário em relação a Rede: desenvolvimento de home 
pages, recursos que utiliza, dificuldades enfrentadas, atividades em que a 
Biblioteca utiliza a Internet, nível de satisfação com as informações obtidas e 
mudanças nas relações usuário-bibliotecário. Maria Aparecida Sell; Cynthia de 
Moura Orengo . 2970 [B] 



3146. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.70-89 2000. Bibliotecas públicas na internet: 
serviços e possibilidades. biblioteca pública; internet. Características das 
bibliotecas públicas brasileiras com presença na Internet. Análise das bibliotecas 
públicas, seus endereços - URL e tipos de serviços disponibilizados na Internet. 
Apresenta possibilidades de ação das bibliotecas públicas na Internet. Ursula 
Blattmann; Gregório J. Varvakis Rados . 2971 [B] 

3147. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.7-25 2000. Contribuição da Revista ACB - 
Biblioteconomia em Santa Catarina enquanto fonte de pesquisa (1996-1999). 
produção científica; periódicos. Análise da Revista ACB: Biblioteconomia em 
Santa Catarina, publicação da Associação Catarinense de Bibliotecários - ACB, 
relativa ao período de 1996 a 1999, com  o objetivo de conhecer a tendência da 
literatura utilizada pelos autores dos artigos. A avaliação compreendeu a 
identificação dos autores quanto à titulação e instituição de origem, tipo de 
autoria, considerando-se autoria única e múltipla, média de referências 
bibliográficas utilizadas por artigo, tipos de documentos citados e identificação 
das revistas de maior impacto. Maria de Lourdes Blatt Ohira; Celoi Lopes da 
Silveira; Priscila Amorim Martinez . 2967 [CB] 

3148. ISSN 1414-0594 v.5 n.5 p.90-103 2000. Biblioteca escolar: relato de 
experiência. biblioteca escolar; recurso didático-pedagógico; administração de 
bibliotecas. Relata a experiência de como organizar uma Biblioteca Escolar, 
buscando adequar junto ao perfil escola e fazendo dela um recurso didático-
pedagógico a ser utilizado para a interação e dinamização do processo ensino-
aprendizagem. Araci Isaltina de Andrade Hillesheim; Gleisy Regina Bories 
Fachin . 2972 [B] 

3149. ISSN 1414-0594 v.6 n.1 p.111-128 2001. O bibliotecário, a criança e a 
literatura infantil: algumas ponderações. literatura infantil; criança. A descoberta 
da infância proporcionou um tipo de literatura a ela direcionado. Como possui 
características especiais, enfrenta certo preconceito de alguns literatos. A 
literatura infantil desenvolveu-se no século XVII, assumiu o compromisso com a 
pedagogia no século XVIII, foi marcada pelo interesse crescente nos estudos 
psicanalítico no final do século XIX e início do século XX e, nos dias atuais, 
apresenta uma nova proposta estética e cultural. O bibliotecário e a criança 
podem contar com aliados, os concursos, as feiras e os catálogos de autores na 
seleção de livros infantis de qualidade. Clarice Fortkamp Caldin . 3116 [B] 

3150. ISSN 1414-0594 v.6 n.1 p.129-145 2001. Liga Operária Beneficente de 
Florianópolis: nascimento e morte de uma biblioteca popular. bibliotecas 
populares; bibliotecas de Ligas Operárias. Este trabalho analisa preliminarmente 
a instalação de Bibliotecas Populares no Brasil, contextualizando os diversos 
momentos históricos e a criação destas bibliotecas. A partir de consulta em 
diversas fontes (jornais locais, livros, entrevistas, etc), iniciou-se uma 
investigação na Biblioteca Leopoldo Pires, da Liga Operária Beneficente, 
fundada em Florianópolis no ano de 1897, objetivando possibilitar uma 
recuperação histórica desta importante instituição. Alzemi Machado . 3117 [B] 



3151. ISSN 1414-0594 v.6 n.1 p.146-156 2001. Consultoria e o profissional de 
informação: um campo em expansão. consultoria; profissional da informação; 
mercado de trabalho. É uma análise do atual mercado de trabalho para o 
profissional da área de informação, baseado em experiências pessoais de 
consultoria e empregabilidade e sustentado pela literatura existente na área. 
Expõe as novas necessidades e exigências desse mercado, apontando como 
conseqüência a mudança de perfil das pessoas que trabalham na área de 
informação especificamente do consultor no tratamento da informação. Tenta 
mostrar o que as empresas, em geral, exigem deste novo profissional e as 
características que deve ter para sobreviver e ter atitudes pró-ativas, buscando o 
seu aperfeiçoamento contínuo. Procura nortear os profissionais que estão 
ingressando na área de consultoria em unidades de informação, sobretudo recém 
formados, com relação a forma de cobrança e alguns passos para a venda de seu 
produto, mostra que por mais difícil que possa parecer, há um espaço grande e 
importante que deve ser ocupado pelo profissional da informação, e tornar 
evidente a sua capacidade para desenvolver um trabalho de qualidade e de 
grande interesse, principalmente empresarial. Considerou-se unidade de 
informação como sendo arquivos, bibliotecas e centros de documentação 
empresariais. E como o profissional da informação os arquivistas, bibliotecários 
e documentalistas. Adriana Calegari Crispim; Shyrlei Karyna Jagielski . 3118 
[ABD] 

3152. ISSN 1414-0594 v.6 n.1 p.28-40 2001. Elisa: informatização do Sistema 
Integrado de Bibliotecas da UNIVALI - SIBIUN. informatização; bibliotecas; 
banco de dados; sofware eLISA; SIBIUN. Este trabalho apresenta a importância 
que a informática vem exercendo sobre as bibliotecas do SIBIUN (Sistema 
Integrado de Bibliotecas da UNIVALI), através da experiência com uma nova 
ferramenta tecnológica. O software eLISA gerencia todo o material bibliográfico 
do sistema, bem como, os dados referentes aos seus usuários. Ele auxilia o 
usuário na busca e na recuperação da informação desejada. O software foi 
desenvolvido para permitir uma evolução contínua, visando um melhor 
atendimento à comunidade acadêmica em geral e a seus usuários diretos e 
indiretos. Eliane Campregher; Grazielle de Oliveira; Marcello Thiry . 3112 [B] 

3153. ISSN 1414-0594 v.6 n.1 p.41-70 2001. Internet, bibliotecas e o 
bibliotecário catarinense: categorias, endereços - URL e serviçoscategorias, 
endereços - URL, e serviços. biblioteca; Internet - Santa Catarina; Internet; 
bibliotecários. Levantamento sobre bibliotecas catarinense através das suas 
respectivas páginas de hipermídia na Internet. Análise das bibliotecas 
catarinenses, seus endereços - URL e tipos de serviços disponibilizados na 
Internet. Apresenta sete categorias de bibliotecas catarinenses que oferecem 
alguns tipos de serviços Internet para seus usuários: bibliotecas acadêmicas, 
escolares, públicas, especializadas: nas áreas jurídica, empresarial, ciências da 
saúde, e, virtual. Ursula Blattmann; Gregório J. Varvakis Rados . 3113 [B] 



3154. ISSN 1414-0594 v.6 n.1 p.71-96 2001. Biblioteca híbrida: um novo 
enfoque no suporte à educação à distância. biblioteca híbrida; tipos de usuários; 
produtos informacionais; acesso à informação; educação à distância. Discute o 
papel das bibliotecas híbridas no contexto atual, em face das transições pelas 
quais passam as bibliotecas convencionais, principalmente pelo surgimento da 
Internet e pela intensificação dos cursos no ensino a distância nas Universidades, 
resultado do incremento da utilização da tecnologia da informação e 
comunicação no ensino. Enfoca a importância da flexibilização de bens e 
serviços que devem ser oferecidos pelas bibliotecas híbridas para atender às 
necessidades de uma diversidade de tipos de usuários existentes na educação à 
distância. Eliane Maria Stuart Garcez; Gregório J. Varvakis Rados . 3114 [B] 

3155. ISSN 1414-0594 v.6 n.1 p.7-27 2001. Formação do bibliotecário 
catarinense e as novas teconologias: contribuição da ACB e do CRB-14. 
formação profissional; educação continuada; novas tecnologias de informação; 
Associação Catarinense de Bibliotecários; Conselho Regional de 
Biblioteconomia - 14 Região. Apresenta uma rápida visão da introdução de 
computadores e da informática nos serviços das bibliotecas, especialmente as 
brasileiras. Analisa a contribuição das entidades de classe ACB - Associação 
Catarinense de Bibliotecários e CRB-14 Conselho Regional de Biblioteconomia- 
14ª Região, na educação continuada do profissional bibliotecário no Estado de 
Santa Catarina, através da retrospectiva dos eventos e cursos promovidos nos 
últimos cinco anos (1997-2001), especialmente relacionados à questão das 
Novas Tecnologias e sua aplicação no dia-a-dia das funções biblioteconômicas. 
Elisa Cristina Delfini Corrêa . 3111 [B] 

3156. ISSN 1414-0594 v.6 n.1 p.97-110 2001. Serviço de informação nas 
unidades hospitalares administrativas pela Secretaria de Estado da Saúde de 
Santa Catarina. informação em saúde; centros de estudos; serviços de 
informação. Destaca a contribuição do Programa de Residência Médica, do 
Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar e de outras a ações na área de 
informação em Saúde para a criação dos Centros de Estudos nas Unidades 
Hospitalares. Apresenta os resultados da pesquisa realizada com o objetivo de 
avaliar a situação dos serviços de informação nas unidades hospitalares 
administrativas pela Secretaria de Estado da Saúde em Santa Catarina. O estudo 
avaliou os seguintes aspectos: tipo de acervo, tratamento técnico do acervo, 
produtos e serviços oferecidos, recursos humanos, materiais e financeiros. Ivete 
Marisa Blatt . 3115 [B] 

3157. ISSN 1414-0594 v.7 n.1 p.107-123 jan./jun. 2002. Bibliotecário escolar: 
um educador?. biblioteca escolar; bibliotecário escolar; educação; educador. 
Apresenta a biblioteca escolar enquanto suporte didático pedagógico, enfocando 
principalmente o papel do bibliotecário no contexto escolar. Compara funções e 
perfis do bibliotecário e do educador/professor, ressaltando semelhanças e 
diferenças nos papéis educativos por eles exercidos. Conclui que o bibliotecário 
exerce atividades educativas em sua profissão diferentes em sua essência 
daquelas exercidas pelo professor, devendo estabelecer com este uma parceria 
na quais as atribuições de ambos se completam a fim de construir um processo 
de ensino aprendizado eficiente e bem sucedido. Elisa Cristina Delfini Corrêa; 
Karina Costa de Oliveira; Laura da Rosa Bourscheid; Lucélia Naside de Silva; 
Salete de Oliveira . 3296 [B] 



3158. ISSN 1414-0594 v.7 n.1 p.124-131 jan./jun. 2002. Biblioteca na escola. 
biblioteca escolar; leitura; processo pedagógico; bibliotecário escolar; escola - 
biblioteca. Aborda reflexões referentes ao papel da biblioteca na escola. Aponta 
a necessidade de existir um órgão nacional com o intuito de cuidar 
especificamente dessas bibliotecas Destaca a importância das secretarias 
estaduais e municipais em desenvolver estruturas permanentes na 
implementação e manutenção de bibliotecas escolares. As atividades das 
bibliotecas escolares necessitam estarem centradas no processo pedagógico. 
Graça Maria Fragoso . 3297 [B] 

3159. ISSN 1414-0594 v.7 n.1 p.20-33 jan./jun. 2002. A leitura como função 
pedagógica: o literário na escola. leitura - função pedagógica; literatura infantil; 
escola e leitura. O literário e o pedagógico estão imbricados na literatura infantil 
desde seus primórdios. A escola, ao priorizar o didático em detrimento do lúdico 
em textos para crianças, transforma a leitura em função pedagógica. Entretanto, 
arte e educação podem ser parceiras na fruição literária, se a escola fornecer às 
crianças os estímulos adequados à literatura. Clarice Fortkamp Caldin . 3290 [O] 

3160. ISSN 1414-0594 v.7 n.1 p.34-50 jan./jun. 2002. Bibliotecas públicas 
municipais catarinenses. biblioteca pública; biblioteca pública municipal - Santa 
Catarina; biblioteca pública municipal - características; biblioteca pública 
municipal - acervo e usuário. Efetuou-se um diagnóstico da biblioteca pública 
municipal do Estado de Santa Catarina. O estudo utilizou como metodologia à 
pesquisa descritiva e documental. Três categorias foram utilizadas para o 
levantamento de dados: a identificação, o acervo e o usuário da biblioteca 
pública municipal. Os dados mostraram uma instituição ainda frágil ante aos 
desafios da biblioteca pública junto às comunidades. Gisela Eggert-Steindel; 
Sueli Ferreira Júlio Oliveira; Karla Shimigelow . 3291 [B] 

3161. ISSN 1414-0594 v.7 n.1 p.51-58 jan./jun. 2002. A extensão universitária: 
uma contribuição na atuação da docência em biblioteconomia e 
documentaçãoum relato. biblioteconomia - extensão universitária; docência. O 
presente trabalho tem por objetivo relatar, a partir da extensão universitária um 
pensar e fazer docência na área de Biblioteconomia. A prática da extensão 
universitária pode ser um elemento na constituição profissional do docente 
universitário brasileiro. Gisela Eggert-Steindel . 3292 [BD] 

3162. ISSN 1414-0594 v.7 n.1 p.59-72 jan./jun. 2002. Importância do 
desenvolvimento criativo em ambientes educacionais e organizacionais. 
criatividade; ambiente organizacional; educação. Analisa a importância do 
desenvolvimento do potencial criativo das pessoas. Evidencia a aceitação dos 
fatores hereditários e biológicos. O conjunto de influências e interações 
estabelecidas nos ambientes familiares, escolares e em organizações é 
importante para o desenvolvimento da criatividade. As soluções para problemas 
necessitam da criatividade e esta impulsiona novas respostas para os mesmos. A 
discussão está centrada na análise da criatividade para o desenvolvimento da 
sociedade, especificamente relacionada à área organizacional, como 
sobrevivência e diferencial competitivo frente a turbulências impostas pelos 
processos de mudanças advindos da globalização e de avanços tecnológicos e 
científicos. Marli Dias e Souza Pinto; Ursula Blattmann . 3293 [O] 



3163. ISSN 1414-0594 v.7 n.1 p.73-97 jan./jun. 2002. Bibliotecas virtuais e 
digitais: análise das comunicações em eventos científicos (1995/2000). 
biblioteca digital; biblioteca virtual; produção científica; produção bibliográfica; 
eventos cientificos. Este trabalho é um estudo sobre os anais científicos como 
instrumentos de comunicação da informação. Analisa comunicações na área de 
biblioteconomia e ciência da informação em eventos realizados no Brasil, de 
1995 até 2000 sobre o assunto bibliotecas virtuais e digitais. A análise aponta os 
seguintes aspectos: o assunto das comunicações; produtividade e tipo de autoria; 
influência da literatura estrangeira; autores e periódicos mais citados, entre 
outros. O Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias- SNBU- é o mais 
importante evento, concentrado o maior número de comunicações sobre o 
assunto e o tipo mais usado de autoria é a múltipla. O artigo conclui que este 
tipo de comunicação é abundante e bem considerado como produção científica, 
mas é pouco utilizada como fonte para a produção científica. Luciana Schmidt; 
Maria Lourdes Blatt Ohira . 3294 [BC] 

3164. ISSN 1414-0594 v.7 n.1 p.9-19 jan./jun. 2002. Os deficientes visuais e o 
acesso à informação. acesso à informação; deficientes visuais; recuperação da 
informação; Associação Catarinense para Integração aos Cegos; Fundação 
Catarinense de Educação Especial. Levantamento das instituições e recursos 
existentes em Florianópolis que facilitam a vida dos deficientes visuais, via 
processos informacionais. Descreve as instituições da Grande Florianópolis que 
estão tecnicamente preparadas para desempenhar este papel e arrola as 
dificuldades enfrentadas, ainda, pelos deficientes com relação ao acesso à 
informação. Considera o acesso à informação importante para facilitar a 
integração dos deficientes visuais á sociedade. Chirley Cristiane Mineiro da 
Silva; Jaqueline Turatto; Lizete Helena Machado . 3289 [CB] 

3165. ISSN 1414-0594 v.7 n.1 p.98-106 jan./jun. 2002. Implantação da 
biblioteca virtual do Instituto CEPA: relato da experiência. biblioteca virtual; 
internet; informática; Winisis. Descreve a implantação da Biblioteca Virtual do 
Instituto CEPA/SC. A rápida evolução de ferramentas e meios de acesso à 
informação digital sugere que se implantem bibliotecas disponibilizadas ao 
público, através da mídia eletrônica. Esta implantação deve levar em conta os 
equipamentos e programas disponíveis e o acervo necessário. Em sua 
concepção, necessita da participação de profissionais que lidem com informática 
e com a organização da informação. Ilmar Borchardt; Amélia Silva de Oliveira; 
Danilo Pereira; Édina Nami Regis . 3295 [B] 

3166. ISSN 1414-0594 v.7 n.2 p.134-147 jul./dez. 2002. O bibliotecário e suas 
práticas na construção da cidadania. cidadania; bibliotecário - práticas 
profissionais; perfil profissional. Objetiva refletir sobre as práticas da profissão 
do bibliotecário no mundo contemporâneo a partir dos conceitos de cidadania e 
suas diferentes abordagens. Nesse contexto, a informação é concebida como um 
elemento essencial para que os sujeitos sociais construam e exerçam sua 
cidadania. O bibliotecário se coloca como um mediador nesse processo, pois 
catalisa e dissemina a informação para a sociedade. Nessa perspectiva, surge a 
necessidade de uma reflexão sobre suas práticas e o repensar uma nova postura 
política diante das mudanças no cenário global. Valdir José Morigi; Samile 
Andréa de Souza Vanz; Karina Galdino . 3298 [B] 



3167. ISSN 1414-0594 v.7 n.2 p.148-156 jul./dez. 2002. Leitura para 
portadores de deficiência com necessidades especiais: relato de uma experiência. 
leitura - portadores de deficiência; terapia de leitura. Este artigo relata a 
experiência de leitura para alunos portadores de deficiência com necessidades 
especiais. Descreve os passos da atividade de leitura para alunos da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Florianópolis, bem como 
apresenta alguns dos resultados obtidos. Maria Emília da Silva; Gleisy Regina 
Bóris Fachin . 3299 [B] 

3168. ISSN 1414-0594 v.7 n.2 p.157-170 jul./dez. 2002. A aplicação de 
biblioterapia em crianças enfermas. biblioterapia; crianças hospitalizadas; 
leitura; crianças hospitalizadas - recuperação. Discorre sobre a aplicação da 
biblioterapia em crianças enfermas, a importância da leitura na busca da 
prevenção e educação, bem como sua função terapêutica. Apresenta um relato 
das atividades de biblioterapia desenvolvidas na ala pediátrica do Hospital 
Universitário em Florianópolis - SC. Analisa o comportamento das crianças 
hospitalizadas frente à prática da leitura com metodologias dinâmicas. Com base 
nestas atividades pôde-se perceber que a biblioterapia aplicada a crianças 
enfermas alivia suas tensões, angústias e medos, desenvolvendo a imaginação, 
favorece a introspecção a catarse e ajuda no crescimento emocional e 
psicológico. Conclui que a biblioterapia é uma ferramenta para a semiologia e a 
terapêutica, favorecendo a humanização das mesmas e ajudando na recuperação 
das crianças. Silvana Beatriz Bueno; Clarice Fortkamp Caldin . 3300 [B] 

3169. ISSN 1414-0594 v.7 n.2 p.171-179 jul./dez. 2002. Divulgação do curso 
de biblioteconomia da FURG nos municípios de Rio Grande, Santa Vitória do 
Palmar e São José do Norte. curso de biblioteconomia; divulgação profissional; 
marketing social. O artigo aborda fatores e características do Curso de 
Biblioteconomia da FURG, define o conceito de marketing social, expõe a 
metodologia usada na execução do Projeto, demonstra os resultados obtidos 
após a divulgação do Curso nos municípios propostos e, por fim, apresenta as 
considerações finais. Angélica Conceição Dias Miranda; Jamila Avila Troca; 
Josiane Fonseca da Conceição; Magale da Silva; Michele Marques Baptista . 
3301 [B] 

3170. ISSN 1414-0594 v.7 n.2 p.180-197 jul./dez. 2002. Informatização das 
bibliotecas universitárias do estado de Santa Catarina: cenário. bibliotecas 
universitárias - Santa Catarina - informatização. A mudança do cenário nacional 
relaciona à informatização das Bibliotecas Universitárias tem sido tema de 
diversas pesquisas. Com relação específica às do Estado de Santa Catarina, 
nenhum estudo ainda foi realizada envolvendo todas elas (Federal, Estadual, 
Municipal e Particular). O resultado desta pesquisa apresenta o cenário da 
informatização delas no Estado de Santa Catarina. Identificaram-se diversos 
aspectos relacionados ao tema central como: softwares utilizados; requisitos e 
funções básicas destes softwares; utilização de formatos padronizados; processo 
de conversão retrospectiva, necessidade de treinamento do pessoal da biblioteca 
e dos usuários para uso do software e os serviços e produtos oferecidos a partir 
da informatização. Noêmia Schoffen Prado; Juliana de Abreu . 3302 [B] 



3171. ISSN 1414-0594 v.7 n.2 p.198-218 jul./dez. 2002. Gestão de serviços em 
bibliotecas: melhoria com foco no cliente. gestão de serviços em biblioteca; 
usuários de biblioteca; indicadores de qualidade. Realiza d forma sucinta um 
estudo de caso sobre os serviços em bibliotecas. Busca alternativas para 
viabilizar indicadores que demonstrem as principais dificuldades e necessidades 
dos usuários em relação aos serviços prestados pelas bibliotecas. Tem como 
objetivo identificar as características dos serviços em bibliotecas decorrentes dos 
impactos das novas tecnologias e mapear a melhoria da qualidade dos serviços. 
O método utilizado foi entrevista a usuários de determinada biblioteca, 
identificando a qualidade desejada e a qualidade observada nos serviços. Com 
base nos resultados, foram traçados indicadores para as melhorias nos serviços e 
realizado uma análise da influência da tecnologia. Assim, a pesquisa procurou 
identificar indicadores para possibilitar e melhorar os serviços em bibliotecas, 
dando ênfase ao cliente. Chirley Cristiane Mineiro da Silva; Gregório Jean 
Varvakis Rados . 3303 [B] 

3172. ISSN 1414-0594 v.7 n.2 p.219-239 jul./dez. 2002. A educação 
continuada do catalogador: o caso da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
catalogação; educação continuada; catalogação - rede UDESC; catalogação 
automatizada - UDESC. Apresenta os resultados da pesquisa feita para verificar 
as formas usadas pelos catalogadores das bibliotecas universitárias da 
Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil, para continuar sua educação 
profissional, comparando suas práticas com aquelas relatadas na literatura da 
área. Ana Maria Pereira; Renata Rodrigues . 3304 [B] 

3173. ISSN 1414-0594 v.7 n.2 p.240-250 jul./dez. 2002. Mudança 
organizacional e o local de trabalho: reflexões. ambiente organizacional; 
estrutura organizacional; mudança organizacional. Reflexões referentes as 
mudanças organizacionais, centradas na importância do ser humano na 
organização. São enfocadas questões da ruptura de valores referente aos 
aspectos do ambiente organizacional, das pessoas, das atividades e do uso de 
novas tecnologias. Importância nas relações entre a integração e a interação do 
ser humano. Mudanças na sociedade e nas relações da educação continuada no 
ambiente de trabalho. Ursula Blattmann; Ilma Borges; Lúcia de Lourdes 
Rutkowski Bernades . 3305 [O] 

3174. ISSN 1414-0594 v.8 n.1 p.10-17 2003. Biblioterapia para a classe 
matutina de aceleração da Escola de Educação Básica Dom Jaime de Barros 
Câmara: relato de experiência. biblioterapia; leitura - finalidade terapêutica; 
leitura. Programa de leitura dirigida com finalidade terapêutica aos alunos da 
classe matutina de aceleração de escola pública. Objetivou-se proporcionar a 
catarse, a identificaçao e a introspecção por meio de textos literários que 
contemplassem o humor, facilitassem a socialização, estimulassem a criatividade 
e o diálogo, incentivassem a interpretação, aliviassem as tensoes diárias e 
aumentassem a auto-estima dos alunos. Os resultados alcançados foram 
positivos pois a leitura dos textos ficcionais aliada às atividades lúdicas 
complementares fortaleceram o grupo e demonstraram que a biblioterapia é 
eficaz como pacificadora das emoções na sala de aula. Clarice Fortkamp Caldin . 
3493 [B] 



3175. ISSN 1414-0594 v.8 n.1 p.18-25 2003. A arte-educação como 
intervenção psicológica. arte; educação; psicologia - técnica; hora do conto. 
Trata da realização de um projeto fundamentado na teoria de Vygotsky 
denominada Psicologia Histórico-Cultural. Utilizou como aparato metodológico 
a arte-educação, aplicado no contexto escolar, com sujeitos educandos de 1ª à 4ª 
séries do ensino fundamental de Florianópolis. O uso da hora do conto como 
instrumento mediador possibilitou às crianças vivenciarem temáticas como 
respeito, afetividade, cidadania, família e vida escolar através da interpretação 
dos contos em que eram convidadas a participarem ativamente a partir de suas 
próprias percepçoes. Como resultado o projeto dinamizou pela integração da 
hora do conto no contexto escolar. Lúcia de Lourdes Rutkowski Bernardes; 
Ursula Blattmann; Ilma Borges . 3494 [O] 

3176. ISSN 1414-0594 v.8 n.1 p.26-34 2003. A brinquedoteca. brinquedotecas; 
brinquedotecas - Brasil; tipos de brinquedotecas. Inclui alguns conceitos de 
brinquedoteca, de acordo com autores e pesquisadores na área. Apresenta a linha 
do tempo sobre o tema em questao, identificando vários eventos que 
propiciaram o desenvolvimento do movimento de brinquedotecas no mundo. 
Identifica importantes brinquedotecas e ludotecas brasileiras. Relata a 
importância do papel das brinquedotecas no desenvolvimento infantil. Márcia 
Regina de Borja Ramalho; Chirley Cristiane Mineiro da Silva . 3495 [O] 

3177. ISSN 1414-0594 v.8 n.1 p.7-9 2003. Conversando com bibliotecários. 
bibliotecário; bibliotecas; bibliotecário - competências.. Reflexoes referente à 
profissao do bibliotecário na Sociedade do Conhecimento sobre qual será a 
posiçao do bibliotecário diante dela, sobre se a máquina substituirá o homem, 
sobre se haverá uma espécie de competitividade entre homem e máquina e, 
finalmente, sobre se a máquina supera as funçoes do homem. Graça Maria 
Fragoso . 3492 [B] 

3178. ISSN 1414-0594 v.9 n.1 p.108-112 2004. Organização do arquivo 
intermediário e permanente na Secretaria da Agricultura: relato de experiência. 
arquivos - projeto de extensao; secretaria de estado dos negócios da agricultura; 
organização de arquivos; arquivos intermediários; arquivos permanentes. 
Apresenta relato das atividades realizadas no Arquivo Intermediário e 
Permanente da Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina 
(Florianópolis). Descreve o processo de organização, análise, avaliação e seleção 
a partir da massa documental incorporada ao acervo, tendo como seguimento a 
Tabela de Temporalidade elaborada e aprovada de acordo com a Lei n. 9.747. de 
26/11/1994. Raquel Pacheco . 3677 [A] 

3179. ISSN 1414-0594 v.9 n.1 p.113-122 2004. Arquivos e a organização da 
gestao documental. arquivos; gerenciamento eletrônico de documentos; gestao 
da documentação. Discorre sobre a importância dos arquivos na sociedade. 
Apresenta aspectos gerais de arquivos, seu funcionamento, conceitos, entre 
outras características. Esquematiza os mais modernos meios e técnicas de 
arquivamento, bem como compara tecnologias aplicadas para o gerenciamento 
eletrônico de documentos, microfilmagem e GED. Uberdan dos Santos Lopes . 
3678 [A] 



3180. ISSN 1414-0594 v.9 n.1 p.123-133 2004. O SDI como instrumento de 
educação continuada: a responsabilidade das universidades no treinamento dos 
usuários. disseminação seletiva de informaçoes (SDI); sociedade do 
conhecimento; universidades - tecnologia da informação; tecnologia da 
informação; educação continuada. O estudo, com base na revisao de literatura, e 
coleta de dados por questionários, tem como propósito a aplicaçao do SDI em 
universidades e objetiva a sua utilizaçao na educaçao continuada. O processo de 
globalizaçao e a velocidade de transmissao de dados digitais nos avanços 
científicos e tecnológicos na sociedade do conhecimento, dimensionada pela 
estrutura composta de modernos canais de informação e comunicaçao, facilita e 
requer o permanente processo de aprendizagem do sujeito. Descrevem os 
elementos da disseminaçao seletiva de informaçoes e finaliza com 
questionamentos quanto à necessidade de aplicaçao do SDI no ambiente 
acadêmico e em relaçao à educaçao continuada. Leonardo Fernandes Souto; 
Patrícia de Oliveira Portela . 3679 [CB] 

3181. ISSN 1414-0594 v.9 n.1 p.88-96 2004. As rupturas tecnológicas na 
Sociedade da Informação. internet; tecnologias - rupturas; novas tecnologias da 
informação e comunicação; sociedade do conhecimento; sociedade da 
informação. Discute as rupturas tecnológicas que ocasionam mudanças sociais, 
culturais e educacionais e suas interferências na sociedade da informação. 
Aponta reflexoes teóricas sobre as novas tecnologias da informação e 
comunicaçao que contribuem para o desenvolvimento desta nova sociedade, 
bem como os impactos e conseqüências ocorridas em funçao destas evoluçoes. 
Margarida Maria de Oliveira Reis; Gardenia de Castro . 3675 [C] 

3182. ISSN 1414-0594 v.9 n.1 p.97-107 2004. Metodologia para diagnóstico do 
arquivo intermediário e permanente da Secretaria da Agricultura do Estado de 
Santa Catarina. arquivo intermediário; arquivo permanente; arquivo. O objetivo 
deste trabalho consiste em descrever a metodologia empregada no levantamento 
da situaçao encontrada no Arquivo Intermediário e Permanente da Secretaria da 
Agricultura do Estado de Santa Catarina. Foi realizado com o intuito de 
implantar um sistema de gestao dos documentos desse órgao. Trabalho 
desenvolvido foi como Projeto de extensão no Departamento de Ciência da 
informação da Universidade Federal de Santa Catarina, com a participaçao de 
estudantes de graduaçao do Curso de Biblioteconomia. Destaca a importância do 
levantamento da situaçao para a estruturaçao e implantaçao da organizaçao 
sistêmica de arquivos nos organismos da administraçao pública. Eliana Maria 
dos Santos Bahia . 3676 [A] 
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3183. ISSN 1414-2139 v.0 n.0 p.21-35 jul./dez. 1995. Percepção do contexto 
de aprendizagem dos alunos do curso de biblioteconomia da Universidade 
Estadual de Londrina: sua relação com a adoção de estratégias de estudo e 
aprendizagem. percepção do contexto de aprendizagem; estratégias de estudo e 
aprendizagem; processamento da informação; processamento da profundidade 
da informação Linete Bartalo; José Aloysio Bzuneck . 2199 [B] 

3184. ISSN 1414-2139 v.0 n.0 p.2-6 jul./dez. 1995. Assumindo um novo 
paradigma na Biblioteconomia. mudança de paradigma; redefinição dos 
processos; informação - século XXI. A área de biblioteconomia e documentação 
necessita repensar, redefinir seus processos para poder estar em sintonia com as 
mudanças e as demandas que surgem na proximidade do século XXI. Assumir 
um novo paradigma é vital para o profissional da informação. Marta Lígia 
Pomim Valentim . 2197 [BD] 

3185. ISSN 1414-2139 v.0 n.0 p.36-41 jul./dez. 1995. Biblioteconomia: 
obsolescência etimológica?. biblioteconomia - etimologia; profissionais da 
informação - mudanças Rogério Müller . 2200 [B] 

3186. ISSN 1414-2139 v.0 n.0 p.42-46 jul./dez. 1995. Mudar é preciso.... 
profissionais da informação - mudanças; administração de unidades de 
informação; processos de mudança Maria Stela Müller . 2201 [B] 

3187. ISSN 1414-2139 v.0 n.0 p.7-20 jul./dez. 1995. Planejamento: um novo 
modo de ver velhos problemas. atitudes; planejamento; bibliotecários Sonia 
Maria Marques de Oliveira . 2198 [B] 

3188. ISSN 1414-2139 v.1 n.1 p.14-17 jan./jun. 1996. A contribuição da 
extensão no contexto acadêmico e sua interação com a sociedade.  Heloísa 
Helena Santana . 2358 [O] 

3189. ISSN 1414-2139 v.1 n.1 p.18-21 jan./jun. 1996. A importância da 
pesquisa para a formação e o desenvolvimento acadêmico.  Eliany Alvarenga de 
Araújo . 2359 [BD] 

3190. ISSN 1414-2139 v.1 n.1 p.22-26 jan./jun. 1996. O ambiente acadêmico 
como fonte de produção científica.  Geraldina Porto Witter . 2360 [C] 

3191. ISSN 1414-2139 v.1 n.1 p.27-34 jan./jun. 1996. Que profissional 
queremos formar para o século XXI - graduação.  Patrícia Zeni Marchiori . 2361 
[B] 

3192. ISSN 1414-2139 v.1 n.1 p.35-40 jan./jun. 1996. Que profissional 
queremos formar para o século XXI - pós - graduação.  Ida Stumpf . 2362 [B] 

3193. ISSN 1414-2139 v.1 n.1 p.41-44 jan./jun. 1996. O docente de 
biblioteconomia: construindo sua auto-imagem.  Maria de Lurdes Bertachini . 
2363 [B] 

3194. ISSN 1414-2139 v.1 n.1 p.5-13 jan./jun. 1996. O moderno profissional 
da informação: o bibliotecário e seu perfil face aos novos tempos.  Jussara 
Pereira Santos . 2357 [B] 



3195. ISSN 1414-2139 v.1 n.2 p.19-36 jul./dez. 1996. Mercosul / internet / 
bibliotecas públicas. mercosul; internet; bibliotecas públicas Plácida Leopoldina 
Ventura Amorim da Costa Santos; Márcio Balbino da Silva . 2365 [B] 

3196. ISSN 1414-2139 v.1 n.2 p.37-45 jul./dez. 1996. Instrumentos e 
metodologias de representação da informação. análise de assunto; indexação de 
assunto; linguagem documentária; representação da informação; tesauro; 
transferência de informações Maria Salet Ferreira Novellino . 2366 [CBD] 

3197. ISSN 1414-2139 v.1 n.2 p.7-18 jul./dez. 1996. O fortalecimento do 
cliente: alternativa para a valorização das bibliotecas públicas em um ambiente 
de informação eletrônica. bibliotecas públicas; informação eletrônica; cliente 
Waldomiro Vergueiro . 2364 [B] 

3198. ISSN 1414-2139 v.10 n.1/2 jan./dez. 2005. A proxemia e o fazer 
bibliotecário. proxemia; setor de referência; linguagem não-verbal; bibliotecário. 
Baseado na teoria proxêmica formulada por Hall, este trabalho tem por objetivo 
suscitar maiores reflexões a respeito do comportamento espacial estabelecido 
entre usuários e bibliotecários no Setor de Referência da biblioteca. Sob esse 
enfoque, entende-se que estudos dos estados agradáveis e desagradáveis 
propiciados pela organização e distribuição espacial de pessoas e objetos, 
contribuem para transformar efetivamente a biblioteca em um espaço prazeroso 
de mediação do conhecimento. Rosane Suely Alvares Lunardelli; Solange 
Palhano de Queiroz . 3849 [B] 

3199. ISSN 1414-2139 v.10 n.1/2 jan./dez. 2005. Campo de conhecimento, 
vida cotidiana e a informação. informação; cotidiano; campo social. Neste 
estudo, pretendemos compreender a informação como prática social inserida no 
'mundo comum' de seus atores sociais. Sendo assim, evidenciamos os conceitos 
da sociologia do conhecimento e da realidade da vida cotidiana dos professores 
Peter Berger e Thomas Luckmann, e os da teoria do mundo social do sociólogo 
Pierre Bourdieu. Por fim, relevamos as considerações sobre a necessária 
interação da Ciência da Informação e as Ciências Sociais. Denise Morado 
Nascimento . 3848 [CO] 

3200. ISSN 1414-2139 v.10 n.1/2 jan./dez. 2005. Redes de informação: o ponto 
de contato dos serviços e unidades de informação no Brasil. redes de 
informação; serviços cooperativos; serviços e unidades de informação. Os 
serviços e as unidades de informação, organizados em rede, exercem uma 
função essencial nos processos da gestão da informação, desde a aquisição, 
organização, disseminação até a obtenção da informação pelo usuário final. Com 
o objetivo de levantar a participação dos serviços e unidades de informação em 
redes, no Brasil, procedemos a um levantamento, em que consultamos, 
especialmente, os sites das principais bibliotecas universitárias que resultou em 
um mapeamento das redes presentes no Brasil. Identificamos a participação 
brasileira em 41 redes, que foram categorizadas de acordo com sua função. A 
categoria que detém o maior número de redes é a de informação especializada, 
porém encontramos, também, redes de compatibilização da informação, redes de 
serviços de informação, redes de processamento de informação e redes de 
informação digital. A participação em rede aumenta os ativos institucionais e 
informacionais e na sociedade contemporânea são, cada vez mais, a base para o 
fortalecimento de ações. Maria Inês Tomael . 3847 [B] 



3201. ISSN 1414-2139 v.11 n.1 jan./jun. 2006. A catalogação como atividade 
profissional especializada e objeto de ensino universitário. catalogação; 
mudança paradigmática; normas; AACR; tecnologias da informação e da 
comunicação; metadados. A catalogação é considerada em seu duplo aspecto de 
atividade profissional especializada e objeto de ensino universitário. A partir da 
mudança de paradigma - do tamanho das coleções ao acesso à informação - 
ocorrida no século XX, analisam-se os desdobramentos e perspectivas da 
catalogação em função dos avanços tecnológicos, bem como da abrangência da 
formação universitária e da necessidade constante de treinamento. Diante das 
dificuldades do ensino da disciplina, e em face das mudanças apontadas, torna-
se necessário, entre outros aspectos, um equilíbrio bem dosado entre 
fundamentação e prática. Dulce Maria Baptista . 4042 [B] 

3202. ISSN 1414-2139 v.11 n.1 jan./jun. 2006. A construção do currículo em 
parceria com o projeto educativo. universidade; projeto educativo; currículo; 
sociedade do conhecimento. O presente texto propõe refletir sobre a construção 
de um currículo em sintonia com o projeto educativo frente ao cenário das 
mudanças tecnológicas. Insere uma discussão que articula educação e 
informação visualizando as mudanças possíveis na realidade dos cursos de 
formação humana. Mobiliza a complexidade dos saberes morinianos e as 
contribuições freireanas para tecer uma pedagogia da informação como uma 
alternativa que ajude a reduzir a ênfase no ensino repetitivo e suas técnicas 
convencionais. Propõe uma interação dos educadores e educandos com as novas 
formas de aprendizagem. Faz um "link" com autores que discutem as 
tecnologias da informação e comunicação e sua relação com a educação. Mirian 
de Albuquerque Aquino . 4041 [CO] 

3203. ISSN 1414-2139 v.11 n.1 jan./jun. 2006. Ciência da Informação, ciência 
e revolução científica:breve histórico e reflexões. ciência da informação; 
revolução científica. O artigo traz uma breve introdução histórica da construção 
do saber e do nascimento da ciência, percorrendo os caminhos desde os 
primórdios da humanidade quando o homem se descobriu até os dias atuais, com 
a evolução constante da ciência, seja investigando, testando, experimentando e 
até refutando teorias. Aborda questões da ciência e da revolução científica, do 
pensamento científico moderno, da construção do saber racional a partir da 
observação da realidade (empirismo) e da experimentação para então chegar ao 
surgimento da Ciência da Informação, cujo nascimento para alguns autores tem 
origem no Séc. XIX com Paul Otlet e Henri La Fontaine, pioneiros da 
Documentação. Discute conceitos numa perspectiva histórica, concluindo ser a 
Ciência da Informação uma nova disciplina, uma nova forma do conhecimento 
que se inter-relaciona com outras disciplinas, tendo sofrido mudanças 
consideráveis desde a sua concepção, repensando seu objeto de estudo e 
reforçando a idéia de que a informação é o resultado de um processo cognitivo 
humano. Lívia Aparecida Ferreira Lenzi; Ednéa Zandonadi Brambila  . 4040 [C] 



3204. ISSN 1414-2139 v.11 n.1 jan./jun. 2006. O objeto de estudo da Ciência 
da Informação: a morte do indivíduo. objeto de estudo; cognitivismo; 
neopragmatismo; linguagem; construtivismo; análise de domínio. Argumenta-se 
que o campo da Ciência da Informação encontrou sua expressão máxima do 
individualismo quando adotou uma orientação cognitivista, parcialmente como 
desdobramento da valorização do físico e sistêmico em seus anos fundadores. 
Procura-se mostrar, por meio de uma exposição epistemológica de metateorias, 
que as tendências atuais apontam para a premência de uma abordagem holística 
e interdisciplinar, que efetivamente integre o material e o social e incorpore 
múltiplas dimensões, como a sociológica, situacional, política, filosófica, 
lingüística, emocional, cultural, histórica e epistemológica. Assim, destaca-se a 
emergência do neopragmatismo, dos novos estudos da linguagem e da mente, do 
construtivismo e suas repercussões no campo. A análise de domínio é 
considerada exemplar do argumento defendido, e por isso são expostos seus 
fundamentos. Os conceitos e a metodologia de Foucault são admitidos como um 
meio efetivo de constituição de objetos de estudos integrados. Ainda, no escopo 
delimitado, reconhecendo a tensão em que a virtualidade coloca a materialidade 
documental, efetuam-se alguns comentários sobre suas implicações. Luiz 
Fernando de Barros Campos; Ludmila Salomão Venâncio . 4039 [C] 

3205. ISSN 1414-2139 v.11 n.2 jul./dez. 2006. A gestão de serviços em 
bibliotecas universitárias: proposta de modelo. gestão de bibliotecas; operações 
de serviços; biblioteca universitária. Para realizar uma gestão de bibliotecas 
eficiente é necessário avaliar e monitorar constantemente os indicadores de 
geração e processamento de seus serviços. Este artigo apresenta uma proposta de 
modelo de gestão, apoiado em um conjunto de indicadores, através de uma 
análise da administração de serviços, compreendendo aspectos que suportam a 
qualidade nas bibliotecas universitárias. Fabiano Couto Corrêa da Silva; Claudio 
Henrique Schons; Gregório Jean Varvakis Rados . 4043 [B] 

3206. ISSN 1414-2139 v.12 n.1 jan./jun. 2007. A biblioterapia no tratamento de 
enfermos hospitalizados. biblioterapia; tratamento em ambientes hospitalares; 
método biblioterapêutico em hospitais. Discorre sobre a biblioterapia como 
auxiliar no processo de tratamento de enfermos hospitalizados. Destaca a 
importância do método biblioterapêutico e suas técnicas como ferramentas no 
auxílio ao tratamento de doenças que acometem o corpo e o espírito do ser 
humano. Neste contexto, constata que a biblioterapia pode conduzir à 
pacificação das emoções e tornar-se coadjuvante do processo de cura de pessoas 
hospitalizadas. Diante dos resultados obtidos e apresentados na literatura, há 
preocupação também com a temática no que se refere, especialmente, à 
necessidade de referendá-la para além do uso da leitura de textos literários como 
única técnica biblioterápica em uma sociedade em que o diálogo pode ser 
inspirado usando-se múltiplas e variadas formas de expressão Geovana 
Mascarenhas do Nascimento; Dulcinea Sarmento Rosemberg . 4250 [B] 



3207. ISSN 1414-2139 v.12 n.1 jan./jun. 2007. A utilização da internet como 
ferramenta indispensável na busca contemporânea de informação: alguns 
aspectos relevantes. internet; globalização; pesquisa na Internet; busca na 
internet; ética; profissional da informação. A partir da contextualização da 
Internet como recurso revolucionário no mundo globalizado de hoje, o presente 
artigo explora sua utilização como ferramenta indispensável na busca da 
informação destinada à pesquisa, seja esta para fins acadêmicos, científicos, 
práticos, individuais, comerciais, políticos ou outros. Analisa- se a distinção 
entre busca e pesquisa, com base em estudo sobre a evolução da rede e dos 
motores de busca. Considera-se a ética como critério de pesquisa, tendo em vista 
a facilidade de se acessar, baixar e reproduzir os mais variados documentos a 
partir da rede. Enfoca-se também o papel do bibliotecário como profissional da 
informação, diante dos desafios trazidos pela tecnologia e pela explosão da 
informação Dulce Maria Baptista . 4253 [CB] 

3208. ISSN 1414-2139 v.12 n.1 jan./jun. 2007. As dimensões educacional e 
política da Sociedade da Informação. sociedade da informação; educação; 
inclusão digital; tecnologia da informação; Livro Verde. Apresenta uma 
abordagem sobre as dimensões educacional e política da sociedade da 
informação, discutindo um cenário de mudanças constantes em decorrência do 
uso da informação por meio das novas tecnologias, em especial a Internet. 
Ressalta o Grupo Temático de Educação do Livro Verde e o atual panorama dos 
níveis educacionais e de acesso à informação no Brasil Fabiano Couto Corrêa da 
Silva . 4247 [C] 

3209. ISSN 1414-2139 v.12 n.1 jan./jun. 2007. Desafios da representação do 
conhecimento: abordagem ética. ética; organização e representação do 
conhecimento. Trata-se de um estudo relativo aos aspectos éticos na 
representação do conhecimento com intuito de sistematizar as pesquisas da área 
e identificar suas principais contribuições. Aponta os desvios encontrados na 
representação do conhecimento oriundos da atuação profissional e dos 
instrumentos usados, bem como os principais desafios enfrentados pela área. Por 
fim, se observa que são identificados valores inerentes às atividades de 
organização e representação do conhecimento, tais como precisão, abrangência, 
garantia cultural, ética transcultural de mediação e multilingüismo, uma vez que 
concedem ao conceito de competência profissional uma nova dimensão, pois 
transcende o domínio de conteúdos específicos para atingir a forma de utilização 
desses conteúdos José Augusto Chaves Guimarães; Fabio Assis Pinho . 4252 [C] 



3210. ISSN 1414-2139 v.12 n.1 jan./jun. 2007. Disseminação seletiva da 
informação em bibliotecas universitárias sob o prisma do Customer Relationship 
Managment. disseminação seletiva da informação; biblioteca universitária; 
Customer Relationship Management; marketing de relacionamento. Este artigo 
apresenta uma proposta de Disseminação Seletiva da Informação (DSI) para 
Bibliotecas Universitárias (BUs) elaborada a partir dos fundamentos teóricos e 
práticos do Customer Relationship Management (CRM), conhecido como um 
conjunto de conceitos, construções e ferramentas composto por estratégia, 
processo, software e hardware. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa 
bibliográfica, análise documental e estudos de caso, tratando das quatro fases do 
CRM denominadas análise estratégica, planejamento, implementação e controle. 
Os resultados do estudo podem subsidiar as BUs na implementação de ações que 
visem à melhoria do processo de DSI, contribuindo para a satisfação dos 
usuários, para a consolidação de relacionamentos e para o gerenciamento dos 
usuários por meio da tecnologia da informação e dos instrumentos do CRM 
Elaine R. de Oliveira Lucas; Nicole Amboni de Souza . 4248 [B] 

3211. ISSN 1414-2139 v.12 n.1 jan./jun. 2007. O volume de informações na 
Internet e sua desorganização: reflexões e perspectivas. organização da 
Informação; internet; sistemas de informação; recuperação da informação. Este 
artigo analisa os fatores que contribuíram para a evolução da Internet e seu 
volume de informações. Posteriormente, são avaliadas as tecnologias que visam 
apoiar a organização de informações na Internet. Por fim, são apresentadas 
algumas tecnologias que atuam como agentes inteligentes visando tornar a 
Internet um ambiente inteligente, com capacidade de aprender e entender as 
necessidades dos usuários em um contexto adequado Claudio Henrique Schons . 
4251 [C] 

3212. ISSN 1414-2139 v.12 n.1 jan./jun. 2007. Reflexões sobre os valores do 
Movimento Software Livre na criação de novos movimentos informacionais. 
Movimento Software Livre; cultura livre; creative commons; open access; 
liberdade intelectual. Apresenta o software livre como movimento social, 
analisando sua identidade, seus adversários e seu modelo social. Reflete sobre os 
valores e as lutas do Movimento pela liberdade intelectual e sua contribuição na 
criação de novos movimentos informacionais, como o Cultura Livre, o Creative 
Commons e o Open Access. Disserta sobre a capacidade do software livre de 
mobilizar e articular comunidades a questionarem o processo de 
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, as formas de 
acesso à informação e a socialização do conhecimento, participando 
efetivamente e criando as condições necessárias à transformação dos valores e 
das instituições sociais na Sociedade da Informação Valdir Morigi . 4249 [C] 



3213. ISSN 1414-2139 v.12 n.2 jul./dez. 2007. A organização da informação 
juridicodigital e os avanços teóricos da diplomática: uma reflexão acerca da 
eficácia probatória do documento. representação da informação; análise 
diplomática; documento jurídico digital; eficácia probatória documental. 
Considerando os contextos conceituais, estruturais e funcionais do documento 
jurídico e o ambiente que o caracteriza, buscou-se discutir a aplicabilidade do 
método diplomático à análise do conteúdo, da forma e da função do documento 
jurídico, com intuito de analisar sua autenticidade documental, de modo a 
auxiliar na compreensão dos elementos que possam fundamentar sua eficácia 
probatória no ambiente digital. A partir do resgate teórico realizado, observa-se 
que a análise diplomática, ao apresentar atribuição analítico-crítica da 
autenticidade dos documentos por meio das evidências do seu próprio processo 
de criação, torna explícitos os elementos constitutivos do teor documental e 
apresenta-se como critério auxiliar de análise do documento jurídico digital, 
posto que a atribuição de confiabilidade é base da existência da informação de 
qualquer documento público ou privado Jose Augusto Chaves Guimarães; Lucia 
Maria Barbosa do Nascimento . 4254 [D] 

3214. ISSN 1414-2139 v.12 n.2 jul./dez. 2007. Automação de unidades de 
informação arquivística: o modelo alternativo do software livre. arquivologia; 
software; gestão de documentos; software livre. O artigo estabelece uma 
discussão no âmbito dos softwares de gestão arquivística de documentos. 
Estudos anteriores revelam um considerável leque de produtos dessa categoria; 
contudo, o universo contemplado nessas análises é predominantemente de 
software proprietário. Diante disso, este estudo visa investigar a existência de 
softwares livres destinados à gestão de documentos, a fim de apresentar e 
discutir um modelo alternativo para essa situação de dependência econômica e 
tecnológica. Além disso, analisam-se os softwares livres sob a luz da teoria 
arquivística, considerando as características de tratamento documental 
preconizadas pela Arquivologia; isto é necessário para subsidiar o processo de 
avaliação do grau de viabilidade (inclusive características ergonômicas, 
tecnológicas e gerenciais) das ferramentas de software livre. Os resultados 
revelam, principalmente, um cenário onde se destacam iniciativas internacionais. 
Na esfera nacional, por outro lado, observam-se pouquíssimos projetos open 
source nesse domínio; contudo, parece haver uma tendência de crescimento de 
tais iniciativas no País João Tiago Jesus Santos; Lídia Maria Batista Brandão 
Toutain . 4257 [A] 



3215. ISSN 1414-2139 v.12 n.2 jul./dez. 2007. Biblioteca digital geográfica 
distribuída: uma arquitetura para desenvolvimento. biblioteca digital geográfica; 
geoprocessamento; sistema de informação geográfica; metadados; geo-
ontologias; biblioteca digital geográfica distribuída. O desenvolvimento de 
tecnologias de informação e comunicação aplicadas às informações geográficas 
cresce de forma considerável e torna mais visível o aumento de Sistemas de 
Informações Geográficas, principalmente em ambientes governamentais, que 
buscam disponibilizar a informação geográfica a um número de pessoas cada 
vez maior. O objetivo deste trabalho é apresentar uma arquitetura com elementos 
para a construção de uma Biblioteca Digital Geográfica Distribuída, utilizando 
os padrões e os conceitos da Ciência da Informação juntamente com o 
Geoprocessamento. Serão apresentados os conceitos de bibliotecas digitais, os 
padrões de metadados para informações geográficas, além de geoontologias que 
contribuem para melhor organização e recuperação da informação geográfica. 
Utilizaram-se os SIGs e a teoria da Ciência da Informação, focados em especial 
para o desenvolvimento de Biblioteca Digital Geográfica Distribuída. A 
proposta para construção de uma Biblioteca Digital Geográfica Distribuída 
baseia-se no princípio de cooperação entre sistemas e considera o acesso livre às 
informações geográficas, a interoperabilidade possibilitada pela padronização 
dos metadados e das geo-ontologias. A arquitetura proposta para o 
desenvolvimento de Bibliotecas Digitais Geográficas Distribuídas atende os 
requisitos de representação da informação, as formas de comunicação e o 
protocolo de coleta de metadados e objetos digitais, possibilitando assim, o 
compartilhamento dos acervos informacionais geográficos distribuídos em 
diferentes Bibliotecas Digitais Geográficas. Apontam-se os elos entre o 
Geoprocessamento e a Ciência da Informação em relação à estruturação de 
ambientes de informações geográficas, que possam ser acessados via rede de 
computadores Marcel Santos Silva; Silvana Aparecida Borsetti Gregório Vidotti 
. 4255 [B] 

3216. ISSN 1414-2139 v.12 n.2 jul./dez. 2007. Gestão da informação e do 
conhecimento: análise temática dos trabalhos do VI Enancib. tendências 
temáticas; VI ENANCIB; grupo de trabalho 4 (ANCIB); gestão da informação; 
gestão do conhecimento. Trata-se da análise dos artigos do Grupo de Trabalho 4 
do VI ENANCIB, no que se refere aos seus temas. Apresenta a finalidade da 
Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação e os recortes 
temáticos a partir dos interesses da área. Discute o Grupo de Trabalho 4 e 
apresenta a freqüência de temas e sua representação gráfica, discutindo-os. 
Como resultados destaca-se: o descritor Gestão da Informação como descritor-
núcleo deste grupo no VI ENANCIB, a forte ligação da Gestão da Informação 
com a Gestão do Conhecimento e forte dispersão temática em relação ao 
descritor- núcleo. Conclui-se que o grupo de trabalho em questão concentra seus 
esforços em questões centrais a que se propõe, enquanto subárea da Ciência da 
Informação Murilo Artur Araújo da Silveira . 4256 [C] 



3217. ISSN 1414-2139 v.12 n.Edição Especial 2007. Formas de organização e 
enredamento para ações sociopolíticas. redes sociais; ONGs e movimentos 
sociais; saberes especializados; contra- argumentação; racionalidade estratégica. 
Formas organizativas baseadas em dinâmicas de enredamento entre ONGs e 
movimentos sociais têm surgido e se fortalecido no Brasil, sobretudo nos 
últimos 15 anos, sob diferentes denominações: aliança, articulação, coalizão, 
fórum, rede. São configurações que se diferenciam das redes sociais de 
indivíduos porque seus nós são "representações" coletivas de interesses, 
necessidades e identidades de grupos, comunidades e populações. Suas ações 
coletivas envolvem processos participativos e colaborativos fortemente apoiados 
em produção, apropriação e compartilhamento de conhecimento e saberes 
especializados, que orientam escolhas ideológicas, estratégias discursivas de 
contra-argumentação e táticas de intervenção nas arenas e agendas da esfera 
pública. Para isso, precisam contar em seus quadros, ou entre os seus 
colaboradores, com profissionais capacitados tanto na academia quanto na 
aprendizagem coletiva das lutas sociais - das locais às globais Sonia Aguiar . 
4258 [X] 

3218. ISSN 1414-2139 v.12 n.Edição Especial 2007. Gestão do conhecimento e 
capital social: as redes e sua importância para as empresas. capital social; redes 
sociais; gestão do conhecimento; teoria da firma. O artigo destaca os principais 
aspectos do conceito de capital social, sua relação com as redes sociais e sua 
importância para a criação de conhecimento nas empresas. A Análise de Redes 
Sociais (ARS) estuda as ligações relacionais entre atores sociais. Estes podem 
ser tanto pessoas, departamentos dentro de uma organização ou empresas de 
uma região. Os laços entre eles podem ser, por exemplo, amizade, informações 
sobre produção ou o fornecimento de bens, respectivamente. Parte-se do 
pressuposto que, nas empresas, as ações dos indivíduos não são autônomas, mas 
dependem das relações sociais e das rotinas existentes. Por sua vez, a ação das 
próprias empresas depende de suas redes com outras empresas. Essas redes 
fazem parte do capital social empresarial, pois mesmo o capital social dos 
indivíduos pode ser administrado em favor da organização. Observa-se um 
crescimento da literatura sobre o uso da ARS na pesquisa sobre informação e 
conhecimento nas empresas Antonio Braz de Oliveira e Silva; Marta Araújo 
Tavares Ferreira . 4259 [C] 

3219. ISSN 1414-2139 v.12 n.Edição Especial 2007. Informação, rede e redes 
sociais: fundamentos e transversalidades. informação; conhecimento; rede; redes 
sociais. O artigo pretende explorar a noção de rede, buscando algumas pistas dos 
seus fundamentos histórico-conceituais, suas incidências e alianças com o 
conceito de informação. O objetivo é situar os modos de emprego do conceito de 
rede em campo de estudos com pouca densidade teórico-conceitual, como é o 
caso da ciência da informação. Transversal como as idéias de "informação-
sistêmica" ou "informação- fluxo", o conceito de rede convida as perguntas de 
pesquisa sobre a informação a se associarem a um enfoque do fenômeno onde os 
sujeitos coletivos são seus protagonistas centrais, ao mobilizarem redes sociais 
de conhecimentos. Para pensar assim, é relevante introduzir a idéia de uma 
"terceridade" do conhecimento, da informação e das próprias configurações das 
redes sociais Regina Maria Marteleto . 4264 [C] 



3220. ISSN 1414-2139 v.12 n.Edição Especial 2007. Redes em ciência da 
informação: evidências comportamentais dos pesquisadores e tendências 
evolutivas das redes de coautoria. redes sociais; análise de rede social; redes de 
co-autoria; ciência da informação. A análise de redes complexas, em especial 
das redes sociais, tem despertado o interesse da comunidade científica mundial. 
O interesse decorre de sua capacidade de representação de problemas complexos 
de maneira objetiva, oferecendo um arcabouço teórico e prático para o estudo 
das características, propriedades e comportamentos dos elementos e relações que 
compõem os problemas. No campo da ciência da informação, técnicas de análise 
de redes sociais vêm sendo utilizadas para analisar o fluxo de informação em 
comunidades e a estrutura das redes de colaboração científica. No entanto, 
aspectos evolutivos, que poderiam auxiliar na predição do comportamento dos 
atores e, conseqüentemente, da estrutura futura da rede, tem sido negligenciados. 
Pode-se comparar a análise de redes sociais, desconsiderando o aspecto 
evolutivo, à análise de uma fotografia, estática por natureza: apesar de 
importante, oferece menor riqueza de detalhes que um filme onde elementos 
temporais facilitam a absorção do contexto e a construção de cenários para 
predição. O presente artigo evidencia o comportamento dos pesquisadores do 
campo de ciência da informação no Brasil, recorrendo à análise da evolução de 
redes de co-autoria na área, apresentando tendências que provocarão impactos 
na estrutura dessas redes nos próximos anos Wladmir Cardoso Brandão; 
Fernando Silva Parreiras; Antonio Braz de Oliveira e Silva . 4260 [C] 

3221. ISSN 1414-2139 v.12 n.Edição Especial 2007. Redes sociais e 
compartilhamento de informação e conhecimento em aglomerações produtivas. 
compartilhamento de informação e conhecimento; aglomerações produtivas 
localizadas; análise de redes sociais. As redes entre organizações fomentam hoje 
pesquisas nas áreas do conhecimento, como a economia, a sociologia, a política 
e a administração e, mais recentemente, na ciência da informação sendo parte do 
objeto da pesquisa de mestrado "Criação e Compartilhamento de Informação e 
Conhecimento em Aglomerações Produtivas: o APL de Móveis de Ubá". Da 
dissertação apresentamos a análise dos resultados e conclusões alcançadas 
através do uso de técnicas da metodologia de Análise de Redes Sociais. 
Discutimos se o arranjo produtivo local, enquanto rede social de MPME, é 
espaço apropriado à inovação e se incrementa a competitividade, através da 
criação e compartilhamento de informação e conhecimento entre empresas e 
dessas empresas e o aparato institucional de apoio Wilson José Vieira da Costa; 
Marta Macedo Kerr Pinheiro . 4261 [C] 



3222. ISSN 1414-2139 v.12 n.Edição Especial 2007. Redes sociais e teoria 
social: revendo os fundamentos do conceito. redes sociais; ciências sociais. Este 
artigo discute os vários usos e abordagens utilizadas em relação à expressão 
redes sociais, que tem sido naturalizada e associada apenas às tecnologias da 
informação. É um estudo conceitual que pretende situar historicamente a noção 
de redes, buscando ainda identificar as formas as quais a expressão redes sociais 
tem sido articulada e as abordagens empreendidas. Para tal, foi realizada uma 
revisão bibliográfica tendo como base os campos da Sociologia, Antropologia, 
Informação e Comunicação por serem essas as áreas aonde a noção de redes teve 
sua origem sendo também mais freqüentemente utilizada. Buscando pensar as 
possibilidades de análise utilizando a noção de rede, esboçamos três possíveis 
abordagens inspiradas na leitura de Barnes, J. A. e Mitchell, J. Clyde. São elas: 
uma abordagem metafórica, voltada à filosofia de rede ou ainda a uma 
aproximação conceitual; uma analítica centrada na metodologia de análise de 
redes, e, uma tecnológica, cuja preocupação está voltada para as redes de 
conexões, para as possibilidades que se colocam em relação às interações 
possíveis na sociedade através de redes eletrônicas, de informações, 
interorganizacionais. Entendemos que em todas essas abordagens dá-se uma 
relação direta com a informação, se percebemos informação como processo de 
troca permanente. Portanto, trabalhar com a idéia de redes significa trabalhar de 
forma articulada com a idéia de informação. Concluindo, nesse mundo em redes, 
onde há mais quantidade do que qualidade de informação, a possibilidade de 
fragmentação de saberes e culturas, e, portanto de sujeitos é muito grande. Nesse 
sentido, pode-se pensar na relativização dos espaços internos - entendidos como 
o local - além da valorização desses mesmos espaços, já que as ordens local e 
global se interpenetram e podem reinventar formas de comunicação e saberes 
Sonia Acioli . 4263 [CO] 

3223. ISSN 1414-2139 v.12 n.Edição Especial 2007. Redes sociais, 
conhecimento e inovação localizada. redes sociais; compartilhamento da 
informação; inovação localizada. O processo de inovação recebe influência de 
seu meio, o que o torna dependente da interação social, que é preponderante para 
seu crescimento e solidificação. As redes sociais, estruturadas pelas interações 
entre atores, propiciam o compartilhamento da informação e a construção do 
conhecimento determinantes para o desenvolvimento de inovações. 
Considerando esses elementos, este estudo tem como objetivo distinguir 
experiências de caráter localizado da inovação e do conhecimento em um 
consórcio de exportação de móveis. Para tanto, a metodologia empregada foi a 
Análise de Redes Sociais (ARS), que mapeia as interações entre atores, 
enfatizando medidas e fluxos de informação entre eles. Os resultados indicam 
que as redes sociais permeiam o compartilhamento da informação que levam a 
apropriação do conhecimento e sua adaptação para distintas realidades e que 
esse processo ocorre entre as empresas participantes do consórcio no âmbito da 
gestão de processos. Tais empresas desenvolvem procedimentos similares para a 
inovação de gestão. Em virtude desse fato, consideramos que na rede social do 
consórcio a inovação de gestão é localizada Maria Inês Tomaél . 4262 [C] 



3224. ISSN 1414-2139 v.2 n.1 p.07-28 jan./jun. 1997. Estudo comparativo das 
normas técnicas de documentação: uma atualização. normas técnicas; 
normalização; apresentação de documentos; controle bibliográfico; arquivologia 
Silvana Drumond Monteiro . 2495 [AD] 

3225. ISSN 1414-2139 v.2 n.1 p.29-44 jan./jun. 1997. Planejamento 
estratégico: uma análise metodológica. planejamento estratégico; unidades de 
informação Célia Regina Simonetti Barbalho . 2496 [B] 

3226. ISSN 1414-2139 v.2 n.1 p.45-66 jan./jun. 1997. Curso de Arquivologia 
da UEL: consolidação de uma proposta de parceria. arquivologia; profissional da 
informação; mercado de trabalho; curso de arquivologia Mary Stela Muller; 
Marta Lígia Pomim Valentim; Licéia Cianca Fortes; Claudiomar dos Reis 
Gonçalves Simon; Rosimeire Aparecida Angelini Castro . 2497 [A] 

3227. ISSN 1414-2139 v.2 n.2 p.13-22 jul./dez. 1997. A conexão da metodista 
à Internet: a maior rede do planeta: a maior rede do planeta. internet; rede de 
computador; informática Maristela Dourado Rocha . 2499 [O] 

3228. ISSN 1414-2139 v.2 n.2 p.23-32 jul./dez. 1997. Tendência de 
reconfiguração dos serviços de informação de bibliotecas universitárias em 
função dos novos padrões de gestão. serviço de informação; biblioteca 
universitária; organização de aprendizagem Fernando César Almado Santos; 
Wilson Kendy Tachibana; Marcel Andreotti Musetti; Teresinha das Graças 
Coletta . 2500 [B] 

3229. ISSN 1414-2139 v.2 n.2 p.33-46 jul./dez. 1997. Estudo da 
compatibilização de linguagens documentárias na área odontológica para o 
banco de dados bibliográficos da USP - DEDALUS. lista de assuntos - 
odontologia - metodologia; banco de dados bibliográficos; recuperação de 
informações Vera Regina Casari Boccato; Suely Cafazzi Pratti; Valéria Cristina 
Spina  . 2501 [BD] 

3230. ISSN 1414-2139 v.2 n.2 p.47-54 jul./dez. 1997. Padrão de conformidade 
para as unidades de informação: apresentação do modelo inglês: apresentação do 
modelo inglês. qualidade; certificação Célia Regina Simonetti Barbalho . 2502 
[B] 

3231. ISSN 1414-2139 v.2 n.2 p.55-58 jul./dez. 1997. Integração dos 
profissionais de informação: O futuro em sinergia. profissionais de informação; 
bibliotecários; arquivistas; movimento associativo Patrícia Zeni Marchiori; 
Márcia R.L. Pacheco . 2503 [AB] 

3232. ISSN 1414-2139 v.2 n.2 p.59-64 jul./dez. 1997. Reengenharia e estresse 
em unidades de informação. stress; unidades de trabalho; unidades de 
informação Silas marques de Oliveira . 2504 [B] 

3233. ISSN 1414-2139 v.2 n.2 p.7-11 jul./dez. 1997. Relatório final: COBIBiii 
- Congresso de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação.  Nair 
Yumiko Kobashi . 2498 [BDC] 

3234. ISSN 1414-2139 v.3 n.1 p.15-24 jan./jun. 1998. Avaliação e seleção de 
software para automação de centros de documentação e bibliotecas. softwares; 
automação de bibliotecas Luís Carlos Marasco; Raquel Naschenveng Mattes . 
2645 [BD] 



3235. ISSN 1414-2139 v.3 n.1 p.25-32 jan./jun. 1998. Informação pública 
municipal: um caso de reengenharia. biblioteca pública; biblioteca escolar 
Justino Alves Lima; Maria Sônia S. Carvalho . 2646 [B] 

3236. ISSN 1414-2139 v.3 n.1 p.33-44 jan./jun. 1998. O bibliotecário como 
gerenciador dos documentos do sistema de qualidade. ISO 9000; sistema da 
qualidade; gerenciamento documental; bibliotecas especializadas Valéria Martin 
Valls . 2647 [B] 

3237. ISSN 1414-2139 v.3 n.1 p.45-50 jan./jun. 1998. O impacto do uso de 
bases de dados sobre o serviço de referência, com ênfase na comutação 
bibliográfica. serviço de referência; bases de dados; CD-ROM; biblioteca 
universitária Maria Imaculada Cardoso Sampaio; Angélica Paulovic Sabadini . 
2648 [B] 

3238. ISSN 1414-2139 v.3 n.1 p.51-54 jan./jun. 1998. Reengenharia, qualidade 
total e unidades de informação. reengenharia; qualidade total; unidades de 
informação Ecio Vidotti Filho; Plácida L.V.A.C. Santos; Silvana Ap.B.G. 
Vidotti . 2649 [B] 

3239. ISSN 1414-2139 v.3 n.1 p.55-66 jan./jun. 1998. Um novo modelo de 
sistema de informação para instituições de P 

D. sistema de informação; redes de comunicação de dados; instituições de P 

D; bases de dados; correio eletrônico; grupos de interesse; cadeia produtiva 
Nilce Chaves Gattaz; Rejane Gontow . 2650 [BC] 

3240. ISSN 1414-2139 v.3 n.1 p.7-14 jan./jun. 1998. A experiência do serviço 
de documentação odontológica da faculdade de odontologia da USP, no 
processo de reengenharia da informação. reengenharia da informação; 
compartilhamento; comutação on line; busca bibliográfica; base de dados; 
indexação; redes de informação Rosaly Favero Krzyzanowski; Telma de 
Carvalho; Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro . 2644 [D] 

3241. ISSN 1414-2139 v.3 n.2 p.19-30 jul./dez. 1998. Metodologia da 
problematização como alternativa para o desenvolvimento do pensamento crítico 
em cursos de educação continuada à distância. Metodologia da Problematização; 
pensamento crítico; educação continuada e a distância. Este texto procura refletir 
sobre as mudanças aceleradas nos diversos setores da sociedade atual, 
caracterizada como sociedade da informação, em função, principalmente, das 
tecnologias de informação e comunicação hoje disponíveis. Reforça também a 
necessidade de desenvolvimento de habilidades de raciocínio de ordem superior, 
como o pensamento crítico, através da Metodologia da Problematização, a qual 
trabalha com questões complexas e informações associadas a problemas 
específicos da realidade social. Sugere a utilização desta metodologia em cursos 
de educação continuada e à distância, para suprir possíveis deficiências 
conjunturais e lacunas existentes nos cursos profissionalizantes e lacunas 
existentes nos cursos profissionalizantes, na área da informação. Maria Júlia 
Giannasi; Neusi Aparecida Navas Berbel . 2652 [C] 



3242. ISSN 1414-2139 v.3 n.2 p.7-18 jul./dez. 1998. Desafios para o 
desenvolvimento profissional na "sociedade da informação": algumas respostas 
das Escolas de Biblioteconomia e Estudos de Informação na Grâ-Bretanha. 
Sociedade da Informação; profissional da informação; formação. Este artigo 
identifica os seis maiores desafios emergentes para as profissões de informação 
devido ao surgimento da chamada 'Sociedade da Informação': orientar os 
usuários a tratar com o excesso de informação; o alto nível das habilidades 
técnicas exigidas para o gerenciamento das novas tecnologias de Informação e 
Comunicação; a competição com outros profissionais, pelas posições de 
gerenciamento, nas quais convergem a biblioteca e os centros de 
computação/informação; a necessidade de incorporar um aspecto mais amplo de 
conhecimento e habilidades, provindas de outros setores separadas da indústria 
da informação, tais como a editoração; a necessidade de desenvolver um nível 
mais elevado de habilidades de treinamento e estratégias facilitadoras para o uso 
da informação; e a necessidade de desenvolver uma profunda habilidade de 
trabalhar com outras pessoas. Tais desafios apontam para algumas soluções que 
têm sido adotadas pelas Escolas de Biblioteconomia na Grã Bretanha, muitas 
delas envolvendo a colaboração com outras áreas e disciplinas, de forma a 
produzir o conhecimento requerido por novos ambientes de trabalho. Tais 
desafios exigem mudanças nas estruturas de ensino, pesquisa e extensão de tais 
Escolas, o que inclui tanto a formação universitária em geral, como a educação 
continuada em particular. Finalmente, o artigo aponta para os perigos da inércia 
em relação a tais desafios. Ian M. Johnson . 2651 [B] 

3243. ISSN 1414-2139 v.4 n.1 p.17-35 jan./jun. 1999. Tendencias y situación 
actual de las bibliotecas y unidades de información en América Latina. 
bibliotecas - América Latina; Profissional da informação - América Latina. 
Síntese do panorama geral das bibliotecas nacionais, públicas, escolares, 
universitárias e unidades de informação nos 18 países componentes da América 
Latina. Analisa o contexto profissional dos bibliotecários atuantes nessas 
instituições, bem como os elementos integrantes do circuito da informação 
eletrônica: edição, copyright, conservação. Conclui que o profissional da 
informação tem que aplicar métodos e ferramentas de gestão para uma atuação 
eficaz. Gloria Ponjuán Dante . 2800 [B] 



3244. ISSN 1414-2139 v.4 n.1 p.37-50 jan./jun. 1999. Diagnóstico de pesquisa 
escolar, no ensino de 5ª a 8ª série do 1º grau, nas bibliotecas de Londrina - 
Paraná. pesquisa escolar. A pesquisa relata a situação da pesquisa escolar de 5ª a 
8ª série do 1 ° grau nas escolas de Londrina-PR. A amostra estratificada 
abrangeu 22 escolas (estaduais, municipais, particulares), 356 professores, 872 
alunos e 22 atendentes de biblioteca da população existente. A coleta de dados 
foi realizada através de questionários, os quais foram elaborados de forma 
distinta para cada categoria. A análise dos dados foi realizada considerando-se 
os seguintes aspectos: a) conhecimento, freqüência e motivos de freqüência à 
biblioteca; b) compreensão dos objetivos da pesquisa; c) localização do material 
para a pesquisa escolar, d) orientação na elaboração da pesquisa escolar; e) 
comportamento de pesquisa do aluno; f) comportamento de pesquisa do 
professor em relação à pesquisa escolar; g) situação das bibliotecas na rede de 
ensino de Londrina. Os resultados apontam para o uso ineficiente da pesquisa 
escolar como método de aprendizagem, muito embora o aluno compreenda que a 
pesquisa amplia o seu conhecimento e complementa o conteúdo programático. 
Esta ruptura se dá por falta de orientação em sala de aula; pela falta de 
aproximação entre a biblioteca e o professor; pela defasagem em relação a 
qualidade e quantidade dos acervos das bibliotecas. Sônia Maria Marques de 
Oliveira; Nádina Aparecida Moreno; Vilma Aparecida Gimenes da Cruz . 2801 
[BO] 

3245. ISSN 1414-2139 v.4 n.1 p.7-16 jan./jun. 1999. Habilidades de 
gerenciamento e de empreendimento na profissão de bibliotecário e cientista da 
informação. informação - mercadoria; informação processo; serviços de 
informação. A informação pode ser considerada tanto um processo como um 
produto. É também considerada como uma mercadoria de valor econômico. 
Partindo deste pressuposto, uma pesquisa foi realizada em organizações ou 
empresas que oferecem e taxam serviços de informação. A partir da descrição 
dos dados, um manual foi elaborado, visando ajudar alunos e profissionais no 
empreendimento em serviços de informação. Irene Wormell . 2799 [BC] 

3246. ISSN 1414-2139 v.4 n.2 p.105-112 jul./dez. 1999. O comércio que caiu 
na rede. internet; negócios; comércio eletrônico. Com o advento das novas 
tecnologias, a Internet surgiu em meio à guerra fria, passando a agregar: órgãos 
do governo, pesquisadores, instituições de ensino e vários meios de 
comunicação como os jornais, revistas, artigos e consequentemente o emergente 
comércio eletrônico. Ela está se tornando uma eficiente ferramenta para criação 
de novas oportunidades de negócios o comércio eletrônico. Atualmente é a área 
que mais cresce provocando impactos profundos na economia mundial, 
revolucionando a forma de fazer negócios, embora a grande maioria dos 
internautas não sentem confiança quanto ao sistema de segurança de pagamento 
on-line. Heliéte Domingues Garcia . 2804 [O] 

3247. ISSN 1414-2139 v.4 n.2 p.113-123 jul./dez. 1999. Júlio, a pedra e o 
mouse. literatura latino-americana; hipertexto; Julio Cortázar. Apresenta 
conceitos sobre o hipertexto e também curiosidades sobre a brincadeira - 
amarelinha. Sugere, ainda uma análise comparativa da estrutura da obra - O Jogo 
da Amarelinha de Júlio Cortázar e o hipertexto. Aponta semelhança na não-
linearidade da estrutura textual, na apresentação da página, nos links e nos 
objetos de impulso. Sueli Bortolin . 2805 [O] 



3248. ISSN 1414-2139 v.4 n.2 p.79-94 jul./dez. 1999. Diagnóstico das 
bibliotecas escolares da rede estadual de ensino do município de São Carlos. 
biblioteca escolar; ensino público estadual de 1º e 2º graus; São Carlos - Estado 
de São Paulo. Caracterização das bibliotecas das escolas estaduais de 1º e de 2º 
graus do Município de São Carlos em relação aos seus recursos físicos, materiais 
e humanos, acervos documentais, serviços prestados e comunidade de usuários. 
A partir de uma pesquisa-diagnóstico informações foram levantadas sobre os 
itens supracitados. Elisabeth Marcia Martucci; Maria Regina Milani . 2802 [B] 

3249. ISSN 1414-2139 v.4 n.2 p.95-104 jul./dez. 1999. A utilização do grupo 
de foco para a avaliação da opinião dos clientes: a experiência do serviço de 
biblioteca e documentação da ECA/USP. biblioteca - planejamento - grupo de 
foco; usuários - entrevista - grupo de foco; grupo de foco. Discute a técnica de 
entrevista por grupo de foco e sua utilização em ambientes de serviço de 
informação partindo da literatura internacional sobre o tema. Descreve e analisa 
experiência, realizada na biblioteca da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, utilizando essa técnica de pesquia qualitativa. 
Procura demonstrar sua viabilidade para bibliotecas acadêmicas de países em 
desenvolvimento defendendo que ela propicia a obtenção de resultados valiosos 
que podem ser utilizados para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 
Propõe a integração da técnica aos processos de planejamento bibliotecário. 
Bárbara Júlia Leitão; Waldomiro Vergueiro . 2803 [BD] 

3250. ISSN 1414-2139 v.5 n.1 p.07-22 jan./jun. 2000. Formação ambiental para 
a comunidade científica. comunidade científica; Sociedade para o Progresso da 
Ciência; ecologia/meio ambiente; comunicação científica; Jornal da Ciência 
Hoje; Jornal da Ciência. Analisa o discurso informativo dirigido ao público 
científico sobre meio ambiente, no período de janeiro de 1990 a junho de 1992, 
com base nos textos publicados pelo Jornal da Ciência Hoje (atualmente Jornal 
da Ciência), periódico publicado quinzenalmente pela Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência SBPC). Elencou-se treze categorias temáticas para a 
análise de conteúdo, optando portanto, pela análise categorial enquanto método 
de pesquisa para o corpus selecionado no referido jomal. A agenda de eventos 
ecológicos no âmbito da comunidade científica aparece em primeiro plano na 
cobertura do jornal. A Amazônia é o segundo tópico em termos de 
expressividade, seguida das categorias espécies ameaçadas de extinção, 
informação ambiental e poluição. A cobertura é abrangente e contextualizada. 
Antônio Teixeira de Barros . 2979 [CO] 

3251. ISSN 1414-2139 v.5 n.2 p.81-89 jul./dez. 2000. A evolução das redes 
eletrônicas de comunicação e o uso estratégico de intranet por unidades de 
informação. redes eletrônicas de comunicação; internet; intranet; intranet - 
unidades de informação. Apresenta a evolução das redes eletrônicas de 
comunicação, culminando com a propagação da Internet na década de 90 e, em 
seguida, o emprego das Intranets em redes corporativas e educacionais. Define o 
tema Intranet, seu funcionamento e os benefícios decorrentes de sua 
implantação, assim como sugere sua aplicação na comunicação com clientes, 
como vantagem competitiva por unidades de informação, visto que otimiza os 
recursos disponíveis, através da disseminação de informações pertinentes, com 
redução de tempo e custos, além de proporcionar interação entre as partes. 
Adriana Maria Evaristo Martinez . 2980 [CBO] 



3252. ISSN 1414-2139 v.6 n.1 p.07-12 jan./jun. 2001. Novas tecnologias: a 
Intranet como fator de mudança para as unidades de informação. novas 
tecnologias; tecnologia da informação; internet; intranet; profissional da 
informação. Nesta última década, tanto as organizações quanto seres humanos 
vivem uma época de mudanças cada vez mais rápidas, exigindo em nível de 
indivíduos e de profissionais uma disponibilidade de aprender e de se adaptar a 
esses novos tempos. Em relação à área da informação, este processso não deve 
ser ignorado, já que dele depende a sobrevivência tanto das unidades de 
informação quanto do efetivo exercício de suas atividades. Sendo necessário, 
mais do que nunca, que os profissionais da informação repensem suas atividades 
e posturas. Dentro deste contexto surge a possibilidade de utilizar a Intranet 
como um instrumento de propagação e melhoria do atendimento, produtos e 
serviços oferecidos pelas unidades de informação. Claudia Lopes . 3119 [BC] 

3253. ISSN 1414-2139 v.6 n.1 p.13-24 jan./jun. 2001. Tecnologia de 
Informação e sua influência sobre os rumos da comercialização de produtos. 
satélite; tecnologia de informação; acesso à informação; comercialização; 
transporte. Mostra a importância da tecnologia de informação na atualidade, com 
ênfase em alguns setores chaves ligados à comercialização de produtos. 
Apresenta os principais avanços e limitações da combinação de recursos de 
telecomunicações e de tecnologia de informação nos principais elos de algumas 
cadeias de comercialização. Apesar do grande potencial dessa nova tecnologia é 
importante que haja cooperação entre os diversos setores dessa cadeia para 
permitir sua plena atuação em todos os ramos da comercialização. Lilian 
Cristina Anefalos; José Vicente Caixeta Filho . 3120 [C] 

3254. ISSN 1414-2139 v.6 n.1 p.25-30 jan./jun. 2001. Informações 
geocientíficas: uma contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico. 
socialização da informação; informações geocientíficas; geologia social; serviço 
geológico do Brasil. Durante muito tempo a preocupação básica do CPRM - 
Serviço Geológico do Brasil foi a coleta e o armazenamento dos dados. Agora 
chegou a era da disseminação das informações. É tempo de tornar disponível 
tudo o que foi acumulado. Mostra como foi a realização deste processo de 
socialização das informações, através da DIDOTE - Divisão de 
DocumentaçãoTécnica, com o objetivo de alcançar a comunidade. Ressalta a 
importância e os fundamentos da natureza para a manutenção da qualidade de 
vida da sociedade. Sonja Henie; Marilucia Ribeiro Pinheiro; Claudia Lopes . 
3121 [CO] 



3255. ISSN 1414-2139 v.6 n.1 p.31-54 jan./jun. 2001. Informação, Sociedade e 
Cidadania: práticas informacionais de organizações não-governamentaisONGs 
brasileiras. informação e cidadania; informação e sociedade; ONGs e 
informação; socialização da informação. Analisa a relação Informação e 
Cidadania, a partir das práticas informacionais implementadas por Organizações 
Não-Governamentais (ONGs) brasileiras trabalham com a questão do gênero e 
dos direitos da mulher. As práticas informacionais caracterizam-se através das 
seguintes ações: recepção (como ação de seleção), geração (como atividade de 
reapropriação, no sentido de agregar valor à informação) e transferência de 
informação (como ação de socialização de informação). Destaca que a 
informação deve ser gerada, transferida e recebida através de um processo 
educacional cooparticipativo, possibilitando com isso a formação de um sujeito 
social com capacidade de desenvolver consciência de si e do mundo e, a partir 
daí, seja capaz de implementar ações políticas em diferentes níveis, 
desenvolvendo assim, uma cidadania ativa, ou seja, lutando pela possibilidade 
de criação, transformação e controle sobre o poder ou poderes. Eliany Alvarenga 
de Araújo . 3122 [C] 

3256. ISSN 1414-2139 v.6 n.1 p.57-63 jan./jun. 2001. Desafios e perspectivas 
do curso de Arquivologia da Universidade Estadual de Londrina. arquivologia - 
ensino. Impressões sobre o curso de Arquivologia da Universidade Estadual de 
Londrina, utilizando-se dados quantitativos e qualitativos coletados em 
questionário e observações. Relata breve histórico do curso, criado em 1998 e 
surgido de parceria entre os Departamentos de Ciências da Informação e de 
História. Expões o perfil da turma do atual 1 ano, incluindo dados pessoais, 
conhecimento prévio de conceitos da área, razões de escolha, além de 
expectativas em relação ao cruso e à profissão. Relata as percepções dos corpos 
docente e dicente sobre a implantação e andamento do curso. Com postura 
crítica, os acadêmicos apresentam também soluções e sugestões, se envolvem 
nas questões relativas ao curso. Terezinha Elisabeth da Silva; Daniela 
Debertolis; Jordano Wanderley Hernandez . 3123 [A] 

3257. ISSN 1414-2139 v.6 n.2 p.71-88 jul./dez. 2001. A coleção da biblioteca 
escolar na perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais. biblioteca 
escolar; material didático; leitura; Parâmetros Curriculares Nacionais. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) constituem diretrizes para a 
reestruturação curricular das escolas de ensino fundamental educação infantil no 
Brasil. A proposta dos PCN é de um ensino baseado na perspectiva 
construtivista e, para tanto, a escola precisa contar com material didático 
variado. Considerando que a biblioteca é o local por excelência para reunião e 
compartilhamento desses materiais, procura-se, neste trabalho, delinear o perfil 
da coleção de uma biblioteca comprometida com metodologias de aprendizagem 
inovadoras Identifica nos PCN os materiais e as temáticas sugeridas e, a partir 
daí, delineou o perfil da coleção. Bernadete Santos Campello; Carlos Henrique 
de Magalhães; Giovanna Vasconcellos Xavier; Leornardo da Costa Diskin; 
Márcia Margarida Vilaça; Simone Alves Diamantino; Sirlene Aparecida dos 
Santos; Waldete Rodrigues dos Santos . 3124 [B] 



3258. ISSN 1414-2139 v.7 n.1 p.41-56 jan./jun. 2002. A aplicação da 
arquivística integrada, considerando os desdobramentos do processo a partir da 
classificação. arquivística; arquivística integrada; classificação documentária; 
política de gestão de arquivos. Investiga a aplicação da arquivística integrada, 
considerando os desdobramentos do processo a partir da classificação, nos 
trabalhos de final de curso dos graduandos em Arquivologia pela Universidade 
Federal de Santa Maria, no período de 1997 a 1999. Utiliza a técnica de análise 
de conteúdo, desenvolvida através de uma pré-análise das fontes, da exploração 
do material e do tratamento e ínterpretação dos resultados. Assim, conclui que, 
apesar de encontrar indícios de aplicação da arquivística tradicional, os 
graduandos, cada vez mais, reconhecem e aceitam a arquivística integrada, 
aplicando-a considerando os desdobramentos do processo a partir da 
classificação. Face às dificuldades e limitações apresentadas pelos graduandos, 
reconhece-se que são necessárias mudanças, no sentido de desenvolver e 
consolidar os programas de formação. Olga Maria Correa Garcia; Vitor 
Francisco Schuch Júnior . 3307 [A] 

3259. ISSN 1414-2139 v.7 n.1 p.57-66 jan./jun. 2002. O desafio de modelar a 
formação profissional: o futuro no presente. formação professional; ensino de 
biblioteconomia; pesquisa. Trata do modelo de formação dos profissionais 
bibliotecários no Brasil. Discute as mudanças paradigmáticas da universidade 
brasileira com repercussão no ensino. Aborda a relação teoria e prática a partir 
de utilização de metodologias de apoio pedagógico. Relata a estratégia de ensino 
adotada e delineia resultados. Vera Lucia A. Breglia; Mara Eliane F. Rodriguês . 
3308 [B] 

3260. ISSN 1414-2139 v.7 n.1 p.7-40 jan./jun. 2002. A formação do 
informador. ensino de biblioteconomia; formação do profissional bibliotecário; 
perfil e atuação profissional. Apresenta uma seqüência de fatos condensados, em 
três décadas, e ainda pouco estudados que exige o repensar do fazer profissional 
da Biblioteconomia e se procure um lugar para ela, mesmo que seja preciso 
recriá-la. Reflete sobre a formação tradicional do bibliotecário e necessidade de 
formar profissionais que sem necessários à sociedade e preparados para atuar em 
áreas distintas face a diversidade de públicos e quadros sociais. Aponta para a 
necessidade das instituições formadoras realizarem pesquisa das necessidades e 
das demandas reais por meio de um constante mapeamento da sociedade para 
detectar as suas carências de informação, os quadros seculares de misérias em 
todos os segmentos, da educação fundamental às áreas de especialização. Propõe 
um novo formato para formação de profissionais competentes e críticos. Luís 
Milanesi . 3306 [B] 

3261. ISSN 1414-2139 v.7 n.2 p.105-112 jul./dez. 2002. A Internet como 
ferramenta de marketing nas bibliotecas. marketing na internet; bibliotecas. As 
bibliotecas enfrentam a tarefa de atingir os clientes e demonstrar o valor dos 
seus produtos e serviços, e elas podem utilizar o marketing via internet para 
alcançar os seus objetivos de atender tanto as suas comunidades como atingir os 
seus objetivos organizacionais. Por ser um instrumento de comunicação e 
informação que proporciona facilidade e rapidez no acesso às informações, a 
internet possibilita novas formas de alcançar os segmentos específicos que a 
biblioteca pretende atender. Ângela Maria de Oliveira . 3311 [B] 



3262. ISSN 1414-2139 v.7 n.2 p.113-133 jul./dez. 2002. Informação orgânica: 
recurso estratégico para tomada de decisão pelos membros do Conselho de 
Administração da UEL. informação orgânica; tomada de decisão; política de 
gestão de informação; Universidade Estadual de Londrina. Avalia se o uso das 
informações orgânicas (administrativas) pelos membros do Conselho de 
Administração da UEL se apresenta consoante com as diretrizes estratégicas da 
instituição. Apresenta a necessidade informacional desse conselho; os tipos de 
documentos consultados para subsidiar suas decisões; seu acesso; os tipos de 
documentos considerados imprescindíveis e os já existentes nos arquivos 
consultados. Identifica como principais características do processo decisório na 
UEL: a consonância entre o uso das informações orgânicas e as diretrizes da 
UEL; a falta de informações para subsidiar as tomadas de decisão; que os 
documentos considerados imprescindíveis são aqueles gerados, recebidos e 
enviados no âmbito da organização; e a inexistência de padrões arquivísticos no 
tratamento desses documentos. Sugere a implantação de uma política de gestão 
de informações para a UEL, subsidiada por uma política de gestão documental. 
Elizabeth Leão de Carvalho; Rose Mary Juliano Longo . 3312 [A] 

3263. ISSN 1414-2139 v.7 n.2 p.75-94 jul./dez. 2002. Tecnologia da 
informação: impactos na sociedade. tecnologia da informação; sociedade da 
informação; transmissão do conhecimento. Estuda os conceitos dos termos 
tecnologia, informação e tecnologia da informação e sociedade da informação. 
Discute os espaços que estes conceitos ocuparam em distintos momentos do 
desenvolvimento humano, como na oralidade, escrita, imprensa e era eletrônica. 
Finalmente, aborda os impactos que o acelerado desenvolvimento e uso das 
novas tecnologias da informação estão provocando na sociedade contemporânea. 
Gercina Ângela Borém de O. Lima; Líliam Pacheco Pinto; Marconi Martins de 
Laia . 3309 [C] 

3264. ISSN 1414-2139 v.7 n.2 p.95-104 jul./dez. 2002. Possibilidade de 
entrever a ética na informação empresarial. ética na informação empresarial; 
ética da empresa; ética do gestor da informação. Discute o sentido ou conteúdo 
que pode ter o tema ou noção "ética na informação empresarial", ao considerar 
que para sua compreensão torna-se necessário fazer e faz em síntese a discussão 
prévia das noções de "ética do mercado", "ética da empresa", "ética do 
cliente/consumidor de produtos e serviços" e "ética do gestor da informação". 
Francisco das Chagas de Souza . 3310 [CO] 



3265. ISSN 1414-2139 v.8 n.1 jan./jun. 2003. Análise dos periódicos 
eletrônicos (full text) em ciência da informação: América Latina, Caribe, 
Portugal e Espanha. periódicos científicos; periódicos eletrônicos; gestão da 
coleção; desenvolvimento de coleção. Aborda as vantagens do periódico 
científico eletrônico e a importância dos mesmos para o desenvolvimento e 
gestão de coleções de periódicos em Bibliotecas Universitárias, analisando 31 
títulos de periódicos em Ciência da Informação, com texto completo (full text) 
publicados na América Latina, Caribe, Portugal e Espanha. Os periódicos foram 
analisados com relação aos seguintes aspectos: país de origem, editor, ISSN, 
periodicidade, ano de fundação, suporte e formato e indexação em bases de 
dados. Os resultados apontam que o Brasil e a Espanha são responsáveis por 
praticamente 68 por cento dos títulos, editados em sua grande maioria, pelas 
Universidades, predominando a periodicidade semestral. O número de ISSN está 
presente em 79 por cento dos títulos. Conclui- se que na área da Ciência da 
Informação é possível acessar grande número de periódicos eletrônicos 
disponíveis gratuitamente na Internet. Maria Lourdes Blatt Ohira; Noêmia 
Schoffen Prado . 3497 [C] 

3266. ISSN 1414-2139 v.8 n.1 jan./jun. 2003. Ler, contemplar, interpretar ou 
"lição..." versus "amar...". "Amar, Verbo Intransitivo"; "Lição de Amor"; 
adaptações cinematográficas. Este artigo apresenta breve discussão teórica 
acerca das relações entre livro e filme e a respeito de adaptações 
cinematográficas de obras literárias. Mostra as convergências e divergências que 
ocorrem entre o texto de "Amar, verbo intransitivo" de Mário de Andrade e o 
filme "Lição de amor" de Eduardo Escorel, adaptado daquele romance. 
Terezinha Elisabeth da Silva . 3498 [O] 

3267. ISSN 1414-2139 v.8 n.1 jan./jun. 2003. O tempo e o espaço da sociedade 
da informação no Brasil. ciência da informação; sociedade da informação no 
Brasil; tecnologias da informação; gestão da informação. Sociedade da 
Informação, na definição aqui empregada, é o espaço em que se torna universal 
o acesso aos conteúdos. Ao pleitear sua entrada na sociedade da informação, o 
país deverá levar em conta a questão da informação com identidade cultural, 
privilegiando conteúdos nas várias manifestações de identidade e de modo 
especial, não incorrer no equívoco de privilegiar apenas informação relacionada 
às formas de identidade definidas pelo culto da memória ou das origens; tão 
importante como a identidade vinculada ao passado é a identidade que se projeta 
para o futuro. Sem dúvida a Ciência da informação precisa se inserir prática e 
conceitualmente, no esforço de uma Sociedade da Informação para o Brasil. Esta 
sociedade da informação gerou um documento verde, ainda não maduro e este 
documento, se observado com atenção, está direcionado mais para explicar e 
fornecer subsídios tecnológicos de suporte à oferta de informação. Aldo de A. 
Barreto . 3496 [C] 



3268. ISSN 1414-2139 v.8 n.2 jul./dez. 2003. Arquivologia/Biblioteconomia: 
interfaces das ciências da informação. arquivologia; biblioteconomia; ciência da 
informação. Arquivistas, bibliotecários, documentalistas, gestores da informação 
e museólogos, apesar de diferenciados em termos profissionais e institucionais, 
contribuem, de forma complementar, para a disponibilização da informação 
estocada, configurando objetivos comuns. As diferenças que se stabelecem entre 
os campos de atuação dos arquivistas e bibliotecários geram divergentes 
procedimentos de tratamento da informação e a discussão daquilo que as une, 
por meio de suas semelhanças, apontam para objetivos comuns quando as 
competências de ambos os profissionais, tanto de arquivos como de bibliotecas, 
visam tornar acessível a informação. Johanna W. Smit . 3499 [AB] 

3269. ISSN 1414-2139 v.8 n.2 jul./dez. 2003. Estudio bibliometrico sobre la 
producción científica brasileña en revistas españolas durante el período de 1997 
a 2000. bibliometria; produção científica; revistas espanholas. Estudo de 
bibliométrico sobre a produção científica brasileira em revistas espanholas, com 
o objetivo para avaliar a produção científica de autores brasileiros na Espanha. A 
análise foi feita através de artigos científicos publicados em revistas espanholas 
coletadas pelas bases de dados de Ciência e Tecnologi'a (ICYT) e de Ciências 
Sociais e Humanidades (ISOC) do Conselho Ssuperior de Investigações 
Científicas (CSIC). Os resultados da investigação mostram que a contribuição 
brasileira ao conjunto das bases ICYT e ISOC é mínima, tal afirmativa baseia-se 
na participação brasileira nessas bases de dados: em Ciência e Tecnologia não 
representou 1 por cento e em Ciências Sociais e Humanindades e não alcançou 
0.50 por cento dos trabalhos recolhidos. Vanda Ferreira dos Santos . 3501 [CD] 

3270. ISSN 1414-2139 v.8 n.2 jul./dez. 2003. Informação pública: paradoxos e 
desafios. informação pública; políticas públicas de informação; paradigmas da 
informação. O artigo analisa a informação enquanto bem público sob dois 
aspectos: geração e consumo da informação por atores públicos; e geração de 
informação por atores públicos e consumo por atores privados. O primeiro 
aspecto está relacionado às políticas públicas de informação, ou seja, o Estado 
deve ser um provedor de informação, situação em que persistem lacunas e 
descontinuidades. Quanto à geração de informação por atores públicos e o 
consumo por atores privados, o texto destaca a terceirização da geração de 
informação no contexto estatal, desse modo os atores privados se propõem a 
gerar informações públicas a baixo custo e com maior eficiência do que as 
organizações públicas. Considerando esses aspectos e as transformações 
tecnológicas, econômicas e sociais os profissionais da informação e seus 
produtos e serviços estão sujeitos a novos paradigmas que poderão influenciar a 
estrutura e o conteúdo dos serviços e produtos de informação. Eliany Alvarenga 
de Araújo . 3500 [CBD] 



3271. ISSN 1414-2139 v.9 n.1/2 jan./dez. 2004. Competencias requeridas para 
el ejercicio de las profesiones de la información: valoración de las listas 
relacionales de MERCOSUR y de la Unión Europea. competências; profissional 
da informação; Mercosul; União Européia; DECIDOC. A Sociedade da 
Informação exige novas atitudes e desenvolvimento de competências necessárias 
para o bom desenvolvimento profissional, tendo como referência as profissões 
que trabalham com informação, assim como em relação às necessidades 
empresariais referentes ao tratamento da informação que necessitam e utilizam. 
As competências requeridas hoje, especificamente na área da Ciência da 
Informação, são necessidades a serem contempladas pela formação universitária, 
principalmente nos cursos de graduação. São apresentadas no texto as 
competências profissionais em Biblioteconomia e Documentação, de acordo 
com recomendações do Conselho da Europa; as carências observadas na área; as 
competências definidas para o Mercosul e a União Européia; assim como um 
projeto para o desenvolvimento dessas competências, conhecido pela sigla 
DECIDOC. José Antonio Moreiro; Carlos Miguel Tejada Artigas . 3680 [CBD] 

3272. ISSN 1414-2139 v.9 n.1/2 jan./dez. 2004. Os termos relativos ao 
segmento GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros) no contexto das 
Linguagens Documentárias. homossexualidade; linguagens documentárias. Este 
artigo sintetiza uma monografia de conclusão de curso que investiga a 
importância das palavras relativas à experiência de gays, lésbicas, bissexuais e 
transgêneros. A reflexão tem início com estudos sobre a formação da linguagem 
e de sua importância para a integração humana à cultura, diferenciando a 
linguagem natural da linguagem documentária através da compreensão sobre o 
processo de formação das LDs e do reconhecimento de seu poder ideológico. Na 
seqüência, dedica-se a recuperar o uso de termos relacionados a sexo e gênero 
no decorrer da história e à apresentação dos sistemas organizados por Dewey e 
Cutter (CDD e LCSH). Neste ponto, é feita uma análise sobre como esses 
sistemas sustentavam discursos produzidos pela autoridade científica, no 
primeiro caso, e, no segundo, pela imposição de padrões culturais relativos ao 
público majoritário e cujas características incapacitaram esses sistemas de 
atender a segmentos sociais mais específicos. Finalmente, a reflexão destaca as 
mudanças provocadas por sujeitos políticos que, aliados aos bibliotecários, 
ganharam espaço nos anos sessenta e que reconheceram a importância da guarda 
de materiais, de centros de documentação, como a necessidade de novas 
linguagens para atender ao público GLBT, dando origem a um novo campo de 
estudos sobre a análise da  documentação. Claudio Roberto da Silva; Marilda 
Lopes Ginez de Lara . 3681 [BD] 

 

 



Datagramazero 

3273. ISSN 1517-3801 v.0 n.0 dez. 1999. Dado, informação, conhecimento e 
competência. dados; informação; conhecimento; competência; gestão do 
conhecimento; centros de competência. Definição de "dado" e caracterização de 
"informação", "conhecimento" e "competência", à luz de uma nova abordagem 
que parte do que pode ser definido matematicamente - o dado - e procede através 
da agregação paulatina de características adicionais para estabelecer cada um 
dos outros conceitos. Aplicação desses conceitos no levantamento de 
competências de profissionais; representação matricial e sua implementação. 
Organização de Centros de Competência. Valdemar W Setzer . 2806 [C] 

3274. ISSN 1517-3801 v.0 n.0 dez. 1999. Impacto da internet: algumas 
questões conceituais e metodológicasou como acertar um alvo em movimento 
atrás da cortina de fumaça. impacto das novas tecnologias; impacto da internet; 
avaliação do impacto tecnológico. A crescente preocupação com a demonstração 
do impacto, presumidamente positivo, das ICTs (Tecnologias da informação e 
da comunicação), da Internet, da informação, etc., parece ser impulsionada 
principalmente pela necessidade de justificar urgentes e maciços investimentos 
nesta área, ou de tirar proveito dela. Uma tal abordagem pode ser tão míope 
quanto pouco produtiva. A própria noção de impacto desloca-se em um contínuo 
de perspectivas de avaliação, que vão da mera penetração de mercado às 
permanentes transformações sociais, e ainda mais além. É preciso considerá-la 
cuidadosamente. A própria Internet está longe de ser um objeto explícito. 
Abrange infra-estruturas, recursos, transações e os resultados de sua utilização. 
Ordenar as várias facetas poderia ajudar a estabelecer aquilo que se quer 
investigar e a sua relação com outros universos. Por exemplo, é questionável que 
a Internet possa ser estudada independentemente de outras ICT's, as quais pode 
somente substituir ou revigorar. A comunidade dos usuários da Internet não é 
menos esquiva ou volátil como objeto de estudo. Parece, pelo menos desde uma 
perspectiva multicultural, ser pouco tratável por métodos de investigação 
padrão. Além disso, ela representa somente uma fração minoritária dos 
constituintes que se supõem indicar "impactos". Estudos de impacto têm uma 
tendência natural para tentar mostrar mudanças entre uma situação inicial, na 
maior parte das vezes descrita em termos vagos, e uma nova situação. E fazem 
isso tão apressadamente quanto possível. O resultado é freqüentemente 
decepcionante. Além de inútil, visto que é o próprio processo de mudança, pelo 
qual os participantes moveram-se de uma situação para outra, o que se necessita 
entender, com a finalidade de aprender com aquele esforço e tomar uma ação 
mais efetiva no futuro. Ainda pior, somente uma vaga atenção é dispensada às 
características das pessoas e às suas próprias necessidades e pontos de vista, 
embora elas sejam a parte determinante de qualquer sistema de informação ou 
comunicação. Baseado na experiência extraída de uma série de estudos sobre 
impacto, o artigo tentará oferecer algumas diretivas práticas para tratar 
problemas tão difíceis. Michel J Menou . 2811 [CO] 



3275. ISSN 1517-3801 v.0 n.0 dez. 1999. Mnemotécnica e tecnovidade. 
mnemotécnica; informação; conhecimento; tecnologia da informação; saber. A 
mnemotécnica tem muito o que dizer sobre os seus produtos recentes, sobre as 
assim chamadas Tecnologias da informação e da comunicação, bem como sobre 
métodos, usos e princípios derivados das práticas culturais que ajudou a 
consolidar. Os esforços em distinguir a informação do conhecimento, o 
nomotético do idiográfico, as reduções que o discurso impõe ao real ou, visto de 
outro modo, o caráter constitutivo das representações, tudo isso sugere a 
conveniência de um estudo cuidadoso do edifício mnemotécnico. Algo que 
poderia igualmente tornar visíveis, ou mesmo esclarecer algumas questões 
fundamentais mais além daquele esforço de entendimento. Luiz Carlos B 
Paternostro . 2809 [C] 

3276. ISSN 1517-3801 v.0 n.0 dez. 1999. O círculo vicioso que prende os 
periódicos nacionais. periódicos científicos; periódicos nacionais; índices de 
citações; informação científica; publicação. Os periódicos científicos publicados 
pelos países que não estão na fronteira do desenvolvimento da ciência e não têm 
o inglês como língua nacional não têm o prestígio de um periódico de primeira 
linha. Mesmo que sejam incluídos nos periódicos de resumo da área em que 
publicam, não conseguem entrar no círculo de periódicos regularmente 
analisados pelos prestigiosos índices de citação. Às vezes seus problemas 
refletem problemas nacionais de estabilidade política e financeira. Muitos são 
publicados de forma semi amadora e têm um esquema de distribuição deficiente. 
Freqüentemente apresentam irregularidades na periodicidade e morrem com 
facilidade. Desconfia-se que sejam, em geral, pouco lidos e pouco citados. A 
distribuição desses periódicos é freqüentemente deficiente. O maior programa de 
apoio às bibliotecas universitárias de universidades federais, mantido pela 
CAPES, incluem apenas títulos estrangeiros, isto é, não há apoio regular para 
compra de periódicos brasileiros, e o resultado são coleções deficientes, 
dependentes de sistemas de permuta e doações. Qual é então a função desses 
periódicos? Este artigo, que pretende fazer uma reflexão sobre o problema, foi 
motivado por resultados ainda parciais de um levantamento sobre a incidência 
de citações de artigos brasileiros feitas por autores que publicam em revistas 
nacionais. Suzana P. M Mueller . 2810 [C] 

3277. ISSN 1517-3801 v.0 n.0 dez. 1999. Os destinos da Ciência da 
Informação: entre o cristal e a chama. Ciência da Informação; conhecimento; 
tecnologia da informação; impacto das tecnologias da informação. Os caminhos 
da Ciência da Informação no próximo milênio estão certamente relacionados aos 
das estruturas e dos fluxos de informação. A relação entre o fluxo de informação 
e o público a quem o conhecimento é dirigido vem se modificando com o tempo, 
em função das diferentes técnicas que operam naquela transferência. O fluxo 
representa uma sucessão de eventos de um processo de mediação entre a geração 
da informação, por uma fonte emissora, e a aceitação da informação pela 
entidade receptora. A estrutura e o fluxo que interligam gerador e receptor vêm 
agregando qualidade à informação, em uma relação direta com as fases por que 
passou o desenvolvimento dos processos de transferência da informação, até a 
época da comunicação eletrônica, que viabiliza ainda com maior intensidade a 
interação que nos interessa observar. Aldo de A Barreto . 2808 [C] 



3278. ISSN 1517-3801 v.0 n.0 dez. 1999. Relatividade de todo conhecimento. 
relatividade do saber; conhecimento; validade objetiva; conhecimento objetivo. 
A idéia da relatividade de todo o saber não é uma idéia nova; pelo contrário é 
quase tão velha como a filosofia. Entretanto, neste século, e mesmo em nossos 
dias, ela parece ter tomado um caráter novo. Com a relatividade do saber 
admite-se um elemento de inverdade, de imperfeita validade objetiva. Porém é 
de notar que quando assim se leva tão longe esta teoria, ela converte-se no seu 
contrário e dá aos nossos conhecimentos uma validade e verdade ilimitadas, que 
de todo se opõem aos fatos. Tobias Barreto de Meneses . 2807 [O] 

3279. ISSN 1517-3801 v.0 n.1 fev. 2000. Bienes públicos globales en internet: 
¿cuánto sabemos y qué estamos haciendo?. bens públicos; globalização; internet 
na América Latina; regulamentação da internet Julio Cubillo . 2981 [CO] 

3280. ISSN 1517-3801 v.0 n.1 fev. 2000. Breve discussão sobre as condições 
político-éticas do progresso globalizado. ética da informação; progresso 
globalizado; direito da informação; regulamentação das novas tecnologias. A 
informática, vista como o processo de tratamento racional da informação, bem 
como de sua transmissão, armazenamento, recuperação e reutilização por meio 
de máquinas ou sistemas automáticos, é a grande responsável pela alienação do 
homem e massificação da sociedade. Porém, nada impede que esses mesmos 
meios técnicos sejam expostos à necessária revolução copernicana de 
valorização do homem, mesmo que o objeto da técnica seja completo, no sentido 
de que alcança o alvo desejado por si mesmo, sem interferência do homem. O 
lucro e a funcionalidade devem estar sujeitos à função eco-política, devem se 
submeter a princípios e medidas disciplinadoras da comunidade que participa do 
processo. Aires José Rover . 2982 [O] 



3281. ISSN 1517-3801 v.0 n.1 fev. 2000. O debate "UCC 2B" (UCITA) e a 
sociologia da era da informação. UCC 2B; UCITA; copyright; contrato; 
propriedade intelectual; economia digital; informação digital; regulamentação da 
internet. O "UCC 2B" [Uniform Commercial Code Section II B, USA], 
atualmente com o nome de "UCITA" [Uniform Computer Information 
Transactions Act], é uma proposta de substituição da lei de direitos autorais pela 
lei contratual. Este ensaio trata do que os juristas deveriam saber das pesquisas 
em ciências sociais sobre a Internet. É uma crítica da legislação proposta nos 
EUA para a regulamentação, por contrato, da informação. As instituições e 
práticas econômicas que a UCC 2B procura regulamentar - comércio eletrônico, 
gerência do conhecimento e mercado de informações - estão mudando mais 
rápido do que as ferramentas e conceitos utilizados para estruturar o debate pelos 
que fazem as políticas. Através da descrição e análise das investigações relativas 
à natureza da "informação" e dos componentes da "economia digital", este artigo 
sugere desenvolver um novo fundamento conceitual e uma linguagem comum 
para a regulamentação destas novas estruturas sociais e econômicas. Assim, o 
artigo procura assegurar o diálogo entre a comunidade jurídica, os que fazem as 
políticas, a indústria moderna e os cientistas sociais. Dois elementos são cruciais 
para a formação de um encontro interdisciplinar produtivo. Primeiro, é 
importante que os participantes no debate UCC 2B reconheçam que informação 
digital não é simplesmente um novo tipo de propriedade intelectual difícil de 
regulamentar pela facilidade de cópia. Ela é mais do que isto, é também um 
novo tipo de capital econômico e um meio emergente para inovações no 
comportamento corporativo, político e cultural. Em segundo lugar, a própria 
"economia digital" não é apenas um novo mercado econômico, assim como 
certamente a Internet não é meramente um novo canal de distribuição. Em vez 
disso, a tecnologia digital está transformando a natureza e função da empresa e 
de cada setor da economia. Visando regulamentar efetiva e eficientemente a 
estrutura econômica que a tecnologia da informação digital torna possível, os 
participantes no debate UCC 2B precisam reconhecer que o uso de tal tecnologia 
tem repercussões tanto sociais quanto econômicas. Peter Lyman . 2984 [CO] 



3282. ISSN 1517-3801 v.0 n.1 fev. 2000. O projeto GNU. GNU; software livre; 
patentes de software; software proprietário; liberdade de informação; copyright. 
Quando comecei a trabalhar no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, 
em 1971, incorporei-me a uma comunidade que já compartilhava programas há 
muitos anos. O ato de compartilhar software não se limitava à nossa comunidade 
em particular, é algo tão velho como o computador, do mesmo modo que 
compartilhar receitas é tão antigo como cozinhar. Mas nós o fazíamos em uma 
escala maior do que a maioria. (...) A idéia de que o sistema social do software 
proprietário -- o sistema que diz que você não pode compartilhar ou trocar 
programas -- é anti-social, de que não é ético, de que simplesmente é algo 
errado, pode surpreender alguns leitores. Mas, que outra coisa poderíamos dizer 
de um sistema que se baseia na divisão do público e que mantém os usuários 
sem socorro? Os leitores que se surpreendem com esta idéia devem ter 
assimilado o sistema social do software proprietário tal como lhes foi dado, ou o 
julgaram em função dos termos sugeridos pelo negócio do software proprietário. 
Os que publicam software têm trabalhado longa e duramente para convencer as 
pessoas de que só há um modo de se considerar este tema. Quando os que 
publicam software falam de "fazer valer" os seus "direitos" ou de "deter a 
pirataria", o que *dizem*, de fato, é secundário. A verdadeira mensagem contida 
nessas declarações está nos pressupostos não declarados que eles consideram 
garantidos; o público deve aceitá-los acriticamente. (...) Os usuários de 
computador devem ser livres para modificar programas, de forma a ajustá-los às 
suas necessidades, e livres para compartilhar software, porque a base da 
sociedade está em ajudar às outras pessoas. (...) Quando a minha comunidade 
desapareceu, foi impossível continuar como antes. (...) Perguntei-me, então, se 
havia algum programa ou programas que pudesse escrever, de modo a tornar 
outra vez possível uma comunidade. A resposta era clara: o que se necessitava, 
em primeiro lugar, era um sistema operacional. Este é o software crucial para se 
poder começar a usar um computador. Com um sistema operacional pode-se 
fazer muitas coisas; sem ele, você não pode nem fazer funcionar o computador. 
Com um sistema operacional livre, poderíamos ter novamente uma comunidade 
cooperativa de hackers [1] -- e convidar qualquer pessoa para juntar-se a ela. E 
qualquer um seria capaz de usar um computador, sem ter para isso que conspirar 
contra os seus amigos e amigas. (...) Decidi fazer o sistema compatível com o 
Unix, de modo que fosse portátil e, assim, que os usuários do Unix pudessem 
adotá-lo facilmente. O nome GNU foi escolhido segundo uma tradição hacker, 
como um acrônimo recursivo de «GNU's Not Unix». (...) Não podemos 
considerar o futuro da liberdade garantido. Não o considere garantido! Se você 
deseja conservar a sua liberdade, deve estar preparado para defendê-la. Richard 
Stallman . 2983 [O] 

3283. ISSN 1517-3801 v.1 n.2 abr. 2000. "Procesados por otros": diferencias 
infocomunicacionales y sociocultura contemporánea.  Aníbal Ford . 2987 [O] 



3284. ISSN 1517-3801 v.1 n.2 abr. 2000. A classificação como interface da 
internet. classificação; internet; representação do conhecimento; conhecimento 
registrado; recuperação da informação. O presente artigo visa refletir sobre a 
Classificação como uma das interfaces relevantes da Internet. Não pretende ser 
de cunho teórico. O objetivo primordial é apresentar uma contribuição sobre o 
tema do ponto de vista da organização e representação do conhecimento 
registrado visando a recuperação de informação. Apresenta a Classificação como 
um processo fundamental da natureza humana e como tal merecedora de 
particular atenção no tratamento da informação na era eletrônica, especialmente 
no contexto da Internet. Comenta sobre o ambiente Internet como sistema de 
informação. Apresenta considerações sobre o tema, não sob a perspectiva de 
serem "finais" mas na expectativa de suscitar futuras contribuições visando 
enriquecer a discussão sobre como organizar e representar o universo do 
conhecimento registrado para fins de recuperação e acesso - assunto complexo e 
desafiante, por vezes polêmico, mas de indiscutível importância na era 
eletrônica. Rosali Fernandez de Souza . 2986 [CB] 

3285. ISSN 1517-3801 v.1 n.2 abr. 2000. Liderança e difusão da Internet: o 
caso do Brasil. uso da internet; padrões de difusão; liderança; expansão das 
novas tecnologias. Ao final de uma década de mudanças econômicas e 
tecnológicas notavelmente rápidas, ou mesmo revolucionárias, é fácil assumir 
que a expansão continuada da Internet está garantida. No Brasil, o uso da 
Internet cresceu 130 porcento entre 1997 e 1998 e constitui agora uma grande 
indústria, com quase 1.300 provedores de serviços (ISPs), e algo em torno de 
cinco ou seis milhões de usuários. A difusão é tão rápida através do mundo em 
desenvolvimento que isto já não parece tão importante como há uma década 
atrás. Ainda assim, devemos resistir à tentação de considerar os padrões e os 
ritmos da difusão da Internet como se não fossem dignos de nota, 
particularmente nos países em desenvolvimento. Ernest J Wilson III . 2988 [O] 

3286. ISSN 1517-3801 v.1 n.2 abr. 2000. O interagir humano-computacional: 
mapeando relações heterodisciplinares. história da informática; diversidade 
disciplinar; recomendações curriculares; interação ser humano computador. O 
reconhecimento da diversidade de competências necessárias ao suporte do 
interagir humano computacional varia em gênero e grau no decorrer da história 
das artes, ciências, e tecnologias da automação, informação, e comunicação. 
Atualmente, em uma fase de diversificação, áreas emergentes se consolidam ao 
se dedicarem a tópicos não ou não mais explorados por áreas estabelecidas. A 
complementaridade e as contradições inerentes às áreas de interesse diverso 
representa um desafio para os profissionais da área de informática, pois o 
convívio heterodisciplinar tanto pode ser vantajoso como não. Neste ensaio é 
delineado um ferramental cuja funcionalidade visa explorar e visualizar 
diagramaticamente os diferentes focos de interesse e orientações de um 
subconjunto das disciplinas associadas a problemática do interagir humano 
computacional, de suas relações heterodisciplinares, e de suas transformações 
históricas. O ferramental pode ser expandido ou transformado de acordo 
domínio de análise escolhido. Luiz Ernesto Merkle . 2985 [O] 



3287. ISSN 1517-3801 v.1 n.3 jun. 2000. A propriedade intelectual na era da 
internet. propriedade intelectual; autoria na internet; copyright; disseminação da 
obra digital. A propriedade intelectual é abordada à vista das perplexidades que 
a cercam diante do advento da era digital, especialmente da Internet. É feito um 
breve histórico do conceito e das suas motivações. Relatam-se algumas 
experiências recentes e bastante inovadoras na procura de novos modelos de 
utilização do direito que o autor possui de influir sobre a disseminação da sua 
criação. O artigo termina com algumas reflexões sobre o possível futuro da 
propriedade intelectual. Imre Simon . 2992 [O] 

3288. ISSN 1517-3801 v.1 n.3 jun. 2000. Das cartas iluministas às listas de 
discussão. disseminação científica; cartas iluministas; listas de discussão; 
divulgação científica; comunicação científica. As primeiras revistas científicas 
nasceram como um prolongamento das cartas científicas do século 17; as cartas 
eram enviadas para as sociedades científicas que as imprimia, divulgando-as 
para a comunidade, como foi o caso da Royal Society of London. Foi só numa 
segunda fase, a partir de 1850 que as revistas científicas começam a assumir a 
funcionalidade que elas tem hoje, a de serem veículos para contribuições 
originais que denotam a noção de rede na estrutura cumulativa da ciência. A 
questão é, perguntar se a ciência continua a ser a representação privilegiada do 
real e mais que isso, em que medida as páginas web do tipo comerciais são 
menos nobres que as páginas ditas informacionais (acadêmicas). Em que medida 
as páginas pessoais (as homepages) são mais ou menos arbitrárias do que as 
páginas que passaram pelo processo do "peer review". Tal como as cartas nunca 
foram exclusividade da ciência, também as listas são assinadas por mensageiros 
diversos. Nas listas pode-se optar por ser um ouvinte, um participante silencioso. 
Assim como nos clips de jornais eletrônicos promovidos pelas sociedades 
científicas atuais somos apenas leitores. Tão silenciosos quando da leitura de 
jornais impressos. As listas de discussão, por serem um tipo de escrita oralizada 
ou uma oralidade escrita funcionam mais como quadro de avisos do que 
propriamente discussão de temas. Eis aí uma hipótese a ser testada nas várias 
áreas do conhecimento. Solange Puntel Mostafa; Marisa Terra . 2989 [C] 

3289. ISSN 1517-3801 v.1 n.3 jun. 2000. Informação estatística: demanda e 
oferta, uma questão de ordem. informação; informação estatística; demanda (ex 
ante e ex post); oferta (etapas de produção e de disseminação); detecção da 
demanda; coordenação. Este texto descreve duas ocorrências da demanda em 
face da oferta, uma ex post e uma ex ante; enfocando a informação estatística. 
Procura argumentar que afirmação de que, no contexto da informação, a oferta 
antecede a demanda só vale para a demanda ex post (a que influencia a 
disseminação). Contudo, influindo na produção e, assim, fundando todo um 
processo de trabalho, manifesta-se uma demanda ex ante, espaço legítimo da 
dimensão sociopolítica (ao menos) da informação estatística. Por fim, ressalta-se 
o imperativo de se antever o mais possível esta demanda ex ante, de modo a não 
desarranjar ou desorganizar o espaço da oferta (com suas peculiares exigências 
técnico-científicas); para esta antevisão sugere-se todo um esquema para sua 
detecção, o que passa por haver uma efetiva coordenação (a par e acima da 
produção e da disseminação). Nelson de Castro Senra . 2991 [C] 



3290. ISSN 1517-3801 v.1 n.3 jun. 2000. Os agregados de informação: 
memórias, esquecimento e estoques de informação. agregados de informação; 
estoques de informação; memória; esquecimento; distribuição da informação. 
Conceituamos como estoques de conteúdos de informação toda reunião de 
estruturas de informação. Estoques de informação representam, assim, um 
conjunto de itens de informação organizados (ou não), segundo critério técnico, 
dos instrumentos de gestão da informação e com conteúdo que seja de interesse 
de uma comunidade de receptores. Quanto mais o estoque de informação estiver 
codificado em uma metalinguagem mais estará ocultando a informação completa 
em linguagem natural. Um estoque de itens codificados servirá, principalmente, 
para direcionar o receptor para a informação útil, mas estabelece a necessidade 
de haver um duplo fluxo de comunicação, um modelo de linguagem que se 
sobrepõe à natural. Como decorrência das condições técnicas e econômicas, 
produzidas pela peculiar ambiência de convívio da oferta e demanda em 
unidades de estoques de informação, existe um reflexo ocasionando 
circunstâncias políticas que afetam a distribuição da informação e a potencial 
geração do conhecimento no indivíduo e na sociedade. No contexto político esta 
distribuição é afetada pois o produtor de informação tenderá a transferir 
produtos que minimizem uma condição de ineficiência operacional do seu 
estoque, em detrimento de uma situação que maximize a expectativa de 
qualidade de informação da demanda dos seus usuários. Aqueles que detêm o 
poder sobre os estoques institucionais de informação também detêm o poder 
sobre a sua administração e distribuição e conseqüentemente sobre o 
conhecimento gerado na sociedade e o seu potencial de desenvolvimento. O 
produtor de informação, proprietário dos estoques, decide sobre quais os itens de 
informação devem ser armazenados e quais as estratégias para a sua distribuição 
à sociedade. Decide, ainda, sobre o empacotamento tecnológico para a sua 
distribuição, considerando que alguns dos canais de distribuição são tão 
intensivos na utilização de tecnologia, que podem direcionar a própria estratégia 
na transferência da informação. A gestão dos estoques de informação pode ser 
tão autoritária quanto as políticas que a orientam. Será tanto mais autoritária 
quanto maior for o poder de oferta sobre a demanda colocada pelos receptores. 
Aldo de Albuquerque Barreto . 2990 [C] 

3291. ISSN 1517-3801 v.1 n.4 ago. 2000. Cambio y continuidad en las 
organizaciones de gestión del conocimiento. gestão do conhecimento; 
bibliotecas universitárias; informação e universidade; organizações 
educacionais; rede e informação Julio Cubillo . 2993 [CB] 

3292. ISSN 1517-3801 v.1 n.4 ago. 2000. Estudio bibliométrico sobre la 
presencia de los autores cubanos en el "Web of Science". Bibliometria cubana; 
ciência cubana; cubanos no "Web of Science"; análise de citações Raúl G. 
Torricella Morales; Guido Van Hooydonk; Juan Antonio Araujo Ruiz . 2995 [C] 



3293. ISSN 1517-3801 v.1 n.4 ago. 2000. Universidade e informação: a 
biblioteca universitária e os programas de educação a distânciauma questão 
ainda não resolvida. bibliotecas universitárias; educação a distância; serviços de 
biblioteca; universidade e informação. Os conceitos informação e universidade 
são indissociáveis. As novas tecnologias de informação vêm modificando a 
maneira como as universidades desempenham suas funções de ensino, pesquisa 
e extensão. Na área específica de ensino, em todo o mundo, a expansão do 
ensino ou educação à distância, mediado por computador, talvez seja a 
conseqüência mais marcante da ação da tecnologia. Mas ao mesmo tempo em 
que se descortinam oportunidades de alcançar metas educacionais nunca antes 
possíveis para indivíduos, instituições e governos, levantam-se questões de 
qualidade desses cursos. Neste artigo revêem-se alguns pontos relacionados a 
esse tema, e se discute a questão dos serviços das bibliotecas universitárias, que 
deveria estar no centro dessas questões mas que tem sido, senão ignorada, pelo 
menos postergada pelos planejadores dos cursos, inclusive no Brasil. O texto 
revê alguns parâmetros que têm sido propostos para esses serviços pela 
Association of College and Research Libraries (EUA), e estudos realizados nos 
Estados Unidos e Grã-Bretanha sobre a questão. O movimento de expansão dos 
cursos à distância, ao levantar novos desafios para as bibliotecas universitárias, 
levanta também a questão para os cursos de graduação em Biblioteconomia, pois 
certamente as tecnologias de comunicação e informação, ao reconfigurarem a 
universidade e seus sistemas de informação, estão modificando também esse 
mercado de trabalho. Suzana Pinheiro Machado Mueller . 2994 [B] 

3294. ISSN 1517-3801 v.1 n.5 out. 2000. Capacidade governativa, informação, 
e governo eletrônico. governança; governabilidade; governo eletrônico; 
Sociedade da Informação; capacidade governativa. A capacidade governativa 
como fator de democratização do Estado envolve políticas e práticas 
informacionais, especialmente no quadro da sociedade informação. Iniciativas 
como o governo eletrônico sugerem novas possibilidades na gestão do Estado, 
sua transparência e accountability. Tais processos apresentam características 
distintas em países centrais e periféricos. Nestes últimos, constata-se uma 
aparente contradição entre os projetos de Sociedade da Informação e a 
precariedade informacional do Estado. José Maria Jardim . 2997 [C] 

3295. ISSN 1517-3801 v.1 n.5 out. 2000. Construindo a Sociedade da 
Informação no Brasil: uma nova agenda. Programa Sociedade da Informação no 
Brasil; info-exclusão; disseminação da informação; tecnologias da informação. 
O Brasil lançou recentemente o Programa Sociedade da Informação, contendo 
um conjunto de propostas visando não apenas disseminar a adoção e o uso das 
tecnologias de informação no país, mas evitar que esse processo amplie as 
desigualdades hoje existentes entre pessoas e regiões ricas e pobres. O objetivo é 
afastar a ameaça de um novo tipo desequilíbrio, a partir da formação de um 
contingente de info-excluídos. O presente artigo tem como objetivo 
contextualizar o estabelecimento do Programa Sociedade da Informação no 
Brasil, no momento particular de profundas transformações das estruturas 
sociais contemporâneas. Liz-Rejane Legey; Sarita Albagli . 2996 [C] 



3296. ISSN 1517-3801 v.1 n.5 out. 2000. Os conteúdos e a Sociedade da 
Informação no Brasil. Programa Sociedade da Informação no Brasil; conteúdos 
de informação; disseminação da informação; redes de informação; políticas de 
informação. O Programa Sociedade da Informação, resultante de trabalho 
iniciado em 1996 pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, tem como 
finalidade substantiva lançar os alicerces de um projeto estratégico, de amplitude 
nacional, para integrar e coordenar o desenvolvimento e a utilização de serviços 
avançados de computação, comunicação e informação e de suas aplicações na 
sociedade, de forma a alavancar a pesquisa e a educação, bem como assegurar 
que a economia brasileira tenha condições de competir no mercado mundial. O 
indivíduo realiza a Sociedade da Informação através de seus conteúdos. Os 
recursos, produtos e Serviços de Informação são identificados na Internet com o 
nome genérico de conteúdos. Em resumo, conteúdo é tudo o que é operado na 
Internet. Uma das contribuições mais extraordinárias da Internet é permitir a 
qualquer um, em caráter individual ou institucional, vir a ser produtor, 
intermediário e usuário de conteúdos. E o alcance dos conteúdos é universal, 
resguardadas as barreiras lingüísticas e tecnológicas do processo de difusão. É 
através da operação de redes de conteúdos de forma generalizada que a 
sociedade atual vai mover-se para a Sociedade da Informação. A força motriz 
para a formação e disseminação destas redes reside na eficiência das decisões 
coletivas e individuais. Os conteúdos são, portanto, o meio e o fim da gestão da 
informação, do conhecimento e do aprendizado na Sociedade da Informação. 
Antonio Lisboa Carvalho de Miranda; Abel Packer; Abigail de Oliveira; Aldo de 
Albuquerque Barreto; Fernando Flávio Pacheco; José Marques de Mello; José 
Teixeira Coelho Netto; Nelson de Castro Senra; Othon Jambeiro; Yone 
Chastinet . 2998 [C] 



3297. ISSN 1517-3801 v.1 n.6 dez. 2000. A pesquisa em Ciência da 
Informação no contexto das ciências Humanas. políticas de pesquisa; Ciência da 
Informação; paradigma informacional; grupos de pesquisa; ciências Humanas; 
conhecimento da informação. Quando um organismo ou entidade estabelece 
uma política de pesquisa para uma determinada área, tem em mente um objetivo 
a ser conseguido. Esse objetivo pode ser, por exemplo, o avanço do 
conhecimento, do estado da arte em que se encontra o saber naquela área. Mas, 
apesar de todas as dúvidas, imperfeições e indefinições, nossa área tem 
avançado e aumentado seu conhecimento acumulado e aprendido com suas 
dificuldades e fracassos. Na Finlândia, em 1990, um encontro reuniu vários de 
nossos teóricos para discutir os conceitos de Ciência da Informação e destaca 
pontos muito interessantes; Identifica as seguintes tendências recentes na 
literatura da área: 1. mudança acentuada de objetivo nas pesquisas, de 
documentos para textos e para informação transformada em conhecimento. 2. 
mudança dramática de objetivos entrados apenas na tecnologia para objetivos 
englobando toda a dimensão humana. 3. mudança na concepção de informação 
como puramente científica para informação entendida em sentido amplo. 4. 
nenhuma separação entre ter acesso e poder usar, mas a visão desses dois 
processos em conjunção. Ao fazer esses comentários sobre o cenário da área, o 
propósito é enfatizar a diversidade de níveis de interesse, temas e assuntos, e 
constatar a existência de um processo contínuo de evolução dos interesses e de 
mudança de rumos que caracterizam a comunidade internacional da área. No 
Brasil, o panorama repete o quadro internacional, no sentido de haver 
diversidade e evolução, contudo, as diversas correntes de pensamento ainda não 
são tão organizadas ou identificadas em grupos ou linhas de pesquisa, seja na 
organização dos cursos de pós-graduação ou suas linhas e grupos de pesquisa. 
Suzana Pinheiro Machado Mueller . 3003 [C] 

3298. ISSN 1517-3801 v.1 n.6 dez. 2000. Infra-estrutura da pesquisa em 
Ciência da Informação no Brasil. infra-estrutura de pesquisa; Ciência da 
Informação; disseminação da pesquisa; processos de informação; campos de 
conhecimento. Análise da infra estrutura para pesquisa em Ciência da 
Informação, no Brasil, a partir das políticas de C 

T e de informação, considerando a natureza da área como campo do 
conhecimento. Programas e ursos de Pós Graduação constituem o ambiente de 
estudo, além de grupos de pesquisa, mestres e doutores. O trabalho enfatiza o 
fomento à pesquisa e são levantados os recursos financeiros para diferentes 
categorias de auxílio, no CNPq, sendo estabelecida a relação entre demanda e 
aprovação de projetos. Ao final são enfocados a disseminação de pesquisas 
através de periódicos e eventos técnico científicos, os recursos bibliográficos 
proporcionados por bibliotecas e centros de informação, o acesso a bases de 
dados especializadas, assim como Laboratórios, infra-estrutura tecnológica que 
estimula o processo de comunicação e informação. Lena Vania Ribeiro Pinheiro 
. 3000 [C] 



3299. ISSN 1517-3801 v.1 n.6 dez. 2000. Metodologia de pesquisa no campo 
da Ciência da Informação. estratégias metodológicas; Ciência da Informação; 
conhecimento; Sociedade da Informação; cidadania informacional. Se as 
estratégias metodológicas são definidas em horizontes concretos de 
possibilidades políticas e epistemológicas, os programas de pesquisa em Ciência 
da Informação, devido a sua filiação às ciências Sociais, são duplamente 
afetados, em sua estrutura paradigmática e em seus conteúdos teóricos e 
empíricos, pela configuração social dos regimes de informação. Tendo que 
articular o caráter estratificado de seu objeto, premissas poliepistemológicas, 
abordagens interdiscursivas e de intervenção informacional, o escopo e 
abrangência de um programa de pesquisa se definem em três espaços 
gnosiológicos: o da comunidade de pesquisa, o de gestão e avaliação da ciência 
e o da rede ampla de pares, de empreendedores sociais e de "socius". Sendo que 
cada um desses espaços tem diferentes demandas e culturas de evidencia, a 
direção e a perspectivas de uma Sociedade da Informação colocariam o desafio 
de grandes projetos orientados por missão com a responsabilidade de sustentar 
processos intensivos de inovação informacional e ações inclusivas de cidadania 
informacional e identificação cultural. Maria Nélida González de Gómez . 3001 
[C] 

3300. ISSN 1517-3801 v.1 n.6 dez. 2000. O ensino da prática de pesquisa, 
vivência e consciência. pesquisa; prática da pesquisa; ensino; métodos de 
ensino; ementa; bibliografia; programa. O autor se propõe a pensar o ensino da 
prática de pesquisa, de modo ousado, revelando a consciência que adquiriu sobre 
o assunto a partir de sua vivência como professor e como pesquisador. Ao longo 
do texto, sugere vários recursos didáticos capazes de motivar os alunos, levando-
os a se sentirem envolvidos na prática de pesquisa. Ademais, ensaia uma ementa 
e um programa de disciplina; por fim, indica uma bibliografia, tanto quanto 
possível, atualizada. Trata-se de uma reflexão ensaística, não exaustiva nem 
conclusiva. Nelson Castro Senra . 2999 [O] 



3301. ISSN 1517-3801 v.1 n.6 dez. 2000. Pesquisa em Ciência da Informação 
no Brasil: síntese e perspectiva. paradigma informacional; Ciência da 
Informação; pesquisa e conhecimento; formação profissional; sistemas de 
informação. No início, o paradigma da Ciência da Informação dos anos 50 
compreendia a noção do processo que envolve o movimento da informação em 
um sistema de comunicação humana. Evidencia particularmente o fluxo da 
informação que ocorre no sistema onde objetos de representação do 
conhecimento são armazenados e recuperados em resposta à uma pergunta 
iniciada pelo usuário. É costume atrelar-se o desenvolvimento da pesquisa em 
Ciência da Informação no Brasil ao advento da pós-graduação, o que é correto, 
mas um outro fator igualmente decisivo deve ser considerado a implantação dos 
grandes sistemas de informação no Brasil dos anos 50 aos anos 80. A criação do 
IBBD, da BIREME, das tentativas de implantação de um sistema de informação 
agrícola, etc.Estes eventos foram decisivos para o desenvolvimento da área na 
medida em que criaram um ambiente adequado para as questões que motivaram 
as pesquisas. A pós-graduação não pode ser vista apenas como causa mas 
também como efeito dessa ação organizacional no cenário dos sistemas de 
informação no referido período. Basta ver a temática de muitas dissertações que 
refletem tais demandas. Mas é justo, também, entender que a academia é 
responsável pela absorção dos melhores quadros que ela mesma forma, criando 
uma pauta de pesquisa mais distante das orientações do mercado, situação que 
hoje parece mais significativa do que nas décadas passadas. A Ciência da 
Informação faz parte de um campo científico de tipo novo, mostrando 
atualmente a existência de alguns fatores de mudança convergindo para novos 
cenários de formação profissional e de direcionamento da sua pesquisa. Antonio 
Lisboa Carvalho de Miranda; Aldo de Albuquerque Barreto . 3002 [C] 

3302. ISSN 1517-3801 v.2 n.1 fev. 2001. Confronto simbólico, apropriação do 
conhecimento e produção de informação nas redes de movimentos sociais. redes 
de movimentos sociais; conhecimento; sociedade. Os movimentos sociais, no 
ambiente mais recente da globalização, buscam novas formas de cooperação e 
de denúncia para encaminhar suas ações. A organização em redes de 
movimentos é uma forma dinâmica de intercambiar idéias e de fortalecer as 
ações de indivíduos, grupos e entidades. O artigo aborda os papéis que os atores 
são levados a desempenhar nessas redes, e de que forma investem recursos 
cognitivos, informacionais e comunicacionais nos processos de luta e de 
intervenção para a transformação social. Conclui-se que, nas redes de 
movimentos sociais, coloca-se em prática uma nova compreensão do 
conhecimento e da informação, além de formas inovadoras para a sua 
organização e gestão pelas organizações e movimentos da sociedade. Regina 
Maria Marteleto . 3126 [C] 

3303. ISSN 1517-3801 v.2 n.1 fev. 2001. O cívico, o político, o eleitoral e a 
internet. . Embora não ofereça uma relação direta nem com o índice de 
participação do votante que se excedeu na utilização do indicativo de 
prosperidade democrática, nem com o comprometimento cívico e político mais 
abrangente, a Internet é capaz de aprofundar e aumentar a informação daqueles 
que estão engajados e participam da vida pública. Michael Cornfield . 3127 
[CO] 



3304. ISSN 1517-3801 v.2 n.1 fev. 2001. Os centros de voluntários brasileiros 
vistos como uma rede organizacional baseada no fluxo da informação. redes 
organizacionais; terceiro setor; Ciência da Informação; voluntariado. Estudo 
sobre articulação de redes entre organizações sem fins de lucro no Brasil. O caso 
da Rede Voluntária, uma rede de Centros de Voluntários, é abordado em 
detalhamento. O trabalho objetiva: expor algumas relações entre os conceitos de 
rede e informação; contextualizar as transformações ocorridas nas últimas 
décadas relativas a formas de gerenciamento organizacional; discutir técnicas de 
articulação de redes; e apresentar o caso da Rede Voluntária, sua metodologia de 
articulação, resultados obtidos, barreiras encontradas e questionamentos futuros 
para o projeto. Bruno Ricardo Costa Ayres . 3125 [C] 

3305. ISSN 1517-3801 v.2 n.1 fev. 2001. Rediseño del sistema de intercâmbio 
de información científica de la educación superior cubana.  Raúl G. Torricella 
Morales; Lic Estéban Pérez . 3128 [C] 

3306. ISSN 1517-3801 v.2 n.2 abr. 2001. A função da terminologia na 
construção do objeto da Ciência da Informação. terminologia; Ciência da 
Informação; construção do objeto; função da Terminologia; fundamentos da 
Ciência da Informação. A Ciência da Informação é um campo científico em 
constituição que não apresenta consenso quanto ao seu objeto, delimitação ou 
métodos. Diante do fato, uma indagação torna-se inevitável: quais são os 
critérios que pautam sua constituição? A resposta usual é que a Ciência da 
Informação constitui-se interdisciplinarmente, propondo quadros nocionais 
tomados de empréstimo de disciplinas tais como a comunicação, Computação ou 
ciências Cognitivas. Tal indeterminação suscita problemas de natureza teórica, 
cuja solução requer a formulação de novas hipóteses que confiram maior 
consistência ao campo. Apresentamos como hipótese a idéia de que, na 
atualidade, o termo "Ciência da Informação" impõe-se como um significante, 
isto é, como uma forma vazia conceitualmente. Aceita tal hipótese como 
resposta inicial ao problema, acrescenta-se para sua consolidação as seguintes 
hipóteses auxiliares: a) o estudo da constituição histórica do campo poderá 
evidenciar momentos de estruturação que não foram suficientemente 
atualizados, permanecendo como subentendidos e não como pressupostos 
explícitos do domínio; b) formular terminologias que reflitam os núcleos 
fundantes da área é condição necessária para a explicitação de seu domínio. A 
sistematização da terminologia de Ciência da Informação é proposta a partir da 
estrutura conceitual da área em seus diferentes momentos. A pesquisa, em curso, 
deverá ser consolidada no "Dicionário Crítico de Ciência da Informação". Nair 
Yumiko Kobashi; Johanna W. Smit; Maria de Fátima G.M. Tálamo . 3131 [C] 



3307. ISSN 1517-3801 v.2 n.2 abr. 2001. A informação estatística oficial na 
Sociedade da Informação: uma (des)construção. estatísticas oficiais; Sociedade 
da Informação; construção de estatísticas oficiais; construção de informação 
estatística; sistema de informação estatística; sistema estatístico; estatística 
oficial e sociedade atual. O artigo tem por objetivo discutir como as grandes 
transformações que marcam a sociedade contemporânea se refletem na 
pertinência das informações estatísticas oficiais, consubstanciadas no 
denominado Sistema de Informação Estatística. A configuração social atual, em 
transformação, é focada sob o ângulo da abordagem da Sociedade da 
Informação. Questiona-se, então, se as transformações apontadas por este recorte 
interpretativo são passíveis de serem apreendidas com o arcabouço conceitual-
metodológico dos atuais levantamentos estatísticos construído e consolidado 
para "retratar" a sociedade capitalista industrial moderna de escopo nacional, do 
pós-guerra, hoje completamente modificada. Aponta-se, então, que fenômenos 
que ganham centralidade no contexto atual - de conhecimento, informação e 
inovação intensivos - ou não são contemplados pelo Sistema de informação 
Estatística ou são por ele apropriados a partir da lógica de representação da 
sociedade industrial anterior, fortemente material, o que os desfoca. Rosa Maria 
Porcaro . 3132 [C] 

3308. ISSN 1517-3801 v.2 n.2 abr. 2001. Serviços web e a evolução dos 
serviços em TI. serviços web; internet; TICs; e-Business; W3C. O tema serviços 
Web (ou web services) tem sido amplamente discutido ultimamente na literatura 
comercial e científica ligada à Internet. A partir de uma perspectiva de evolução 
histórica dos serviços implementados através do emprego das tecnologias da 
informação e comunicação, discute-se neste artigo como estes serviços web se 
integrarão e como serão aplicados para estruturar o conceito de e-business. 
Apresenta-se os princípios básicos de uma arquitetura voltada para serviços web 
e as tecnologias padrão que estão surgindo sob coordenação do W3C e que 
suportarão a implementação desta arquitetura. Marcello Peixoto Bax; George 
Leal Jamil . 3130 [C] 

3309. ISSN 1517-3801 v.2 n.2 abr. 2001. Transmissão de tecnologia: análise do 
conceito. conhecimento; informação; midiologia; tecnologia; transferência de 
tecnologia; transmissão de tecnologia. Informação, conhecimento e tecnologia 
são elementos indispensáveis ao desenvolvimento e são a base da discussão e 
análise dos conceitos de transferência e transmissão. Utiliza-se um modelo de 
adoção de nova tecnologia e o compara à teoria da midiologia, tendo em vista 
ser a transmissão de mensagens e suas relações históricas com os meios técnicos 
e ambientais o escopo desta disciplina e em tudo se assemelham ao processo de 
adoção de inovação tecnológica. A utilização do conceito de transmissão de 
tecnologia, sempre que houver passagem de conhecimento com a finalidade de 
transformação, é a proposição conclusiva. Joana Coeli Ribeiro Garcia . 3129 [C] 



3310. ISSN 1517-3801 v.2 n.3 jun. 2001. Convergência da inteligência 
competitiva com construção de visão de futuro: proposta metodológica de 
Sistema de informação Estratégica (SIE). Inteligência competitiva, gestão do 
conhecimento, visão de futuro, monitoramento ambiental; cenários; metodologia 
de sistema de informação estratégica. O presente artigo pretende apresentar 
diferentes abordagens sobre as metodologias e experiências nos campos da 
inteligência competitiva, da gestão do conhecimento e da construção de visão de 
futuro, buscando demonstrar que a convergência dessas metodologias pode 
propiciar resultados satisfatórios como apoio à tomada de decisão, considerando 
principalmente o contexto atual da chamada sociedade do conhecimento: rápidas 
mudanças, elevado grau de incertezas e uso intensivo das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC). Será também proposto metodologia de 
sistema de informação estratégica como suporte ao monitoramento ambiental e 
construção de visão de futuro. Claudia Canongia; Celina Lamb; Cátia Silene de 
P. Carvalho; Valdenis Souza e Silva . 3134 [C] 

3311. ISSN 1517-3801 v.2 n.3 jun. 2001. Disseminação da informação e 
informação de inteligência organizacional. informação; disseminação; 
inteligência organizacional; disseminação da informação. A importância da 
informação e do conhecimento nas organizações, nos espaços das empresas 
encontram, uma realidade porque propicia propostas inovadoras e informação 
passa a ser um elemento estruturante, contribuindo com eficácia, se se 
considerar que a Gestão do Conhecimento se apóia no valor da informação e na 
organização de Sistema de Informação e de Conhecimento. Nas organizações, 
nas empresas o uso da informação com valor estratégico vem sendo cada vez 
mais utilizado. Para garantir um adequado fluxo de informação, a construção de 
sistemas de informação reforça o acesso ao conhecimento para a tomada de 
decisões nesses espaços, uma vez que a informação está ligada ao conhecimento 
do ambiente interno e também do externo. Nesse sentido, a evolução da 
tecnologia da informação e da telecomunicação, contribuem significativamente 
para o desenvolvimento das ações em geral. Convém salientar que a facilidade 
de acesso as redes e bancos de dados coloca ao alcance de todos uma quantidade 
de informação cuja absorção total é inviável. Nesse contexto á necessário 
pesquisar uma gama de informações expressiva, saber como localizar e analisar 
fatos relevantes ao contexto. Dada a necessidade de obter informações cada vez 
mais rápidas surgem novas tendências que objetivam recuperar a informação de 
forma acelerada. Considerando o ambiente das organizações, onde mudanças 
vem ocorrendo, motivadas pelos atuais padrões econômicos que visam a 
contenção de custos nas empresas, algumas tendências se destacam: a 
concorrência,o uso das tecnologias da informação e o contexto, onde as relações 
entre pessoas estão cada vez mais fragilizadas e os ambientes mais adequados 
estão se estruturando, estimulando o compartilhamento. Neste caso, a 
disseminação assume um papel de grande relevância no processo, porque no 
fluxo de disseminação da informação, para decidir e agir, ela necessita ser bem 
planejada senão a informação não circula e não se completa o processo. Katia de 
Carvalho . 3136 [C] 



3312. ISSN 1517-3801 v.2 n.3 jun. 2001. Fonte de informação estratégica e 
não-estratégica. Call Center; informação; estratégia; informação estratégica; 
gerenciamento de relacionamento com clientes. O artigo apresenta a 
caracterização básica de um Sistema de Gerenciamento de Relacionamento com 
Usuários (CRM), indicando suas fases, bem como um exemplo de 
implementação. Além disso, são destacadas informações estratégicas e não-
estratégicas que podem ser obtidas por meio desses sistemas, tornando-se 
importante fonte de informação para as organizações. A conclusão do trabalho 
leva à verificação de que os CRMs são um mercado de trabalho importante para 
o profissional da informação. Roberto Campos da Rocha Miranda . 3137 [CB] 

3313. ISSN 1517-3801 v.2 n.3 jun. 2001. Informação estratégica e empresa: o 
discurso à prova dos fatos. informação estratégica; rentabilização do 
conhecimento; inteligência competitiva; informação de patente; usuário da 
informação; profissional de informação. A rentabilização do conhecimento e da 
experiência da empresa consiste em saber reconstruir o senso da informação 
estratégica e o reposicionamento no seu ambiente. Nessas condições, procura-se 
demonstrar que os profissionais de informação têm presença assegurada para 
desempenhar um papel muito mais importante, enquanto produtores de 
conhecimento, no momento em que assumem uma postura estratégia de agentes 
sociais, e privilegiam, nas suas formações, competências sobre o domínio e a 
rentabilização de fluxos de informação. Raimundo Nonato Macedo dos Santos; 
Vera Silva Marão Beraquet . 3133 [CB] 

3314. ISSN 1517-3801 v.2 n.3 jun. 2001. Poderia a internet (ou lógica do 
capitalismo avançado) subverter o projeto de globalização?. internet; 
globalização; Neoliberalismo; pós-modernidade; lógica cultural. O apogeu da 
cibernética se evidencia na década de 1980. A partir dai, a Internet se converte 
em expressão tangível de uma nova era econômica: a "globalização" ou o 
"projeto neo-liberal", segundo a perspectiva dos observadores. Durante esta 
década, assistimos à queda do socialismo na Europa ocidental, à queda do muro 
de Berlim em 1989, à crise do projeto sandinista em Nicarágua que desembocou 
com a derrota eleitoral de 1991, e o anúncio do "fim da história" por parte de 
alguns intelectuais do primeiro mundo. A pós-modernidade é a lógica cultural 
conseqüente do processo de globalização econômico. Utilizo indistintamente os 
termos "globalização" e "neoliberalismo", já que os considero duas maneiras 
distintas de se referir ao mesmo fenômeno econômico. Hilda Chacón . 3135 [O] 



3315. ISSN 1517-3801 v.2 n.4 ago. 2001. A informação em seus momentos de 
passagem. análise textual; criação da informação; contexto da informação; 
Ciência da Informação; gerenciamento da informação; agentes inteligentes. 
Neste artigo pretendemos mostrar a transmutação da informação a partir da sua 
criação na mente do autor e a sua posterior edição como uma inscrição de 
informação. Consideramos que existe nesta passagem, a formação de uma nova 
natureza da coisa, que se desenha por meio de mutações. A linguagem de 
criação mental difere da linguagem em que a informação é editada em sua base 
física. Após a elaboração mental da narrativa idealizada pelo autor, a informação 
é colocada em um código lingüístico, quando se elabora uma nova linguagem de 
edição, com características morfológicas, sintáticas e semânticas típicas e 
possivelmente generalizáveis. Se demonstrada a consistência das afirmativas 
acima colocadas teríamos três aplicações importantes a) construção de um 
modelo de gerenciamento para estoques de informação, que permitiria sua 
partição em diferentes zonas de qualidade, intensa por uma contextualização 
fundamentada na relevância e no viés dos documentos; b) desenvolvimento de 
uma frente de pesquisa, conhecimento e desenvolvimento em ferramentas de 
análise do texto, permitindo melhorar a construção de agentes automatizados de 
busca para conteúdos nacionais; c) desenvolvimento de agentes inteligentes para 
utilização em ambientes de decisão estratégica para a área de informação; d) 
construção de um arcabouço teórico e conceitual que explique, situe e integre 
estas novas condições da tecnologia da informação, no conjunto de teorias e 
praticas da área de Ciência da Informação. Aldo de Albuquerque Barreto . 3138 
[C] 

3316. ISSN 1517-3801 v.2 n.4 ago. 2001. Interdisciplinaridade e Ciência da 
Informação: de característica a critério delineador de seu núcleo principal. 
Ciência da Informação; disciplinas científicas - breve evolução; universidades - 
breve histórico; Ciência da Informação - fundamentos; interdisciplinaridade. O 
artigo tem como objetivo traçar uma breve evolução das disciplinas científicas, 
iniciando com a conceituação de disciplina, suas origens históricas e suas 
relações com a própria história das universidades. Apresenta ainda alguns 
elementos de reflexão sobre o presente nível de compreensão a respeito da 
definição de um núcleo principal de disciplinas que integram a Ciência da 
Informação. Henriette Ferreira Gomes . 3140 [C] 

3317. ISSN 1517-3801 v.2 n.4 ago. 2001. Lenguaje e información.  Dolores 
Vizcaya . 3139 [C] 

3318. ISSN 1517-3801 v.2 n.4 ago. 2001. Tecendo a rede de Wersig com os 
indícios de Ginzburg. modelo conceitual; interdisciplinaridade; Ciência da 
Informação. Propõem-se uma visão da característica interdisciplinar da Ciência 
da Informação como um "tear de tecer significados", no campo científico. Nessa 
perspectiva, o modelo de rede conceitual de Wersig e o paradigma indicário de 
Ginzburg são vistos como os fios de uma urdidura conceitual a partir da qual 
cientistas da informação podem tecer suas abordagens sobre a problemática da 
informação. Isa Maria Freire; Vania M. R. Hermes de Araujo . 3141 [C] 



3319. ISSN 1517-3801 v.2 n.5 out. 2001. A construção social da informação. 
informação e contexto social; informação e mudança social; recepção de 
informação; geração de informação; informação e sociedade. Análise da relação 
entre informação e contextos sócio-cultural e político. As práticas 
informacionais analisadas são as seguintes: recepção (como ação de acesso e 
seleção de informação) e geração de informação (como ação de reapropriação, 
no sentido de agregar valor à informação). Os principais resultados demonstram 
que a informação é um processo aberto, no sentido em que ela não garante a 
transformação dos contextos (individuais ou sociais), apenas oferece ao sujeito 
do conhecimento a possibilidade de operar a transformação ou não. Eliany 
Alvarenga de Araujo . 3144 [C] 

3320. ISSN 1517-3801 v.2 n.5 out. 2001. A representação metafórica como 
filtro de recuperação da informação. recuperação da informação; filtro; 
representação; metáfora; linguagem. Os homens utilizam-se de metáforas como 
recurso de representação do mundo que os cerca e, assim, representam também 
metaforicamente as áreas de conhecimento em que atuam. Como as metáforas 
são estabelecidas entre os indivíduos que compõem um determinado grupo 
social e se reconhecem em virtude da identidade do grupo, o objetivo deste 
trabalho é apontar o uso de metáforas como recurso para aumentar a eficácia dos 
instrumentos de recuperação on-line em áreas de conhecimento específicas. 
Estudo de caso realizado com uma equipe de pesquisa na área de Transportes 
evidenciou um grupo de metáforas que, associado às concepções de faceta, pode 
servir de arcabouço meta-estrutural de filtro. Evelyn Goyannes Dill Orrico . 
3145 [C] 

3321. ISSN 1517-3801 v.2 n.5 out. 2001. Contexto digital e tratamento da 
informação. biblioteca digital; tratamento da informação; indexação; 
classificação; catalogação. As bibliotecas digitais se impõem como um 
fenômeno que pode vir a minorar alguns dos problemas enfrentados pelos que 
pretendem resolver suas necessidades de informação por meio do contexto 
digital. Entretanto, não dispensam a existência das bibliotecas tradicionais, que 
ao que tudo indica ainda terão uma longa vida pela frente, até porque para estas 
se vislumbra, há algum tempo, inclusive, a função de permitir o acesso a 
bibliotecas digitais, para aqueles usuários que não teriam condição de fazê-lo, de 
outra forma. As bibliotecas digitais têm muito a aprender com as bibliotecas 
tradicionais, dada a longa experiência acumulada por estas em todas as questões 
que dizem respeito à criação, organização e manutenção de conjuntos de 
estoques de informação: seleção, organização e tratamento, análise de consultas, 
desenvolvimento de estratégias de busca, realização de buscas, disseminação. O 
tratamento da informação, por conseguinte, continua necessário no contexto 
digital, mas depende de uma melhor definição da natureza e das características 
dos vários tipos de bibliotecas digitais, para que possa ser feito com eficácia e 
com eficiência. Ao contrário, o que ocorre no momento é uma tendência a tratar 
a biblioteca digital como um fenômeno único, abrangente, a que se poderia 
aplicar processos genéricos que servissem para resolver todas as questões 
automaticamente, bem ao estilo de muito do que se faz no contexto digital, neste 
momento. Mas novos desafios se apresentam para o tratamento da informação, 
como a questão lingüística, amplificados pelas facilidades de comunicação 
trazidas pelo contexto digital. Eduardo Wense Dias . 3142 [B] 



3322. ISSN 1517-3801 v.2 n.5 out. 2001. Semântica e cognição em bases de 
conhecimento. Ontologia; cognição; medicina; decisão; base de conhecimento; 
conceito; paradigma. A relação dos fenômenos da informação e da cognição é 
analisada, em referência às fundações paradigmáticas e às bases de 
conhecimento da área médica. O desafio imposto pela explosão informacional 
frente à necessidade de singularização contextual, na reconstrução do 
conhecimento especializado pelo profissional, determina requisitos de qualidade 
e relevância da informação e o desenvolvimento de modelos e sistemas de 
suporte à inteligência médica. A construção de redes semânticas e Ontologias, a 
partir de bases de conhecimento e vocabulários controlados, é apontada como 
uma linha de desenvolvimento capaz de fornecer os instrumentos necessários 
para aumentar a recuperação de informação relevante diante da diversidade do 
uso profissional da informação, permitindo vincular os processos de cognição e 
de decisão às relações de significação e aos modelos de representação da 
informação. Jorge Calmon de Almeida Biolchini . 3143 [C] 

3323. ISSN 1517-3801 v.2 n.6 dez. 2001. A produtividade dos autores na 
antropologia brasileira. antropologia brasileira; produtividade científica; 
estatísticas de produtividade científica. Analisa a produtividade científica dos 
antropólogos brasileiros no período de 1970-1988. Encontrou-se uma média de 
5.8643 trabalhos por autor e uma elite formada por apenas 14 autores de alta 
produtividade. O índice de concentração de 9.4552 indica que os antropólogos 
brasileiros produzem de forma isolada e portanto a produção em parceria é 
reduzida. A distribuição binomial negativa com w = 0.0676, k = 0.0966 produz 
um X2 = 39.33 que ao 0.05 nível de significância com 12 graus de liberdade, e p 
= 21.0261, se ajusta muito bem a distribuição da produtividade dos autores. 
Também a distribuição Gauss-Poisson inversa generalizada com q = 0.96592 e a 
= 1.66471 produz um X2 = 26.62 que ao 0.05 nível de significância com 13 
graus de liberdade, e p = 19.6751, ajusta-se adequadamente a produtividade dos 
antropólogos brasileiros. Rubén Urbizagástegui Alvarado; Marlene de Oliveira . 
3146 [C] 



3324. ISSN 1517-3801 v.2 n.6 dez. 2001. A teoria do conceito revisitada em 
conexão com Ontologias e metadados no contexto das bibliotecas tradicionais e 
digitais. bibliotecas digitais; metadados; bibliotecas; Ontologias; teoria do 
conceito. Ensaio baseado na literatura e na reflexão dedutiva da autora, 
bibliotecária e atualmente professora da área de tratamento da informação e 
Bibliometria, na Escola de Ciência da Informação da UFMG. O pressuposto 
básico do trabalho se ancora na afirmação de que o conceito se constitui no 
componente invariável do processo de organização de bibliotecas tradicionais e 
digitais. Sua fundamentação conceitual aborda: a) fundamentos da teoria do 
conceito, sob a ótica da Ciência da Informação e suas relações com os 
metadados, Ontologia e o processo de classificação; b) peculiaridades e 
restrições intervenientes no processo de organização e tratamento da 
informação; c) e alguns fatores específicos inerentes à representação e 
recuperação de informações. O artigo ressalta potencialidades, ainda pouco 
exploradas, dos recursos tecnológicos na criação de bibliotecas digitais e chama 
atenção para o fato de que as atuais tentativas de classificação automática de 
documentos repetem as experiências de muitas décadas, realizadas na área da 
Ciência da Informação, alcançando-se resultados ainda bastante limitados. As 
reflexões empreendidas levam a que se conclua que, para superar o problema do 
registro e análise conceituais, tornar-se-ía necessária a criação de uma nova 
linguagem entendida por máquinas e seres humanos e que possibilitasse 
igualmente a codificação de conceitos discursivos, gráficos e sonoros. O 
tratamento da web, tal como vem sendo proposto por alguns sistemas de 
metadados, torna-se factível, caso este se processe em nível da produção do 
documento primário, na construção de hipertextos, ou seja, apriorísticamente. O 
tratamento a posteriori ao processo de produção apresenta-se como um recurso 
pouco exeqüível, devido a grande quantidade de objetos de diferentes tipos, 
expostos e dispersos na web, a cada segundo e a impossibilidade de execução 
pela máquina de processos interpretativos dos conceitos que compõem os 
objetos digitais. Lídia Alvarenga . 3150 [CB] 

3325. ISSN 1517-3801 v.2 n.6 dez. 2001. Considerações em torno da 
informatização de grupos de baixa renda no Rio de Janeiro e sua relação com o 
conceito de informação transformadora de estruturas. informatização; 
comunidade; informação; políticas de comunicação; comunicação política. Este 
artigo apresenta o papel exercido, hoje em dia, pela informatização das 
comunidades, localizando-a em um contexto brasileiro de desigualdade, em que 
o poder da tecnologia contrasta com a exclusão e a pobreza. Apontam-se 
caminhos pelos quais a informação - se geradora de transformações estruturais - 
pode ser usada para ajudar iniciativas comunitárias para a superação do abismo 
tecnológico e o desenvolvimento socioeconômico, com ênfase nas condições 
educacionais e comunicacionais das comunidades de baixa renda. São trazidas 
também indicações para uma compreensão política desse processo. Lucia 
Thereza Lessa Carregal . 3148 [C] 



3326. ISSN 1517-3801 v.2 n.6 dez. 2001. Gestão de metadados: sua evolução 
na tecnologia da informação. metadados; gestão de metadados; tecnologia da 
informação. Antes de tratar o assunto de gestão de metadados, tentamos revisar a 
definição do que é metadados. Logo após, discorremos sobre o tratamento de 
metadados através do tempo. Depois, procuramos destacar a importância e o 
contexto deste assunto nas organizações. Abordamos as forças que atuam sobre 
os metadados e os classificamos em duas categorias básicas. Dentro destas 
categorias, mostramos as ações que têm sido feitas pela comunidade de 
Tecnologia de informação. Por fim, abordamos, ainda que superficialmente 
devido à sua complexidade, o assunto de gestão de metadados. Ricardo Shoiti 
Ikematu . 3147 [C] 

3327. ISSN 1517-3801 v.2 n.6 dez. 2001. O unicórnio (o rinoceronte, o 
ornitorrinco), a análise documentária e a linguagem documentária. análise 
documentária; linguagem documentária; lingüística; semiótica; terminologia; 
informação documentária. Os processos de análise documentária e de construção 
de linguagens documentárias apresentam semelhanças relativamente ao que 
ocorre no processo de conhecimento. Ambos são caracterizados pela analogia e 
generalização, operações realizadas a partir de hipóteses inferenciais formuladas 
em face a referências anteriores disponíveis em nossa cultura. Tendo como 
ponto de partida a discussão do texto Marco Polo e o unicórnio, de Umberto 
Eco, propomo-nos a discutir as semelhanças e diferenças que caracterizam, de 
um lado, o processo de conhecimento e, de outro, a construção da informação 
documentária, quer no processo de análise dos textos, quer na construção de 
linguagens intermediárias de representação da informação. Para efeito de maior 
clareza, introduzimos alguns conceitos da Terminologia, da lingüística e da 
Semiótica, que permitem caracterizar as operações de recorte de conteúdo e 
mostrar que a informação é uma construção, não um dado apriorístico. 
Procuramos mostrar que, também na atividade documentária, a noção de 
conteúdo se relaciona, em larga medida, aos objetivos funcionais e pragmáticos 
do sistema documentário. Salientamos que a especificidade da atividade 
documentária de representação de conteúdos está no seu propósito - organizar 
para transferir, transferir para permitir a apropriação da informação - razão pela 
qual é necessário estabelecer vínculos que permitam instaurar uma situação de 
comunicação documentária. A construção desses vínculos apóia-se em 
referências concretas fornecidas pela terminologia do domínio em foco e pelas 
referências de uso, que combinadas, permitem viabilizar a interpretação e a 
apropriação das informações documentárias. Marilda Lopes Ginez de Lara . 
3149 [BD] 



3328. ISSN 1517-3801 v.3 n.1 fev. 2002. A ambigüidade na recuperação da 
informação. recuperação da informação; tratamento automático da linguagem 
natural; ambigüidade; valência sintático-semântica; gráficos conceituais. 
Discutem-se questões relativas à extração de informações contidas em textos 
completos e posterior recuperação, por meio de métodos de tratamento 
automático da linguagem natural. Além da extração de palavras do texto, 
procura-se manter as relações de significado que estas palavras possuem no 
contexto do discurso em que ocorrem. Assim, defende-se o tratamento de 
determinados fenômenos lingüísticos que afetam a qualidade da recuperação, 
como o da ambigüidade. Como referencial teórico-metodológico para efetuar a 
análise e organização sintático-semântica de conteúdos, utilizam-se a Gramática 
de Valências de Borba e a teoria de Gráficos Conceituais de Sowa. Emprega-se 
um sistema de tratamento automático da linguagem natural - o Zstation - em um 
corpus constituído de documentos oficiais do Mercosul, para testes de 
desambiguação. Conclui-se que um sistema de recuperação da informação em 
linguagem natural pode solucionar determinados tipos de ambigüidades quando 
dispõe de informações relativas à valência sintático-semântica das unidades 
lexicais que compõem um enunciado. Os resultados obtidos demonstram ser 
possível introduzir procedimentos automáticos de solução de ambigüidades em 
sistemas de tratamento da linguagem natural. Marisa Bräscher . 3317 [CB] 

3329. ISSN 1517-3801 v.3 n.1 fev. 2002. A imagem de síntese como novo 
projeto moral. imagem de síntese; informatização da palavra; projeto moral e 
informação. Este artigo explora o advento do paradigma digital e suas 
implicações na formulação de um novo projeto moral no domínio cientifico. No 
ultimo decênio surgiram, no campo cultural, grandes transformações resultantes 
da incorporação do fenômeno da imagem de síntese como ferramenta 
privilegiada na construção da discursividade contemporânea, principalmente, no 
universo das ciências Humanas. Frente à imagem que funcionou como raiz da 
reprodutividade técnica ao longo do quase todo o século XX, impõe se nos o 
desafio atual da informatização da palavra, da imagem e da ação comunicativa 
intertextual; voltando a se tornar crucial o problema dos valores. Isto nos conduz 
à questão dos pontos de vista com os quais devemos controlar a produtividade e 
os riscos éticos resultantes das aplicações destas inovações. Nesse ponto, a 
revolução digital do final do século XX abre ilimitadas perspectivas mediante as 
inéditas possibilidades de seleção e reorganização (edição) da memória social e 
a História da humanidade, graças a uma mais potente síntese entre corpo e 
tecnologia, processo que vem modelando significativamente uma dimensão 
central da constituição política do presente. Marcelo Carlos Gantos . 3316 [X] 



3330. ISSN 1517-3801 v.3 n.1 fev. 2002. Os novos paradigmas da imagem em 
movimento: em busca de metalinguagens de representação para bases de dados 
virtuais visando a recuperação de conteúdo semântico. imagens em movimento; 
bases de dados virtuais; indexação de imagens em movimento; recuperação de 
imagens em movimento. O presente artigo é o resumo atualizado do projeto de 
qualificação apresentado recentemente no curso de doutorado em Ciência da 
Informação do convênio CNPq/IBICT/UFRJ/ECO. O tema principal está 
relacionado aos estudos e pesquisas sendo desenvolvidos no campo da 
Indexação e Recuperação de Imagens em Movimento para Bases de Dados 
Virtuais. Este tema está relacionado a uma longa experiência profissional do 
autor com a produção de vídeos científicos e jornalísticos. O objetivo desses 
estudos visa a facilitar o acesso de material audiovisual que está cada vez mais 
sendo disponibilizado nas redes telemáticas como a World Wide Web. Antonio 
Claudio Brasil Gonçalves . 3313 [CB] 

3331. ISSN 1517-3801 v.3 n.1 fev. 2002. Sintagmas nominais: uma nova 
proposta para a recuperação de informação. indexação automática; sintagmas 
nominais; interface de busca; modelo vetorial; análise de referências; modelo 
booleano; recuperação de informação. O uso das palavras como meio de acesso 
à informação pelos sistemas automatizados de recuperação de informação tem 
sido a base da maioria dos modelos de recuperação de informação. Apesar de 
alguns deles terem alcançado relativo sucesso na melhoria da precisão de 
resultados de uma busca, a meta principal da recuperação de informação, que é a 
obtenção de todos os documentos pertinentes a uma consulta, não foi atingida. O 
presente artigo analisa essa questão, discutindo e mostrando a inadequação do 
uso das palavras nesses modelos, propondo em seu lugar, um outro tipo de 
unidade de informação: os sintagmas nominais. Hélio Kuramoto . 3315 [CB] 

3332. ISSN 1517-3801 v.3 n.1 fev. 2002. Um centro de recursos para o 
processamento computacional do Português. processamento de linguagem 
natural; língua portuguesa; serviços na rede; avaliação; Corpora; recursos 
lingüísticos. Neste artigo apresento o Centro de recursos para o processamento 
computacional da língua portuguesa e o projecto Processamento computacional 
do português, mencionando as razões que levaram à sua criação e expondo os 
seus objectivos e actividade. Após explicar o que se entende por processamento 
computacional de uma língua e de que recursos se trata, apresento brevemente as 
três vertentes de trabalho já realizado ou em curso: a disseminação da área, a 
disponibilização de recursos e a avaliação. Diana Santos . 3314 [CO] 

3333. ISSN 1517-3801 v.3 n.2 abr. 2002. Perspectivas de una cultura digital en 
Latinoamérica.  Rafael Capurro . 3318 [CB] 



3334. ISSN 1517-3801 v.3 n.2 abr. 2002. Popularização do conhecimento 
científico. popularização da ciência; comunicação científica. A questão da 
popularização da ciência é apresentada como um tema de interesse para estudos 
da comunicação científica pela Ciência da Informação. A participação da 
sociedade no processo de criação e divulgação da ciência por meio de pressões 
sociais e econômicas vêm se tornando fator importante na formulação de 
políticas científicas, especialmente em países com alto grau de educação. A 
opinião pública sobre fatos científicos, no entanto, depende em grande medida 
da atuação de intermediários, que traduzam a linguagem científica, 
especialmente a mídia imprensa e televisiva. As questões da distorção do sentido 
da notícia científica inerente ao processo, mas às vezes intencional, e o 
tratamento de notícias sobre fatos científicos que contém risco potencial à 
sociedade são exemplos usados para mostrar as dificuldades do processo de 
popularização e argumentar que o assunto, pouco estudado pela Ciência da 
Informação, é parte integrante e cada vez mais influente no processo de 
comunicação científica. Suzana Pinheiro Machado Mueller . 3320 [C] 

3335. ISSN 1517-3801 v.3 n.2 abr. 2002. Transferência da informação: análise 
para valoração de unidades de conhecimento. transferência de informação; 
gestão do conhecimento; valor de unidades de conhecimento. Entender e medir o 
valor do conhecimento é uma das mais discutidas e menos compreendidas 
questões nos estudos sobre a gestão do conhecimento. Porém, se esta dificuldade 
fica mais explícita ao analisar o conjunto do conhecimento de uma organização 
em relação ao mercado, torna-se necessária a definição de parâmetros e 
mecanismos de avaliação de cada unidade de conhecimento disponível, 
principalmente aquele que, por algum processo, já foi registrado e precisa ser 
gerenciado, tanto em seu processo de obtenção, armazenamento, acesso e, até 
mesmo, descarte. Neste artigo, objetivamos descrever questões envolvidas na 
identificação do valor do conhecimento registrado em função de sua 
multidimensionalidade funcional e do processo de transmissão de informações. 
Plácida L. V. Amorim da Costa Santos; Ricardo César Gonçalves Sant'Ana . 
3319 [C] 



3336. ISSN 1517-3801 v.3 n.3 jun. 2002. Análise contrastiva: memória da 
construção de uma metodologia para investigar a tradução de conhecimento 
científico em conhecimento público. conhecimento científico; conhecimento 
privado; conhecimento escolar; democratização da ciência; comunicação 
científica. Este artigo é uma reconstrução sumária e parcial da dinâmica de 
construção de uma metodologia de análise de processos de tradução do 
conhecimento científico - conhecimento privado a uma comunidade específica - 
já submetido a uma primeira tradução como conhecimento escolar, para acesso a 
um público de não-cientistas: estudantes de nível médio. Toma-se a escola como 
lócus de investigação, levando em conta que esta é a instituição socialmente 
responsabilizada pela democratização da informação científica, na perspectiva 
de que esta se transforme em conhecimento pessoal de indivíduos sociais, 
compreendidos como sujeitos do conhecimento, pela agregação de significados 
relevantes à formação da cidadania. O texto caracteriza-se como uma memória 
teórica e experiêncialmente referenciada, de uma investigação realizada há mais 
de duas décadas, através da qual foi produzida a primeira formulação desta 
metodologia que, depois de várias reconstruções (que continuam a se processar 
contemporâneamente), vem sendo a base dos trabalhos realizados pela Rede 
Cooperativa de Pesquisa em (In)formação, Currículo e Trabalho - REDPECT / 
UFBA, dedicada a participar na construção do novo campo interdisciplinar e 
multirreferencial da Info-Educação.O texto limita-se a apenas um dos 
"componentes" do processo de tradução: a dupla dimensão de (des)construção e 
(re)construção de estruturas conceituais formais de um ou mais corpos teóricos 
da área de Biologia. Teresinha Fróes Burnham . 3323 [C] 

3337. ISSN 1517-3801 v.3 n.3 jun. 2002. Auto-arquivamento: uma opção 
inovadora para a produção científica. arquivos-abertos; sistema de publicação; 
Budapest Open Access Initiative; acesso livre; auto-arquivamento. Trata do 
conceito inovador de auto-arquivamento e suas implicações no sistema de 
publicações científicas. Esta nova filosofia procura minimizar as conseqüências 
provocadas pelo controle editorial, pela revisão severa entre os pares e pela 
reserva dos direitos autorais. A experiência da Budapest Open Access Initiative 
(BOAI) é relatada com o objetivo de mostrar uma ação efetiva que viabiliza o 
auto-arquivamento. Fundamentada no acesso livre (open access), a BOAI 
pretende uma reorganização dos mecanismos de produção do meio científico, 
baseada em conceitos mais democráticos de acesso ao conteúdo. Ligia Café; 
Márcia Basílio Lage . 3324 [C] 

3338. ISSN 1517-3801 v.3 n.3 jun. 2002. Medios: olvidos y desmemorias.  
Jesus Martin-Barbero . 3321 [O] 



3339. ISSN 1517-3801 v.3 n.3 jun. 2002. O valor da informação: um desafio 
permanente. informação; valor informacional; direito à informação; memória 
informacional; estoque informacional. O trabalho discute a questão da 
informação como uma alternativa de sobrevivência, de garantia jurídica frente a 
dispositivos de exceção, como ocorrido no período da ditadura militar no Brasil. 
A análise da informação como um valor estratégico de harmonização do 
indivíduo à sua capacidade de escolha, de avaliação e de reflexão. Na medida 
em que relatos e memórias alcançam o espaço público, passíveis de 
institucionalização, a vinculação entre memória e informação revela-se 
confluente, interliga-se à confiabilidade dos mecanismos de produção, 
organização e recuperação da informação. A memória passa a representar um 
estoque informacional de valor social que possibilita a sociedade e os indivíduos 
disporem de garantias para exercitarem da melhor forma seu direito à 
informação. Ana Lúcia Siaines de Castro . 3322 [C] 

3340. ISSN 1517-3801 v.3 n.4 ago. 2002. A conceituação de massa documental 
e o ciclo de interação entre tecnologia e o registro do conhecimento. informação; 
massa documental; conceito de informação; tecnologia; registro do 
conhecimento. A polissemia do conceito de "informação" parece ser uma 
decorrência natural da apropriação do termo por diferentes áreas do 
conhecimento e está ligada ao fenômeno conhecido como "definição 
consuetudinária" em que diferentes especialistas se expressam conforme o 
estado da arte dos conhecimentos sobre determinado fenômeno. Tais definições 
estariam, conseqüentemente, sujeitas a reformulações e reconceitualizações pari 
passu com a evolução da pesquisa. A questão que se levanta constantemente é se 
a Ciência da Informação deveria ou não ter uma concepção única para o termo, o 
que parece não só impraticável, quanto inócuo. Antonio Miranda; Elmira 
Simeão . 3327 [C] 

3341. ISSN 1517-3801 v.3 n.4 ago. 2002. Implicações da "nova economia" 
para a mensuração estatística: desajustes conceituais e metodológicos. 
informação estatística; nova economia; mensuração estatística; desajuste 
conceitual; metodologia estatística. Este artigo discute como importantes 
transformações que marcam a sociedade atual se refletem na pertinência das 
informações estatísticas oficiais, construídas a partir de representações da 
realidade social. Questiona-se se tais transformações estão sendo apreendidas 
com o arcabouço conceitual-metodológico dos atuais levantamentos estatísticos 
construído e consolidado para "retratar" a sociedade capitalista industrial 
moderna de escopo nacional, hoje completamente modificada. Rosa Maria 
Porcaro . 3329 [C] 



3342. ISSN 1517-3801 v.3 n.4 ago. 2002. Informação e universidade: os 
pecados informacionais e barreiras na comunicação da informação para a 
tomada de decisão na universidade. universidade; gestão do fluxo de informação 
na universidade; inteligência competitiva; barreiras na comunicação da 
informação; pecados informacionais. O trabalho analisa o fluxo de informação 
nos Campi Rebouças e Nova América da Universidade Estácio de Sá. O objetivo 
deste trabalho é discutir as dificuldades, ruídos, os problemas e barreiras da 
comunicação da informação e seus efeitos no fluxo informacional numa 
organização voltada para o aprendizado. Duas questões levantadas pelo poeta 
americano T.S.Elliot retratam o viés deste trabalho: "Quanta informação 
perdemos devido à comunicação? e quanto conhecimento perdemos por causa da 
informação?" [1] A base teórica é da Ciência da Informação, mais 
especificamente os conceitos de informação de Barreto, de Relevância de 
Saracevic, os Sistemas de Recuperação e Disseminação Seletiva de Informação 
de Araújo, as Barreiras de Freire. O foco da Inteligência Competitiva está em 
destacar a questão da informação como um dos maiores ativos de estratégias no 
setor e, possivelmente, a ferramenta mais importante para ajudar os gestores da 
universidade a tomar decisões acadêmicas e administrativas à tempo e em tempo 
real. O modelo escolhido foi a Mandala Tibetana de Paul Carro adaptada na 
Mandala da informação Universitária. Claudio Starec . 3328 [C] 

3343. ISSN 1517-3801 v.3 n.4 ago. 2002. Inteligência competitiva em 
organizações: dado, informação e conhecimento. inteligência competitiva; 
gestão do conhecimento; gestão da informação; fluxos informacionais; 
transferência da informação. O conjunto 'dados, informações e conhecimento' 
tem sido importante fator de competitividade em diferentes tipos de 
organizações. Prospectar, filtrar e transferir esse conjunto é essencial para a 
consolidação do processo de inteligência competitiva organizacional. Através do 
gerenciamento desses recursos informacionais pode-se subsidiar várias 
atividades para a melhoria contínua do negócio da organização. O papel do 
conjunto 'dados, informações e conhecimento' no processo de inteligência 
competitiva é fundamental para o aumento da produtividade e da qualidade da 
organização. Estabelecer fluxos formais e informais, bem como mapear e 
reconhecer os dados, informações e conhecimento estruturados, estruturáveis e 
não-estruturados para o negócio também são ações que contribuem para o 
desenvolvimento da inteligência competitiva organizacional. Marta Lígia 
Pomim Valentim . 3326 [C] 



3344. ISSN 1517-3801 v.3 n.4 ago. 2002. O tesauro eletrônico do mundo do 
trabalho: produto de um esforço interdisciplinar. tesauro eletrônico; mundo do 
trabalho; recuperação da informação; interface de consulta; sistema de 
informação; interdisciplinaridade; interação humano-computador. O presente 
artigo relata a implementação, de uma ferramenta para o gerenciamento do 
Tesauro Eletrônico do Mundo do Trabalho, criado para a Unitrabalho, uma 
fundação voltada a pesquisas acadêmicas sobre o trabalho, agregando 84 
universidades brasileiras. A ferramenta é constituída de duas interfaces: uma 
para consulta e navegação e outra para gerenciamento. Esta atividade foi 
realizada por uma equipe interdisciplinar, do ponto de vista da Interação 
Humano-Computador, buscando alternativas para o diálogo entre dois universos: 
o dos profissionais da Ciência da Informação e o dos profissionais da ciência da 
Computação. Marília Levacov; Nadia Vanti; Maria Lizete Gomes Mendes; Júlio 
César Zancan . 3325 [C] 

3345. ISSN 1517-3801 v.3 n.5 out. 2002. Educação para a informação: desafios 
contemporâneos para a Ciência da Informação. Ciência da Informação; 
formação profissional; educação superior no Brasil; Sociedade da Informação; 
educação; Ciência da Informação e Biblioteconomia. O artigo situa os desafios 
para a formação de profissionais de informação no contexto das mudanças no 
ensino superior no Brasil. Aborda a consolidação do campo da Ciência da 
Informação e as influências recebidas por via das literaturas americana e 
francesa. Discute as especificidades da Ciência da Informação em contraponto 
com a Biblioteconomia. Partindo destas referências apresenta o projeto de 
formação de analistas de informação conforme implementado na PUC Minas; 
destacando o perfil do profissional visado, os eixos temáticos do curso, as 
estratégias de ensino/aprendizagem. Ana Maria Pereira Cardoso . 3335 [CB] 

3346. ISSN 1517-3801 v.3 n.5 out. 2002. Ensino e pesquisa em Ciência da 
Informação. Ciência da Informação; Biblioteconomia; sistema de informação; 
Arquivologia; ensino; pesquisa. Considerando-se o acesso à informação como a 
questão básica da Ciência da Informação, constata-se que é possível segmentar 
esse campo pelo tipo de informação a que se procura facilitar o acesso: 
informação publicada especializada, informação publicada não-especializada e 
informação não-publicada. As características peculiares desses segmentos vão 
determinar a forma que os nomes dos profissionais neles atuantes podem tomar, 
as disciplinas importantes, a pesquisa, além de outros aspectos relacionados com 
a formação na área do conhecimento. Eduardo Wense Dias . 3331 [C] 



3347. ISSN 1517-3801 v.3 n.5 out. 2002. Funções sociais e oportunidades para 
profissionais da informação. profissionais da informação; funções sociais; perfis 
de profissionais da informação; inclusão digital; gestão da informação; gestão do 
conhecimento. No contexto da sociedade em rede são discutidas funções sociais 
e delineados alguns perfis de atuação para profissionais da informação. Dentre 
as funções sociais delineadas estão as educativa e a de mediação. A educativa 
relaciona-se à alfabetização em informação e a segunda à animação da 
inteligência coletiva. Dentre os papéis profissionais emergentes são enumerados 
e brevemente discutidos os seguintes perfis: gestores da informação; 
trabalhadores do conhecimento; gestores e engenheiros do conhecimento; 
especialistas de informação. Conclui-se que não há um perfil único para o 
profissional da informação, que como um "soldado universal" atenderia a todas 
as demandas de informação nas organizações e na sociedade. Há papéis a serem 
preenchidos e demandas específicas a serem atendidas por profissionais com os 
mais diversos perfis, consagrados e emergentes, mas que têm como único 
objetivo o trabalho com a informação e o conhecimento, agregando valor à 
primeira e facilitando o acesso e transferindo informação e o conhecimento para 
todos. Kira Tarapanoff; Emir Suaiden; Cecília Leite Oliveira . 3333 [CBA] 

3348. ISSN 1517-3801 v.3 n.5 out. 2002. O profissional da informação: o 
humano multifacetado. profissional da informação; informação organizacional; 
formação e profissional da informação. O profissional que na sua origem se 
forma no seio da biblioteca com a função de zelar pelo acervo acompanha o 
desenvolvimento da sociedade e se transforma em um ser humano multifacetado 
que além de desta primeira função citada passa a ser o responsável pela 
preservação da memória humana sem perder de vista o objetivo primordial que é 
a disseminação do conhecimento e da informação. O profissional nessa 
sociedade amplia as suas competências para dar conta do seu papel nos sistemas 
de informação. Ele, no contexto atual, deve ser um indivíduo que faz 
experiências e é sensível a aprendizagem sendo a sua presença insubstituível nas 
organizações, além de ser um mediador, entre usuário e acervos. Esse 
profissional representa o elemento humano nas relações com o meio em um 
mundo em transformação, com um modelo de economia global baseada no 
conhecimento. Kátia de Carvalho . 3332 [B] 

3349. ISSN 1517-3801 v.3 n.5 out. 2002. Por uma nova Ciência da Informação: 
ensino, pesquisa e formação. Ciência da Informação; armazenamento e 
recuperação; curso em informação; unidade e especificidade da informação. O 
armazenamento e a recuperação de informações incluem sua organização, 
classificação, proteção, difusão e transferência. O armazenamento e a 
recuperação dividem o mundo da experiência entre os movimentos de guardar e 
de tomar, inclusive sob um ponto de vista histórico e cultural. Sob a regência 
destes movimentos, podemos estudar qualquer coisa ligada à informação. Um 
conjunto de disciplinas interdependentes tratando especificamente do 
armazenamento e da recuperação de dados pode vir a compor um curso de 
Ciência da Informação capaz de tratar, de forma unificada, questões que variam 
da propriedade intelectual até os fundamentos da modelagem de dados. Luiz 
Carlos Brito Paternostro . 3330 [C] 



3350. ISSN 1517-3801 v.3 n.5 out. 2002. Relação ensino-pesquisa: em 
discussão a formação do profissional da informação. formação profissional; 
ensino; pesquisa. Tendo como referência as mudanças paradigmáticas que se 
avizinham para a educação, em geral, e para a universidade, em particular, 
discute a formação do profissional da informação no Brasil. Após, tomando por 
pressuposto que a formação, a prática profissional e a pesquisa, compõem a base 
de uma profissão e que estes três componentes devem interagir constantemente, 
enfoca a pesquisa como elemento capaz de permitir o repensar da formação e da 
prática do profissional da informação, considerando-a como um princípio 
também educativo. Mara Eliane Fonseca Rodrigues . 3334 [CB] 

3351. ISSN 1517-3801 v.3 n.6 dez. 2002. A informação e o paradigma 
holográfico: a Utopia de Vannevar Bush. paradigma; Holografia; Ciência da 
Informação; tecnologia da informação; hipertexto; complexidade; interatividade; 
virtual; totalidade. A Ciência da Informação tem dois elementos constituintes: 
por um lado ela nasce como acúmulo teórico e de experiências de processamento 
de informações, em particular da Biblioteconomia e da documentação, com suas 
tecnologias capazes de processar volumes finitos de informação. Por outro como 
utopia, resultado da ampliação e alargamento do horizonte da ciência, nos 
esforços aliados na segunda guerra mundial e o desejo de Bush de um novo 
ordenamento para a informação. O aspecto mais importante não é a "explosão 
informacional" como aumento quantitativo, mas a interconexão de experiências 
e pesquisas, que gera a necessidade de processamentos para a circulação de 
grandes massas de informação; utopia alimentada pela possibilidade 
vislumbrada de processar um volume infinito com o surgimento da tecnologia 
informática. Nossa reflexão é que se o primeiro aspecto está estruturado no 
paradigma do moderno, com sua visão determinista e racional, resumindo-se a 
estudar o processo de informação em sistemas fechados, homogêneos e passíveis 
de serem organizados à priori, o segundo, a utopia, não consegue encontrar uma 
resposta no interior deste paradigma. Este segundo aspecto constituinte, isto é a 
busca da capacidade de processar informações em um número infinito e 
independente de linguagens controladas e de disciplinas, tem como marco o 
texto "Como nós pensamos" de Vannevar Bush. Ele aponta para a necessidade e 
possibilidade da Ciência da Informação enfrentar de uma maneira nova o 
problema da complexidade e interatividade, características cada vez mais 
presentes em nosso mundo, colocando em questão o próprio paradigma vigente. 
Esta utopia, no entanto, foi posta em segundo plano devido aos objetivos 
produtivistas colocados pelas opções práticas que a marcaram. Para recolocá-la 
na ordem do dia é necessário rever a própria definição de Ciência da 
Informação, seus limites como campo de conhecimento, seus métodos, suas 
técnicas e tecnologias. O Paradigma Holográfico apresenta determinados 
caminhos e opções para uma nova discussão e o hipertexto o evidencia em 
termos práticos. Nilton Bahlis dos Santos . 3341 [C] 



3352. ISSN 1517-3801 v.3 n.6 dez. 2002. Contribuição da pós-graduação para 
a Ciência da Informação no Brasil: uma visão. Ciência da Informação no Brasil; 
avaliação 2001 CAPES; pós-graduação em Ciência da Informação; pesquisa em 
Ciência da Informação no Brasil. Síntese da avaliação continuada dos programas 
de pós-graduação em Ciência da Informação reconhecidos pela CAPES 
(PUC/CAMP, UFBA, UFMG, UFRJ/IBICT, UnB e UNESP/Marília), relativa ao 
ano de 2001. A partir da constituição dos corpos docente e discente, números de 
dissertações e teses defendidas e publicações do corpo docente, propõe-se um 
diagnóstico da pós-graduação na área, finalizando por uma discussão das 
características da pesquisa em Ciência da Informação realizada nos programas e 
a fragilidade da área em relação ao Sistema Nacional de Pós-Graduação. Em 
anexo uma tabela transcreve as áreas de concentração e linhas de pesquisa, com 
respectivas ementas, dos programas da área em 2001. Johanna W Smit; Eduardo 
Wense Dias; Rosali Fernandez de Souza . 3339 [C] 

3353. ISSN 1517-3801 v.3 n.6 dez. 2002. Enfoques sobre a relação ciência, 
tecnologia e sociedade: neutralidade e determinismo. Estudos Sociais da 
Ciência; Sociologia da Ciência; Ciência e sociedade; tecnologia e sociedade. De 
uma forma bastante genérica e mesmo ingênua, mas adequada à finalidade deste 
trabalho, é possível classificar as formas de abordar o campo dos Estudos 
Sociais da ciência e Tecnologia ou, mais especificamente, a relação ciência, 
Tecnologia e Sociedade, em duas grandes categorias. A primeira possui como 
foco privilegiado de análise, ou como elemento determinante da dinâmica da 
relação, o seu primeiro pólo, a C 

T; enquanto que, a segunda, a Sociedade. Renato Dagnino . 3337 [O] 

3354. ISSN 1517-3801 v.3 n.6 dez. 2002. Inteligência empresarial: uma 
avaliação de fontes de informação sobre o ambiente organizacional externo. 
inteligência empresarial; monitoração ambiental; fontes de informação; gestão 
do conhecimento; gestão da informação. O artigo relata um estudo sobre o 
processo de monitoração do ambiente organizacional externo. Os 91 
participantes da pesquisa registraram, dentre outros fatores, a freqüência com 
que utilizam diversos tipos de fontes de informação. Essas fontes foram também 
analisadas de acordo com o seu grau de relevância e confiabilidade. Os 
resultados indicam uma elevada taxa de utilização de fontes eletrônicas de 
informação, porém as mesmas são vistas como pouco confiáveis e relevantes. As 
pessoas (colegas, subordinados e superiores hierárquicos) são vistas como as 
fontes mais confiáveis. As bibliotecas e centros de informação internos, embora 
considerados as fontes mais confiáveis, encontram-se entre as menos utilizadas e 
menos relevantes. Ricardo Rodrigues Barbosa . 3338 [C] 



3355. ISSN 1517-3801 v.3 n.6 dez. 2002. Novas tecnologias e produção 
científica: uma relação de causa e efeito ou uma relação de muitos efeitos?. 
internet e produção científica; novas tecnologias de informação e de 
comunicação; produção científica; produção científica e novas tecnologias. 
Discute a relação entre novas tecnologias e o desenvolvimento da produção 
científica e da publicação eletrônica, enfatizando a Internet. Sem negar sua 
relevância como elemento interveniente da realidade contemporânea, prioriza as 
desvantagens trazidas pelas facilidades de produção no espaço cibernético, no 
caso particular da produção científica, tais como: a inconsistência, 
instantaneidade e efemeridade das informações; a complexidade de 
armazenamento; a dificuldade do controle bibliográfico; a banalização da autoria 
e o desrespeito à propriedade intelectual; o uso aético da informação; a invasão 
da privacidade x relações impessoais. Maria das Graças Targino . 3336 [C] 

3356. ISSN 1517-3801 v.3 n.6 dez. 2002. Os múltiplos aspectos e interfaces da 
leitura. leitura-teoria; cognóscio; conhecimento-introjeção; leitura e sociedade; 
informação e sociedade. Este trabalho apresenta uma visão panorâmica referente 
às áreas do conhecimento que se entrelaçam e propiciam um melhor 
entendimento do ato de ler. Os estudos sobre leitura caracterizam-se pela 
multidisciplinaridade, portanto, estão sempre abertos à interferência de outras 
áreas do conhecimento, dependendo certamente de determinado recorte, dentre 
os múltiplos e diversos ângulos de análise possíveis na temática da leitura. Por 
suposto, está-se diante de um processo complexo; torna-se tarefa difícil 
estabelecer os limites de cada olhar, pois o ato da leitura não se efetiva em ações 
isoladas, lineares, mas sim em decorrência de complexa reação em cadeia de 
ações, sentimentos, motivações, especulações no cognóscio do leitor, suas 
análises e críticas. No artigo, são abordadas diversas teses e teorias sobre a 
temática da leitura, centradas na premissa da leitura como ação social. 
Primeiramente, são delineados os estudos de Mme. de Staël, Taine e Marx, 
pioneiros a destacarem o componente social na leitura. A seguir, são analisados 
os estudos sistemáticos desenvolvidos nos Estados Unidos e na França, nas 
décadas de 1930 e 1950, respectivamente, que se constituem nas teorias 
cunhadas de "sociologia da leitura": a Teoria dos fatores subjacentes de Holmes 
e os modelos de Carrigan e de Gray, de fundamentação organística e 
funcionalista. Por fim, são delineadas algumas abordagens de autores 
contemporâneos estrangeiros, como Escarpit, Barthes, Compagnon, Chartier, 
Allen e Spiro, bem como dos brasileiros Silva, Maria, Sodré e Kato. As teorias 
que se baseiam na área da psicolingüística e na teoria da computação 
(inteligência artificial) são destacadas por Kato e Spiro. As abordagens 
culminam com a tese de Paulo Freire, que imbrica definitivamente a vivência 
dos sujeitos ao aprendizado e ao desenvolvimento do ato da leitura. Lígia Maria 
Moreira Dumont . 3340 [O] 



3357. ISSN 1517-3801 v.4 n.1 fev. 2003. A Ciência da Informação no CNPq: 
fomento à formação de recursos humanos e à pesquisa entre 1994-2002. 
fomento à pesquisa - Ciência da Informação; CNPq - fomento á pesquisa em 
Ciência da Informação. Levantamento dos dados referentes às ações de fomento 
de CNPq para a área de Ciência da Informação, para o período de 1994 e 2002. 
Após breve introdução sobre as origens do CNPq em que é enfatizada sua 
vocação inicial como agência de fomento para as áreas de ciências exatas e 
naturais, o artigo mostra dados sobre quantidade e dispêndio do órgão com a 
área de Ciência da Informação. As ações do CNPq relatadas são as que se 
destinam à formação de recursos humanos no exterior e no país e a pesquisas no 
país. Os dados mostram que considerando todas as áreas financiadas pelo CNPq, 
uma parte muito reduzida do orçamento tem sido destinada à Ciência da 
Informação. Por outro lado, pode-se argumentar que dado o número de cursos 
pós-graduação, especialmente doutorado, existentes no período considerado e 
especialmente o número de pesquisa em andamento cujos relatórios foram 
relatados na reunião de 2000 da ANCIB, a sociedade que congrega os 
pesquisadores da área, e ainda, a demanda bruta registrada no CNPq, os auxílios 
recebidos e vigentes, embora ainda insuficientes, parecem menos inadequados. 
No entanto, a estagnação no volume de bolsas concedidas entre 1994 e 2002 
levanta preocupações a respeito da evolução da área. Suzana Pinheiro Machado 
Mueller; Maria Gorette Santana . 3505 [C] 

3358. ISSN 1517-3801 v.4 n.1 fev. 2003. E-gov - Gobierno Electrónico en las 
ciudades del Mercosur.  Susana Finquelievic . 3504 [X] 

3359. ISSN 1517-3801 v.4 n.1 fev. 2003. Informação, memória e espaço 
prisional no Rio de Janeiro. informação; memória social; espaço prisional. As 
relações entre informação, memória e espaço prisional são discutidas nessa 
proposta de estudo que tem por objetivo principal analisar as formações 
institucionais e jurídicas, direcionadas à constituição, implantação, reprodução e 
permanência do chamado Panoptismo, em especial na definição e configuração 
do espaço prisional, no Rio de Janeiro, no período de 1830 a 1930. A Ciência da 
Informação, de caráter interdisciplinar, propicia a ampliação das fronteiras da 
ciência, aproximando saberes de diferentes naturezas e, por essa razão, 
contribuindo não apenas para a recuperação e disseminação da informação 
histórica contida nos escaninhos da memória, mas também para a formação de 
novas relações conceituais, tais como informação e história, espaço e poder, 
memória e documento, em suas diferentes combinatórias. Icléia Thiesen 
Magalhães Costa . 3502 [CO] 



3360. ISSN 1517-3801 v.4 n.1 fev. 2003. O contrato social da pesquisa: em 
busca de uma nova equação entre a autonomia epistêmica e autonomia política. 
contrato social; ciência; pesquisa; pesquisadores; autonomia; ecologia dos 
conhecimentos. Consideramos próprio das modernas formações ocidentais o 
desenvolvimento dos conhecimentos científicos por procedimentos 
complementares a) de diferenciação e autonomização da atividade de pesquisa e 
b) de conversão da validade científica em valores econômicos ou sociais. 
Pergunta-se, nesse contexto, pela possibilidade de reformulação do contrato 
social da ciência, revisando as definições dos sujeitos e dos princípios que 
organizam os programas de pesquisa, em seu escopo e abrangência, tal que essa 
nova versão do contrato seja capaz de orientar uma ecologia política dos 
conhecimentos. Maria Nélida González de Gómez . 3503 [CX] 

3361. ISSN 1517-3801 v.4 n.2 abr. 2003. Arquitetura conceitual e resultados da 
integração de sistemas de informação e gestão da ciência e tecnologia. governo 
eletrônico; arquitetura de sistemas de informação; integração de informações; 
gestão de C 

T; bibliotecas digitais; plataforma Lattes; rede SCienTI. Iniciativas 
governamentais na área de gestão da informação esbarram freqüentemente na 
falta de integração e baixa qualidade da informação, incluindo iniciativas de 
governo eletrônico. Este artigo apresenta a concepção de sistemas de informação 
governamentais a partir da consideração dos interesses de todos os atores, 
configurando uma arquitetura conceitual para projetos de governo eletrônico. A 
Plataforma Lattes é apresentada como exemplo de implementação desta 
arquitetura. O papel das bibliotecas digitais de teses e dissertações é destacado, 
ressaltando seu papel em relação a outros provedores de informação do sistema 
nacional de ciência, tecnologia e inovação. A internacionalização da Plataforma 
Lattes é comentada à luz da oferta e demanda de informação que vem 
provocando. Roberto Pacheco; Vinícius Kern . 3508 [C] 

3362. ISSN 1517-3801 v.4 n.2 abr. 2003. Bolsas de pesquisador do CNPq: 
informações sobre política de C 

T a partir da base que contém os dados cadastrais dos bolsistas. indicadores 
científicos; política científica e tecnológica; gestão de ciência e tecnologia. As 
bolsas de pesquisador concedidas pelo CNPq são aqui analisadas a partir das 
bases de dados da agência de fomento que contém o cadastro dos pesquisadores 
bolsistas. Destaca-se inicialmente a relevância deste objeto de estudo em função 
das características destas bolsas e, também, em função da riqueza de 
informações e possibilidades de análises que se apresentam através da 
transformação dessa base de dados gerada com fins administrativos para uma 
base com a finalidade de gerar indicadores científicos e tecnológicos. As 
análises aqui apresentadas focalizando apenas algumas das informações contidas 
nestas bases de dados - área acadêmica, estado e instituição do trabalho do 
bolsista - mostram que muitas informações podem ser geradas e revelar algumas 
características e desequilíbrios que podem ser úteis para subsidiar políticas de 
governo e o monitoramento da C 

T no país. Gilda Olinto . 3507 [CO] 



3363. ISSN 1517-3801 v.4 n.2 abr. 2003. Políticas de informação 
governamental: a construção de Governo Eletrônico na Administração Federal 
do Brasil. governo eletrônico; políticas de informação; informação 
governamental. Políticas de informação governamental têm sido implementadas 
em diversos países sob a noção de governo eletrônico, ainda pouco estruturada 
do ponto de vista teórico. No Brasil, a Administração Federal tem desenvolvido 
diversas ações desde 2000. Limitações de ordem sócio-econômica dificultam o 
acesso da maioria da população a sistemas de telefonia e a equipamentos de 
informática. Outro obstáculo ao Governo Eletrônico é a deficiência na gestão 
das informações governamentais. Após dois anos de implantação, o impacto do 
Governo Eletrônico revela-se maior na gestão interna da Administração Federal 
do que no atendimento ao cidadão. Carlos Henrique Marcondes; José Maria 
Jardim . 3509 [C] 

3364. ISSN 1517-3801 v.4 n.2 abr. 2003. Políticas de monitoramento da 
informação por compressão semântica dos seus estoques. compressão semântica; 
monitoramento da informação; estoques de informação; palavras-chave. Este 
artigo se orienta para o estudo da estrutura do texto escrito e sua análise 
morfológica com a finalidade de extrair informações para uso na gestão 
estratégica da informação, localizada em estoques específicos. Visa, ainda, 
fornecer subsídios para um processo de monitoração de conteúdos 
informacionais em língua portuguesa e a realização de outros estudos de 
administração da informação. Procura indicar subsídios técnicos e teóricos para 
construção de softwares para o estudo de contextos de informação utilizando o 
instrumental da Ciência da Informação e do processamento computacional do 
português em linguagem natural. Ambiciona ser um instrumento estratégico para 
localizar e caracterizar através de palavras-chave conteúdos de famílias de textos 
visando a gestão e o controle de um estoque específico de informação. Aldo de 
Albuquerque Barreto . 3506 [C] 

3365. ISSN 1517-3801 v.4 n.3 jun. 2003. A aplicabilidade da Biologia do 
Conhecer no âmbito da Ciência da Informação. inteligência empresarial; 
pequenas e médias empresas; conhecimento; informação; Biologia do Conhecer. 
A Ciência da Informação tem recebido muitas influências das ciências 
Cognitivas, que são encontradas também no âmbito da gestão da informação e 
da inteligência empresarial. Neste trabalho, a inteligência empresarial foi 
analisada sob o ponto de vista da Biologia do Conhecer. Argumenta-se em favor 
da idéia de que esta teoria possibilita discutir os conceitos de informação e de 
conhecimento sob uma perspectiva inteiramente nova. Por conseguinte, a 
Biologia do Conhecer poderá influenciar, significativamente, os estudos 
voltados para a gestão da informação e da inteligência empresarial e a Ciência 
da Informação como um todo. Mônica Erichsen Nassif Borges . 3511 [C] 



3366. ISSN 1517-3801 v.4 n.3 jun. 2003. Coleções etnográficas: chave de 
muitas histórias. reserva técnica; coleções etnográficas; identidade. Coleções 
etnográficas são constituídas por testemunhos materiais de diferentes grupos 
sociais, preservadas em reservas técnicas de museus e universidades. 
Testemunhos que possuem valor documental, histórico e simbólico por 
expressarem a realidade material de uma determinada cultura, além de 
proporcionarem a leitura das transformações ocorridas. O valor das coleções é 
reconhecido não apenas pelos estudiosos, mas pelos produtores dos artefatos, na 
medida em que é possível repassar às novas gerações, através da socialização, o 
saber específico que diz respeito à fabricação das peças, saber este que não se 
resume ao saber técnico, mas referenciado pelas origens mitológicas e 
cosmológicas dos objetos. Na comunicação, trabalha-se dos artefatos das 
coleções etnográficas sob a guarda da reserva técnica do Laboratório de 
Antropologia Arthur Napoleão Figueiredo do Departamento de Antropologia da 
Universidade Federal do Pará, como chave para desvendar significados, 
reconhecer os sentidos dos artefatos, estabelecer a potencialidade de uso e de 
comunicação museológica e científica, conhecendo um pouco mais as inúmeras 
facetas da realidade amazônica. Jane Felipe Beltrão . 3510 [MO] 

3367. ISSN 1517-3801 v.4 n.3 jun. 2003. Las revistas digitales y la vida 
académica.  Joaquín Mª Aguirre Romero . 3512 [CO] 

3368. ISSN 1517-3801 v.4 n.3 jun. 2003. O processo de inteligência 
competitiva em organizações. inteligência competitiva; gestão do conhecimento; 
gestão da informação; cultura organizacional; prospecção informacional; 
monitoramento informacional; inovação; tecnologias de informação; linguagem 
e termos; profissional da informação. A inteligência competitiva entendida como 
um processo dinâmico, composto pela gestão da informação e pela gestão do 
conhecimento. O artigo aborda questões importantes para o processo de 
inteligência competitiva (IC), como a cultura organizacional, fundamental para o 
êxito do processo de IC, as atividades pertinentes à prospecção e ao 
monitoramento informacional, a gestão da informação e a gestão do 
conhecimento como parte do processo, assim como a importância do processo 
em si para a inovação tecnológica. Além disso, o texto aborda as ferramentas 
que apóiam o processo, através delas é possível obter maior agilidade, eficiência 
e eficácia do processo. Demonstra-se também, a importância da linguagem e dos 
termos utilizados pelo sistema, estarem consistentes, visando a qualidade desses 
sistemas. Finalizando, o texto aborda a atuação do profissional da informação no 
processo de IC. Marta Lígia Pomim Valentim; Brígida Maria Nogueira 
Cervantes; Elizabeth Leão de Carvalho; Heliéte Dominguez Garcia; Lívia 
Aparecida Ferreira Lenzi; Maria Elisabete Catarino; Maria Inês Tomaél . 3513 
[C] 



3369. ISSN 1517-3801 v.4 n.4 ago. 2003. A explosão do filósofo e a obsessão 
de informação. crescimento do conhecimento; Sociedade da Informação; 
obsessão social; explosão da informação. Os conhecimentos e as histórias de 
seus desenvolvimentos poderiam ser descritos como uma tentativa de controle 
da "explosiva" diversidade que o mundo nos apresenta. A história das 
sistematizações e das estatísticas se confunde com a mesma história das ciências. 
Contudo, o esforço de expurgo dos conteúdos na contabilidade dos meios e o de 
expurgo dos valores relativamente às ciências naturais justificam plenamente 
pensar a "explosão da informação" como uma das obsessões de nossa época, 
algo que se cria e se sustenta alimentado por sua própria existência obsessiva. 
Luiz Carlos Brito Paternostro . 3516 [C] 

3370. ISSN 1517-3801 v.4 n.4 ago. 2003. Metadados para o gerenciamento 
eletrônico de documentos de caráter arquivístico - GED/A: estudo comparativo 
de modelos e formulação de uma proposta preliminar. Arquivologia; gestão de 
documentos de arquivo; gestão eletrônica de documentos de arquivo; documento 
eletrônico de arquivo; metadados. O artigo apresenta uma análise comparativa 
dos modelos de metadados produzidos pelos principais projetos de manutenção 
de documentos eletrônicos de arquivo. Esses projetos foram utilizados como 
referencial teórico-metodológico para uma pesquisa de doutorado sobre a 
problemática do documento eletrônico de arquivo, em andamento na Escola de 
Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Além de 
divulgar os estudos já realizados no escopo dessa pesquisa, o artigo tem como 
objetivo submeter à apreciação da comunidade acadêmica e dos profissionais 
ligados ao campo da arquivística um modelo preliminar de metadados para o 
gerenciamento eletrônico de documentos de caráter arquivístico. A expectativa é 
promover a discussão acadêmica em torno do tema e motivar o envio de críticas 
e sugestões que possam contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. Katia P. 
Thomaz; Vilma Moreira dos Santos . 3518 [A] 

3371. ISSN 1517-3801 v.4 n.4 ago. 2003. Novas tecnologias e interatividade: 
além das interações mediadas. novas tecnologias; interatividade; níveis de 
Interatividade; interação mediada; interação. A interatividade é considerada em 
seus relacionamentos com os outros tipos de interação: interações face a face, 
interações mediadas e interações quase mediadas. O diferencial nas noções de 
interatividade é a presença das novas tecnologias de comunicação e informação, 
precisamente o computador, reorganizador das interações sociais e facilitador da 
idéia geral da interatividade ligada à informática. São apresentados aspectos 
diferenciais desse processo contínuo de participação mútua bem como as 
semelhanças notadas nos outros tipos de interação assinalados. Discute as 
definições de interatividade, além de apresentar seus níveis segundo propostas 
que prevêem a profundidade da participação na construção da mensagem. 
Analisa a relevância da interatividade na constituição dos ideais do ciberespaço 
e da urgência por formas de afirmação. Carlos Cândido de Almeida . 3514 [CO] 

3372. ISSN 1517-3801 v.4 n.4 ago. 2003. Políticas públicas de información en 
América Latina: ¿cuánto nos hemos renovado?.  Julio Cubillo . 3515 [C] 

3373. ISSN 1517-3801 v.4 n.4 ago. 2003. Recursos humanos e investigación en 
Ciencia de la Información: desafíos enfrentados por España y Brasil.  Dinah 
Aguiar Población; José A. Moreiro González . 3517 [C] 



3374. ISSN 1517-3801 v.4 n.5 out. 2003. Análise funcional do comportamento, 
lingüística estrutural e alfabetização. alfabetização; interdisciplinaridade; análise 
funcional do comportamento verbal; lingüística estrutural. Este artigo busca 
integrar conhecimentos de análise funcional do comportamento e da lingüística 
estrutural que sejam relevantes para a tarefa da alfabetização. Esta é considerada 
na dupla dimensão de instalação de correspondência entre sinais escritos e fala e 
de compreensão da fala produzida. São examinadas algumas das dificuldades 
colocadas pela irregularidade das relações entre sistema de escrita e fala e pela 
posição privilegiada da língua padrão nos textos escritos. Maria de Lourdes R. 
da F. Passos . 3520 [O] 

3375. ISSN 1517-3801 v.4 n.5 out. 2003. As crianças e a linguagem escrita. 
alfabetização; oralidade; escrita; linguagem egocêntrica. O artigo é um 
desdobramento de uma pesquisa cuja finalidade foi investigar o processo que 
leva à utilização da escrita como recurso mnemônico. A partir das elaborações 
de Vigotski e Luria, a análise incidirá sobre como as crianças elaboram as 
relações entre o oral e o escrito na fase inicial de alfabetização escolar, com 
ênfase na linguagem, pois as crianças analisam as unidades constituintes da 
linguagem oral no plano verbal. Cláudia Maria Mendes Gontijo . 3521 [O] 

3376. ISSN 1517-3801 v.4 n.5 out. 2003. As TIC na educação: das políticas às 
práticas de linguagem. tecnologias educacionais; políticas de formação de 
professores; linguagem; produção de sentidos; articulação de linguagens. A 
importância das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) tem sido 
enfatizada no campo educacional, com base no pressuposto de que o acesso às 
TIC corresponde ao assim chamado "divisor digital". Assim sendo, os estudos 
educacionais tendem a valorizar a simples presença destas tecnologias, 
relegando a um segundo plano a sua apropriação pedagógica. Visando a superar 
esta limitação, este artigo discute os modos pelos quais as TIC têm sido 
introduzidas nas políticas de formação de professores em curso no Brasil, 
focalizando as práticas de linguagem desenvolvidas nos novos contextos 
educacionais. Raquel Goulart Barreto . 3519 [CO] 

3377. ISSN 1517-3801 v.4 n.5 out. 2003. Ilusão de abstração: homografia e 
ocultamento de informação. ocultamento de informação; abstração de dados; 
homografia; orientação a objetos; marginalidade tecnológica; modelagem de 
dados. O título não é uma "abstração" da obra nem da seqüência de letras com 
que foi escrito. Do mesmo modo, os nomes "sugestivos" dos comandos das 
linguagens ditas "de nível mais alto que o de máquina" são rótulos de múltipla 
função. Codificam, organizam e documentam. Daí vem, talvez, a idéia de que 
aqueles nomes são "abstrações" dos procedimentos que determinam ou que 
controlam na máquina ao serem executados e que representam como algoritmos. 
Mas a máquina tradutora (um computador alimentado com um programa 
montador, ou um compilador, por exemplo) não converte abstrações em 
concreções, mas sim códigos concretos em outros códigos concretos. A 
convergência de regimes de codificação diferentes em um mesmo símbolo é 
apenas homografia. Considerar os computadores como hierarquias de abstrações 
serve para justificar, em nome da independência de representação, a sonegação 
de informação sobre os detalhes de implementação e um não-saber embutido e 
reproduzido nas metodologias de projeto. Luiz Carlos Brito Paternostro . 3522 
[C] 



3378. ISSN 1517-3801 v.4 n.6 dez. 2003. A informação potencializada no texto 
fílmico. informação potencializada; texto fílmico; leitura; informação 
intradiscursiva; informação extradiscursiva. Na nossa prática docente o uso do 
vídeo sempre foi uma constante, acarretando muitas questões acerca, 
principalmente, da potencialidade da imagem em um trabalho pedagógico e da 
percepção do filme como um discurso significante. Objetivamos elaborar um 
modelo de análise e interpretação procurando formular questões teórico-
metodológicas. Consideramos o trabalho interpretativo do espectador e a 
informação veiculada por intermédio de um discurso imagético, sonoro e verbal 
que produz novos sentidos. As leituras do filme Uma cidade sem passado 
apontaram que devemos considerar o texto fílmico em seu todo, as mensagens 
dos códigos cinematográficos e não cinematográficos, enfim, os recursos 
utilizados para direcionar uma ou várias leituras. Valéria Cristina Lopes Wilke; 
Leila Beatriz Ribeiro; Carmen Irene Correia de Oliveira . 3528 [CO] 

3379. ISSN 1517-3801 v.4 n.6 dez. 2003. A liberdade das vozes. liberdade da 
informação; tecnologia e inovação; história da informação; geração de 
conhecimento. Um processo de inovação difere da construção de uma nova 
tecnologia; a tecnologia é aqui pensada, como uma sucessão de eventos 
sistemáticos de técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de uma ação 
de transformação de idéias e de operações. Já a inovação é a aceitação dos 
eventos da tecnologia pela pluralidade dos elementos de um determinado espaço 
social que acredita que isso trará um bem comum, uma situação melhor do que a 
que existia anteriormente. A informação livre melhora o homem e sua realidade. 
Se a informação é a mediadora do conhecimento, aprisionar a informação é 
como aprisionar o conhecimento. Esta é uma história da informação, ora 
prisioneira e ora livre para ser comunicada, e está contada neste artigo desde os 
muros abismais dos monastérios da Idade Média até os dias da Internet e das 
facilidades de cada indivíduo libertar sua voz na escritura global. Fica a 
indagação, contudo, dos limites da técnica quando a liberdade do texto excita a 
mente, mas o corpo que se exercita decai. O desbalanço corpo e mente na 
liberdade da Internet e do conhecimento nos leva a um destino previsível? Aldo 
de Albuquerque Barreto . 3523 [C] 

3380. ISSN 1517-3801 v.4 n.6 dez. 2003. A organização virtual do 
conhecimento no ciberespaço. virtual; organização do conhecimento; 
ciberespaço; indexação; mecanismos de busca; tecnologias da informação; 
rizoma. A organização do conhecimento no ciberespaço pode ser explicada 
filosoficamente e operacionalmente por intermédio do conceito de virtual. No 
primeiro caso, o virtual responde pela maneira de ser, uma vez que as obras se 
realizam no pólo da virtualidade de várias maneiras, onde a conjunção e...e... 
constitui-se em aliança desenhando o conhecimento sob a forma de rede e 
explicando a desmaterialização das obra. No segundo caso, permite a 
operacionalização dos conceitos filosóficos como o paradoxo do sentido e 
rizoma, ilustrando um novo modelo de escrita, que é o hipertexto, bem como 
explicando a indexação no ciberespaço. O não fechamento semântico e o não 
fechamento físico das obras desmaterializadas, ambos possíveis pela 
virtualização, apontam que não há uma sintaxe geral a ser adotada na indexação 
na Internet. Silvana Drumond Monteiro . 3527 [C] 



3381. ISSN 1517-3801 v.4 n.6 dez. 2003. Ciberspaço, auto-organização e 
parâmetros de ordem: a ontogenia. ciberespaço; auto-organização; sinergética; 
parâmetros de ordem; sociabilidade. Ciberespaço é um espaço mediador da 
convivência digital/virtual entre seres humanos, em criação a partir da 
disseminação e evolução da Internet e da Web no âmago da sociedade. Além de 
suporte tecnológico, econômico, social, cultural, e da integração de esforços 
oriundos de diversas áreas do conhecimento, a noegênesis (ação inteligente que 
implica criação) do Ciberespaço depende essencialmente da colaboração das 
comunidades humanas que nele habitam. Através de um estudo interdisciplinar e 
descritivo caracterizamos o Ciberespaço como um sistema auto-organizado, 
sinergético e determinado por parâmetros de ordem. A partir dessa perspectiva, 
analisamos o Ciberespaço através de sua estrutura, da sociabilidade dos 
cibernautas, de sua interatividade e da cibercultura. Por fim, o trabalho delineia a 
ontogenia do Ciberespaço, considerando sua influência potencial sobre o 
homem, a sociedade e o planeta em que vivemos. Walter Clayton de Oliveira; 
Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti . 3526 [O] 

3382. ISSN 1517-3801 v.4 n.6 dez. 2003. Competências no discurso oficial da 
formação de professores no Brasil. competências; reforma curricular; sociedade 
do conhecimento; formação de professores; recontextualização. As reformas 
educacionais promovidas e intensificadas nas últimas décadas do século XX no 
Brasil e no mundo, defendem uma mudança no currículo da formação de 
professores de modo a ajustá-lo à sociedade do conhecimento e às 
transformações do mundo globalizado. Para o alcance desses propósitos, o 
conceito de competências toma centralidade no discurso oficial da reforma 
brasileira como um novo paradigma da educação. Este texto apresenta as 
perspectivas que se apontam no discurso oficial sobre a formação dos 
professores no Brasil analisando "como" e "para que" o conceito de 
competências toma o lugar no currículo da formação de professores, tendo como 
foco a recontextualização desse conceito, em diferentes tempos e espaços. 
Rosanne Evangelista Dias . 3525 [O] 

3383. ISSN 1517-3801 v.4 n.6 dez. 2003. O fio de Ariadne e a arquitetura da 
informação na WWW. hipertexto; hipermídia; arquitetura da informação. 
Arquitetura da informação voltada para o hipertexto da WWW é, muitas vezes, 
abordada a partir da analogia com a metáfora do labirinto e do fio de Ariadne. A 
utilização dessas metáforas procura trazer à discussão a complexidade do 
hipertexto e a necessidade de algum princípio de ordem para adentrá-lo. A 
arquitetura da informação visa fornecer elementos que servem de guia a uma 
navegação enriquecedora, sem amputar as possibilidades e a riqueza do 
hipertexto e procurando evitar leituras lineares e unívocas. Propomos uma 
discussão sobre os conceitos que norteiam os procedimentos da AI nos dias de 
hoje lançando mão de preceitos mais ou menos estabelecidos no campo da 
Arquitetura em seu período pós-moderno, que é uma resposta à nova 
sensibilidade, a sensibilidade de nossos tempos. A adoção desses novos 
procedimentos metodológicos na prática da AI é discutida a seguir, a partir da 
organização do conteúdo, do conhecimento do público e das intenções do 
emissor (site). Durval de Lara Filho . 3524 [CO] 



3384. ISSN 1517-3801 v.5 n.1 fev. 2004. A determinação do campo científico 
da Ciência da Informação: uma abordagem terminológica. Ciência da 
Informação; campo da Ciência da Informação; terminologia da Ciência da 
Informação. A Ciência da Informação é um campo científico em constituição e 
não apresenta consenso quanto ao seu objeto e delimitação. A pesquisa partiu do 
pressuposto segundo o qual o termo "Ciência da Informação", na atualidade, 
impõe-se como um significante à procura do seu significado. A análise da 
terminologia de área forneceu o referencial para a discussão da natureza da área: 
a mesma justapõe termos oriundos da Biblioteconomia e Documentação que 
nomeiam procedimentos; uma proporção considerável de termos oriundos de 
outras áreas de conhecimento e, finalmente, uma proporção igualmente 
considerável de termos que não apresentam uma conceituação específica em 
Ciência da Informação, sendo empregados no senso comum. A análise 
terminológica aponta para a necessidade de uma construção conceitual do objeto 
da Ciência da Informação. Johanna W. Smit; Maria de Fátima G. M. Tálamo; 
Nair Y. Kobashi . 3684 [C] 

3385. ISSN 1517-3801 v.5 n.1 fev. 2004. A preservação digital e o modelo de 
referência Open Archival Information System (OAIS). Arquivologia; gestão de 
documentos de arquivo; gestão eletrônica de documentos de arquivo; documento 
eletrônico de arquivo; preservação digital; requisitos de preservação; estratégias 
de preservação. O volume de informação em formato digital tem aumentado 
muito nas últimas décadas. Entretanto, os meios empregados para o 
armazenamento e o transporte desta informação são instáveis e as tecnologias 
necessárias para acessá-la são rapidamente superadas em sucessivas gerações. 
Diversas iniciativas surgem para tratar o problema da preservação digital e este 
artigo oferece uma visão geral deste cenário. Nesta primeira parte examina as 
questões, requisitos e principais estratégias adotadas. Numa segunda parte 
descreve o esquema conceitual para um sistema de arquivamento para 
preservação e manutenção de informação digital por longo prazo, proposto pelo 
modelo de referência Open Archival Information System (OAIS), como a 
alternativa de padronização mais promissora para a área. Katia P. Thomaz; 
Antonio José Soares . 3682 [A] 

3386. ISSN 1517-3801 v.5 n.1 fev. 2004. A responsabilidade social da Ciência 
da Informação na perspectiva da consciência possível. teoria da Ciência da 
Informação; comunicação científica; responsabilidade social. Descreve o 
exercício de tecer, no tear da Ciência da Informação, uma rede para apreender e 
explicar um evento de comunicação da informação no campo científico. Como 
objeto de estudo, foi selecionado o artigo onde G. Wersig e U. Neveling 
propõem, em 1975, um fundamento social para a Ciência da Informação. A 
pesquisa encontrou os indícios de que os autores compartilhavam com outros 
cientistas uma visão socialista da Ciência da Informação, fundada na 
importância da organização da informação científica e tecnológica e de sua 
comunicação no campo científico. Contudo, os autores foram além da 
consciência real do seu grupo, ao antevirem a relevância da informação para 
todos os grupos sociais na sociedade contemporânea. Isa Maria Freire . 3683 [C] 



3387. ISSN 1517-3801 v.5 n.1 fev. 2004. Organização dos documentos ou 
organização da informação: uma questão de escolha. documento; organização; 
informação; arquivo; memória; representação do conhecimento. A tecnologia 
oferece atualmente excelentes soluções para organizar grandes volumes de 
documentos dos mais variados tipos (armazenados em arquivos, bibliotecas, 
órgãos públicos, empresas de grande porte). Entretanto a solução para organizar 
a informação neles contida ainda não foi resolvida a contento, de forma 
generalizada, e quanto mais cresce o volume de documentos, mais e mais 
informação se perde nos arquivos e na memória dos computadores. Os 
fundamentos para a solução existem e são conhecidos de (alguns) técnicos e 
especialistas da gestão da informação e do conhecimento, mas é preciso 
aprofundar e aprimorar os processos de análise da informação e representação 
do conhecimento, e realizar o casamento desses princípios com a mais nova 
tecnologia de gestão dos documentos. Jaime Robredo . 3686 [CABD] 

3388. ISSN 1517-3801 v.5 n.1 fev. 2004. Parcerias na ciência: instituições 
estrangeiras e a pesquisa na área de Medicina Veterinária em Moçambique. 
produção científica em países em desenvolvimento - Moçambique; colaboração 
e produtividade científica em países em desenvolvimento; Moçambique - 
produção em medicina veterinária. Partindo do pressuposto que o 
desenvolvimento social e econômico de uma nação está intimamente 
relacionado ao seu avanço científico e tecnológico e do fato que nos países em 
desenvolvimento a atividade científica não tem em geral condições favoráveis 
para se desenvolver sem auxílio externo, este estudo examina a participação de 
entidades estrangeiras na produção científica em medicina veterinária, em 
Moçambique, com o objetivo de verificar a presença dessas entidades nas 
autorias dos artigos. A fonte principal dos dados são artigos com data de 
publicação entre 1947 e 2002, referenciados em bases especializadas 
internacionais. O levantamento busca reunir dados que permitam perceber se 
esse tipo de colaboração com entidades estrangeiras (percebidas nas notas de 
afiliação dos autores) tem resultado em produção científica, o que poderia 
indicar aumento da capacidade de pesquisa do país em desenvolvimento. Os 
resultados mostraram presença elevada de instituições estrangeiras nos artigos 
identificados, com maior incidência de artigos na década de 90 - período em que 
também são registrados os maiores índices de participação e produtividade das 
instituições nacionais responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisas na área 
estudada. Horácio Francisco Zimba; Suzana Pinheiro Machado Mueller . 3685 
[C] 



3389. ISSN 1517-3801 v.5 n.2 abr. 2004. A comunicação e compreensão da 
informação sobre riscos. sociedade de risco; informação sobre risco; percepção 
de risco; compreensão pública da ciência e tecnologia; transgênicos. Situado 
dentro do contexto da sociedade de risco, como concebida pelos sociólogos 
Beck e Giddens, o texto explora teoricamente, a partir de uma revisão da 
literatura, aspectos da relação entre a informação comunicada sobre os riscos e a 
percepção pública dos riscos. Delineiam-se aspectos de dois paradigmas da área: 
o cognitivo e o cultural. Reconhece-se que, embora alguns resultados de 
pesquisas do paradigma cognitivo sejam valiosos para aqueles profissionais 
encarregados de comunicar informações sobre risco, o paradigma cultural 
oferece subsídios mais ricos para captar e analisar as compreensões ou 
percepções que os grupos de atores sociais detêm em relação à problemática de 
risco. Fazem-se algumas relações com a questão atual dos transgênicos no 
Brasil. Ariadne Chloë Furnival; Sônia Maria Pinheiro; José Carmo Oliveira 
Junior . 3690 [C] 

3390. ISSN 1517-3801 v.5 n.2 abr. 2004. A lógica da organização e 
distribuição do conhecimento na universidade: implicações no processo de 
ensino-aprendizagem, em especial, nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. ensino-aprendizagem em Biblioteconomia e Ciência da Informação; 
organização do conhecimento na universidade. Lança discussões referentes ao 
processo de ensinar e aprender que se efetiva na prática universitária, 
especialmente nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Primeiramente, analisa a concepção de conhecimento que preside a prática 
pedagógica do ensino superior para, em seguida, estabelecer uma relação com o 
modelo de conhecimento predominante na universidade e as conseqüentes 
tensões geradas no processo formativo dos profissionais das áreas mencionadas. 
Em seguida, tendo por pressuposto um novo paradigma de ensinar e aprender na 
universidade, considera o professor como o principal articulador de novas 
alternativas pedagógicas. Encerra as reflexões, acreditando que encontra-se em 
curso um processo de ruptura de paradigmas no cotidiano da prática pedagógica 
universitária, que se faz sentir também no âmbito do ensino da Biblioteconomia 
e da Ciência da Informação, notadamente no Brasil. Mara Eliane Fonseca 
Rodrigues; Ligia Maria Moreira Dumont . 3689 [CB] 



3391. ISSN 1517-3801 v.5 n.2 abr. 2004. A pesquisa: recepção da informação e 
produção do conhecimento. informação; conhecimento; conceito; linguagem; 
método de solução de problemas; indução. A complexidade dos modos de 
produção do conhecimento demanda estudos sobre os ritos de passagem da 
informação para o conhecimento. Uma das possibilidades de empreendê-los 
consiste na proposição de parâmetros conceituais capazes de orientar a ação 
metódica da transformação da informação em conhecimento. Globalmente, tal 
procedimento é de natureza indutiva e associa-se diretamente à formulação de 
respostas possíveis aos problemas propostos, donde sua denominação de 
"método de solução de problemas" ou de "elaboração de hipóteses". Semelhante 
procedimento funda-se na base discursiva do raciocínio, especificamente na rede 
conceitual e ação lingüística, isto é, na produção da linguagem. Com isso, 
compreende-se que a geração do conhecimento apresenta-se como resultado da 
ação subjetiva sobre a informação socialmente distribuída, que supõe a natureza 
probabilística da competência receptiva informacional. Maria de Fátima G. M. 
Tálamo . 3687 [C] 

3392. ISSN 1517-3801 v.5 n.2 abr. 2004. Áreas do conhecimento. organização 
do conhecimento; representação do conhecimento; classificação do 
conhecimento; classificação em ciência e tecnologia; classificação de projetos de 
pesquisa e desenvolvimento. As 'áreas de conhecimento' têm sido objeto de 
discussão por gestores e administradores de C 

T e pela comunidade científica na busca de instrumento de apoio à 
sistematização de dados de C 

T principalmente para atividades de gestão e administração. A principal tabela 
em uso pelo sistema de C 

T do país está reconhecidamente desatualizada necessitando de revisão ou 
reclassificação. O objetivo deste artigo é contribuir para o atual debate em base 
de resultados prévios de participação em trabalho de revisão da tabela realizado 
na década de 90 e de resultados de pesquisas na área da organização e 
representação do conhecimento no contexto da Ciência da Informação. Rosali 
Fernandez de Souza . 3688 [C] 



3393. ISSN 1517-3801 v.5 n.3 jun. 2004. Conhecimento e informação na atual 
reestruturação produtiva: para uma crítica das teorias da gestão do 
conhecimento. informação; comunicação; capitalismo; globalização; economia 
política. Este trabalho é fruto de uma indagação a respeito das potencialidades 
teóricas e analíticas da incorporação de um referencial crítico da Economia 
Política do Conhecimento, subsidiário em parte da Economia Política da 
comunicação e da Cultura, para o campo das Ciências da informação. Trata-se 
de um primeiro resultado do que pretende ser um amplo programa de pesquisa e, 
nesse sentido, não se destina a dar uma resposta completa e articulada à referida 
indagação, mas antes reformulá-la em termos mais concretos, ligados a uma 
reflexão sobre a atual reestruturação produtiva, iniciada com a crise do longo 
período expansivo do pós-guerra, nos anos 70. Isto significa, em termos 
metodológicos, que será privilegiada aqui, após uma breve explicitação dos 
eixos da revisão de literatura ora em execução, a análise, fundamentada no 
marco teórico crítico referido, dos elementos do processo histórico concreto a 
partir dos quais poderão ser formuladas as hipóteses orientadoras do trabalho de 
pesquisa posterior. Num terceiro momento, à guisa de conclusão, poderá ser 
retomada a indagação originária, para explicitar os possíveis caminhos, 
derivados da discussão anterior, de uma crítica dos estudos sobre gestão do 
conhecimento, em voga hoje no campo das Ciências da informação. César 
Bolaño; Fernando Mattos . 3693 [C] 

3394. ISSN 1517-3801 v.5 n.3 jun. 2004. Economia da informação, 
conhecimento e modificação da natureza do trabalho: elementos de análise. 
economia da informação; conhecimento; direitos de propriedade intelectual. Este 
artigo propõe-se a analisar, a partir do duplo ponto de vista econômico e 
sociológico, o estatuto e a natureza da informação e do Conhecimento, na 
sociedade estruturada em redes eletrônicas. Isto torna necessária uma análise dos 
diferentes arranjos institucionais e das diferentes convenções, e de suas 
implicações em termos de modalidade de apropriação social da informação; em 
ultima instância, coloca-se o problema relativo aos direitos de propriedade 
intelectual e industrial. Num primeiro momento, mostrarei quais são as novas 
formas de concorrência que aparecem no seio desta economia da informação. 
Numa segunda parte, analisarei em que medida o sistema se estrutura de tal 
maneira que ele modifica a natureza e as modalidades de apropriação do 
Conhecimento, e ressaltarei a importância do debate relativo à definição dos 
direitos de propriedade. Fornecerei, igualmente, elementos para construir um 
conceito alternativo de Sociedade da Informação e do Conhecimento. No que diz 
respeito a este último ponto, mostrarei como as escolhas feitas em termos de 
direitos de propriedade, assim como as opções no que concerne à administração 
dos bens públicos globais, são elementos chaves do debate sobre a inclusão 
digital. Alain Herscovici . 3694 [CO] 



3395. ISSN 1517-3801 v.5 n.3 jun. 2004. Informação e trabalho: notas 
dialéticas. capitalismo; informação; trabalho; ciberespaço. Nosso objetivo é 
apreender o processo societário em sua complexidade dialética, radicalmente 
contraditória, a partir de uma determinada totalidade concreta: a do capitalismo 
mundial predominantemente financeirizado. É no contexto da nova fase de 
desenvolvimento capitalista e do que consideramos a IV Revolução tecnológica 
que surge, em sua forma plena, a informação-mercadoria. Por ser mercadoria 
virtual, a informação-mercadoria contém em si a contradição candente da 
relação-capital. Seu enclausuramento no valor de troca é tencionado pelo seu 
valor de uso, como podemos verificar nas múltiplas formas de disseminação de 
pirataria que atentam contra o direito autoral. A informação-mercadoria é o nexo 
constitutivo do ciberespaço, o novo espaço constituído pelo capital em sua fase 
de cooperação complexa. Giovanni Alves . 3695 [CO] 

3396. ISSN 1517-3801 v.5 n.3 jun. 2004. La pereza y la celebración de lo 
humano.  Pablo Rieznik . 3691 [O] 

3397. ISSN 1517-3801 v.5 n.3 jun. 2004. Mediação e processos de 
compreensão intersubjetiva das representações sociais do trabalho. mediação; 
Dialética; conhecimento; explicação; compreensão ativa. Neste artigo o autor 
apresenta as diferentes acepções da categoria de mediação, que representam uma 
crítica das filosofias e de todas as concepções do ser. O pensamento da mediação 
é um trabalho analítico que consiste na distinção, na seleção e no julgamento, ou 
seja, em um discurso processual que nega as determinações imediatas e busca 
ativar o campo do sujeito, pois é nas relações intersubjetivas que a categoria de 
mediação se explica com mais clareza e contribui para a criação de processos de 
compreensão intersubjetiva das representações sociais através da argumentação 
e da manipulação cognitiva para a criação de um "novo real" no campo da 
comunicação e do trabalho. William Dias Braga . 3692 [O] 

3398. ISSN 1517-3801 v.5 n.3 jun. 2004. Significações da informática no 
mundo presente. informática; informação; comunicação. No texto que segue, há 
uma proposta de compreensão das significações que dariam base ao atual uso 
massivo de recursos informáticos, tentando abrir a discussão para uma temática 
mais ampla. Luís Carlos Lopes . 3696 [O] 

3399. ISSN 1517-3801 v.5 n.4 ago. 2004. A dimensão política da disseminação 
da informação através do uso intensivo das tecnologias de informação e 
comunicação uma alternativa à noção de impacto tecnológico. Sociedade da 
Informação; disseminação da informação; novo paradigma tecnológico; gestão 
da informação; novas tecnologias de informação e comunicação. Este artigo 
discute os processos da disseminação da informação no contexto do novo 
paradigma tecnológico, no âmbito das instituições responsáveis pela guarda, 
tratamento e disseminação da informação, tais como Bibliotecas, Arquivos, 
Centros de Documentação, entre outras. Argumenta que a adoção de recursos 
tecnológicos por parte destas instituições não deve ter como motivação a 
imagem de modernização, mas sim, a condução de um projeto político sobre a 
questão. É proposta uma compreensão alternativa à sugerida pela metáfora do 
impacto das novas tecnologias, comumente usada na literatura que discute o 
advento da Sociedade da Informação, baseada nas idéias de autores como Pierre 
Lèvy, Manuel Castells e Jean Lojkine. Paula Xavier dos Santos . 3701 [C] 



3400. ISSN 1517-3801 v.5 n.4 ago. 2004. A informação e suas profissões: a 
sobrevivência ao alcance de todos. profissionais da informação; novas 
configurações profissionai; bibliotecários; arquivistas; gestores de informação. 
O objetivo deste texto é tentar situar as redefinições de práticas profissionais no 
âmbito da Informação, por força do novo contexto sócio-econômico e da 
convergência tecnológica. Para isso, analisa o condicionamento da sociedade 
atual pela informação e pelas comunicações; a nova configuração da gestão da 
informação, uma atividade cada dia mais essencial, em função da avalanche 
informacional a que estão sujeitos indivíduos e organizações em geral; e a 
situação, nesse contexto, dos profissionais da informação, particularmente 
bibliotecários e arquivistas. O texto conclui que não é mais possível construir 
cercas isolando domínios de profissões. Hoje contam muito mais as habilidades, 
o conhecimento e as competências acumuladas, tendo relativa importância o 
diploma e a vinculação corporativa do profissional. Othon Jambeiro; Helena 
Pereira da Silva . 3699 [CBA] 

3401. ISSN 1517-3801 v.5 n.4 ago. 2004. A Leitura Documentária na 
perspectiva de suas variáveis: leitor-texto-contexto. leitura documentária; 
indexador; indexação; texto científico; leitor profissional. A leitura é o processo 
que permite a análise de assunto de textos, causando influência no resultado da 
indexação. O estudo da leitura por meio da interação de suas variáveis - o texto, 
o leitor e o contexto - visa compreender as dificuldades de análise de assunto de 
textos e reunir subsídios para a elaboração de orientação à formação do 
indexador em leitura documentária que contribua para o aprimoramento da 
capacidade de leitura do indexador. O estudo desenvolveu-se mediante revisão 
de literatura, entrevistas com indexadores e diagnóstico de sistemas de 
informação brasileiros. Na variável texto o conhecimento prévio da estrutura 
textual permite ao indexador identificar o conteúdo informacional; na variável 
leitor, a análise de sua atuação profissional revela que apesar de experiência em 
indexação possui dificuldades na identificação de conceitos, momento em que 
interage com o texto por meio da leitura e a análise de sua formação profissional 
indica que foi preparado para uma análise de assuntos orientada pelo uso de 
linguagens documentária; na variável contexto, o conhecimento da situação 
comunicativa e de suas regras permitiu o conhecimento do contexto de trabalho 
desenvolvido por indexadores em sistemas de informação: os objetivos da 
indexação, a política de indexação, as regras e procedimentos do manual de 
indexação, a linguagem documentária e os interesses de busca do usuário. 
Mariângela Spotti Lopes Fujita . 3697 [B] 



3402. ISSN 1517-3801 v.5 n.4 ago. 2004. Cultura organizacional no processo 
de inteligência competitiva. cultura organizacional; cultura informacional; 
inteligência competitiva; cultura corporativa. A cultura organizacional elemento 
fundamental que compõe o processo de inteligência competitiva é entendida 
como uma variável que pode ser gerenciada. No entanto, também entende-se a 
cultura organizacional como metáfora, isto é, a capacidade humana em definir 
seus próprios valores, crenças, significados etc. Nesse sentido, as pessoas 
recebem influência do ambiente externo, assim como influenciam o ambiente 
interno da organização. O texto discute a cultura organizacional, como algo que 
pode ser construído visando alianças estratégicas, entre as pessoas e a 
organização. A cultura organizacional é fundamental para que a I.C. possa ser de 
fato uma realidade. Além disso, ela possibilita uma dinâmica positiva à 
consolidação da ética convencionada pela organização, estabelecendo princípios, 
valores e crenças essenciais para a inteligência competitiva. Marta Lígia Pomim 
Valentim; Luana Maia Woida . 3698 [O] 

3403. ISSN 1517-3801 v.5 n.4 ago. 2004. Escondendo o código aberto, ou O 
esoterismo esclarecido. autoritarismo científico; abertura do código fonte; 
inteligibilidade do código fonte; programação de código aberto; esoterismo 
científico. Na construção dos programas livres por grandes contingentes de 
programadores voluntários organizados, é instrutivo comparar a sua relativa 
liberdade intelectual com a presuposição de que a produção científica moderna, 
por ser um empreendimento em grande escala, consumidor de enorme 
quantidade de recursos e conhecimentos especializados, deva ser 
necessariamente autoritária. O código fonte de um programa livre não é apenas 
"aberto", mas geralmente "coletivo", ou "socializado", por isso não pode tornar-
se obscuro sem pôr em risco suas chances de aperfeiçoamento, manutenção, ou 
mesmo de poder passar por simples verificações de correção e de evidência. Os 
códigos fontes dos programas livres são e devem permanecer simples de serem 
interpretados. Sua divulgação é um fator indispensável de produção, assim como 
a sua inteligibilidade. Luiz Carlos Brito Paternostro . 3700 [CO] 

3404. ISSN 1517-3801 v.5 n.5 out. 2004. A "Informação Construída" nos 
meandros dos conceitos da Teoria Social de Pierre Bordieu. "Informação 
Construída"; sociologia da cultura; comunidades discursivas. Este artigo parte 
do entendimento da informação como elemento inserido em dimensões sociais e 
culturais, amparado pela oferta conceitual da sociologia da cultura de Pierre 
Bourdieu. A "informação construída" no espaço social, diz respeito também à 
visão de Birger Hjørland sobre o domínio do conhecimento dentro das 
comunidades discursivas. Enfim, uma proposta conceitual elaborada como 
possibilidade de aproximação da Ciência da Informação com as Ciências 
Sociais. Denise Morado Nascimento; Regina Maria Marteleto . 3706 [CO] 



3405. ISSN 1517-3801 v.5 n.5 out. 2004. As palavras voam, a escrita 
permanece: a aventura do hipertexto. informação; conhecimento; texto linear; 
hipertexto; novas tecnologias. Hipertextualizar é uma forma muito racional de 
apresentar a informação que mostra como a nossa mente processa, organiza e 
guarda conhecimento. Cria um espaço de informação orgânico, quando oposto 
ao formato linear imposto pelo modelo da imprensa permitindo amarrações 
múltiplas. As novas tecnologias da informação são relacionadas com a criação 
da informação; o ato de criar a informação no computador é marcado pela 
convivência com os evanescentes pixels de fósforo em uma tela de raios catodos 
e é tamanha a impermanência do texto nesta criação que poderíamos comparar 
com o processo de composição que opera no pensamento do indivíduo gerador. 
A informação no texto linear reduz a incerteza pontual tal como quando um diz 
vou com a doçura o outro pode de imediato querer encontrar a criatura nesta 
colocação unidimensional das palavras; o hipertexto com sua trajetória vagante e 
livre cria incertezas, pois textos entrelaçados e direcionados ao infinito não 
respondem, apontam, e o fazem sem uma definição estrita, sem linhas formais, 
cores ou formas previamente pensadas. Não tem mesmo uma única realidade por 
norma ou forma. Pode ser um percurso de passos delirantes, sem destino certo 
ou explicações fáceis; um percorrer de labirintos de medusas entrelaçadas. Aldo 
de Albuquerque Barreto . 3702 [C] 

3406. ISSN 1517-3801 v.5 n.5 out. 2004. Estudos de usuários em arquivos: em 
busca de um estado da arte. estudos de usuários; Arquivologia; serviços 
arquivísticos; usos da informação; informação arquivística. A ampliação do uso 
das tecnologias da informação tem provocado a redefinição dos modelos de 
serviços de informação. Aborda-se a concepção de serviço de informação 
voltado para o usuário e suas implicações no planejamento e gestão de serviços 
arquivísticos. Analisa-se a literatura das últimas décadas sobre estudos de 
usuários em arquivos. A ênfase em estudos de usuários em arquivos tem sido 
maior nos níveis de satisfação com os serviços fornecidos e menos na 
identificação das demandas informacionais dos usuários. Os desafios daí 
resultantes - expansão do uso da informação arquivística e o efetivo diálogo 
entre arquivistas e usuários - inserem-se no cenário da gestão arquivística, mas 
também no da pesquisa e formação profissional. José Maria Jardim; Maria Odila 
Fonseca . 3705 [A] 



3407. ISSN 1517-3801 v.5 n.5 out. 2004. Mudanças de rumo na metodologia 
dos estudos sociais. Ciências Sociais e Humanas; mundo em mudança; História; 
Pós-modernismo; universidade. Todas as ciências sociais e humanas têm em 
comum o mesmo objeto: o ser humano em sociedade. Existem, entretanto, 
diferenças entre elas; e alguns critérios ajudam a perceber a diversidade de 
opinião que existe sempre no seio dos estudos sociais. Vamos escolher partir de 
dois deles. Toda conduta humana, seja individual, seja coletiva, pode ser 
apresentada como o resultado final de dois processos de seleção. O primeiro é a 
passagem pelo filtro definido pelo conjunto de limitações estruturais sobre as 
quais os agentes não tenham controle que reduz as possibilidades alternativas de 
agir, de seu número teórico a um conjunto menor de ações efetivamente 
possíveis. E o segundo é outro filtro, o do mecanismo que leve a escolher, dentre 
as ações factíveis remanescentes, qual será realizada. Os estudos do social 
sempre encontraram diante de si um problema crucial. De modo didático, o 
dilema envolvido pode ser definido como uma alternativa entre: abordar o 
social: privilegiando o ângulo material e das ações que os homens efetivamente 
realizam; ou fazê-lo dando maior importância ao ângulo mental. Ninguém nega 
o caráter inseparável do material e do mental. Nenhuma ação individual ou 
coletiva poderia exercer-se sem estar referida ao mesmo tempo a um projeto, ou 
a uma ideologia, ou a um mito, etc., que tenha curso na sociedade de que se 
trate. E, simetricamente, uma instituição qualquer. Ciro Flamarion Cardoso . 
3703 [O] 

3408. ISSN 1517-3801 v.5 n.5 out. 2004. Relações históricas entre 
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. história da 
Biblioteconomia; história da Documentação; história da Ciência da Informação; 
Epistemologia da Ciência da Informação; organização da informação. Apresenta 
uma breve e panorâmica história da Biblioteconomia, da Documentação e da 
Ciência da Informação, em especial, sob o ponto de vista dos processos de 
organização da informação. Analisa a constituição destas áreas nos Estados 
Unidos e Europa, em especial do final do século XIX até metade do século XX, 
relatando as distinções culturais decorrentes destas origens e seus 
desenvolvimentos. Sob esta abordagem histórica, aponta a relevância e 
atualidade dos estudos e experimentos europeus em Documentação e a 
contribuição fundamental destes princípios para a constituição da Ciência da 
Informação. Cristina Dotta Ortega . 3704 [CBD] 

3409. ISSN 1517-3801 v.5 n.6 dez. 2004. Arte e imagem: musealização e 
virtualização. webmuseus; musealização; imagem técnica; Imagem digital. A 
expansão da rede Internet associada à circulação crescente de imagens digitais 
proporcionou as condições para o surgimento de novos ambientes tecnológicos e 
culturais, entre os quais os webmuseus, que, embora essencialmente distintos 
dos museus físicos, compartilham com estes a função de aparatos 
informacionais: destinam-se a produzir, processar e transferir informações, e 
mantêm interface com a sociedade de modo a propiciar visibilidade / acesso a 
suas coleções e informações.  O artigo aborda a imagem técnica em geral e a 
imagem digital em particular, concentrando-se em aspectos relacionados à sua 
musealização, conceito que é aproximado ao de virtualização. Maria Lucia de 
Niemeyer Matheus Loureiro . 3709 [M] 



3410. ISSN 1517-3801 v.5 n.6 dez. 2004. As políticas institucionais das 
configurações interdisciplinares dos conhecimentos: repercussões nas políticas 
de informação e nas práticas de avaliação. interdisciplinaridade; política 
institucional; política informacional; identidade; produção do conhecimento; 
avaliação. Este artigo enfoca os aspectos avaliativos de cursos que têm, na 
interdisciplinaridade, seu objeto de estudo e seus arcabouços teórico-
metodológicos. Para tal estudo, foram consideradas as perspectivas de análise 
acerca das relações entre a produção de conhecimentos e de informação, tendo 
em conta duas dimensões: a perspectiva de uma política epistemológica 
institucional e os aspectos identitários que envolvem os profissionais das áreas 
de produção do conhecimento. O reconhecimento do desempenho das práticas 
interdisciplinares, bem como a identificação e a avaliação dessas práticas, sofre 
interferência direta dos processos que ao longo do tempo constituíram as 
práticas unidisciplinares. Maria Nélida González de Gómez; Evelyn Goyannes 
Dill Orrico . 3710 [C] 

3411. ISSN 1517-3801 v.5 n.6 dez. 2004. Biblioteca virtual: um novo território 
para a pesquisa científica no Brasil. biblioteca virtual; biblioteca digital; 
pesquisa científica no Brasil; comunicação científica; Internet. A biblioteca 
virtual é estudada como um objeto científico-técnico e informacional e seu papel 
para a pesquisa científica é investigado mediante a escuta das falas de 
pesquisadores brasileiros, usuários de bibliotecas virtuais. A ação empírica que 
deu origem a este estudo, associada à investigação teórica de cunho 
interdisciplinar, consistiu na aplicação de questionário junto aos atores 
mencionados. Este instrumento permitiu conhecer o juízo que fazem do uso dos 
recursos da Internet, com ênfase na biblioteca virtual. Partiu-se do pressuposto 
que sua eficácia resulta da oferta de recursos de informação conjugados a 
dispositivos de comunicação, para maior integração entre pares. Os resultados 
comprovam a importância que a comunidade de pesquisa no Brasil confere a 
esse serviço especializado de informação. Sandra Lúcia Rebel Gomes . 3711 
[CB] 



3412. ISSN 1517-3801 v.5 n.6 dez. 2004. O nível do conhecimento e os 
instrumentos de representação: tesauros e ontologias. sistemas de conceitos; 
ontologia; tesauros; Epistemologia; representação do conhecimento. No 
contexto atual, existe uma grande demanda para desenvolvimento de sistemas 
que trabalhem com recuperação e troca de informação ou conhecimento. Para 
servir de suporte a esses sistemas, novos instrumentos para a organização de 
conhecimento surgem a cada dia, sendo que, recentemente, muitos deles têm 
sido denominado "ontologias". Alguns pesquisadores consideram os tesauros 
como ontologias simples, uma vez que uma ontologia complexa exige uma 
riqueza maior de relações do que as tradicionalmente apresentadas em um 
tesauros. Seriam tesauros e ontologias termos que denotam o mesmo 
instrumento ou denotariam objetos diferentes e, portanto, seu uso indistinto seria 
inadequado? No segundo caso, estaria estabelecido um equívoco terminológico 
e as conseqüências dessa confusão seriam a falta de entendimento sobre o que 
caracteriza cada uma das ferramentas. Este trabalho compreende de uma 
discussão da literatura sobre tesauros e ontologias, com o objetivo de contribuir 
com o esclarecimento terminológico e com o entendimento desses dois 
conceitos. Alexandra Moreira; Lídia Alvarenga; Alcione de Paiva Oliveira . 
3707 [C] 

3413. ISSN 1517-3801 v.5 n.6 dez. 2004. Tesauro e normalização 
terminológica: o termo como base para intercâmbio de informações. tesauro; 
normalização terminológica; Norma Internacional de Elaboração de Tesauros ( 
ISO 2788); termo de indexação. Uma análise da Norma Internacional de 
elaboração de Tesauros Monolíngues (ISO 2788) é aqui apresentada, 
focalizando a investigação nos aspectos relativos ao termo de indexação como 
base para intercâmbio de informações. A partir de princípios da Teoria da 
Terminologia de Wüster e da Teoria do Conceito de Dahlberg, discutem-se as 
soluções apresentadas na ISO 2788 para a forma do termo. Devido às facilidades 
de integração de informações e graças às tecnologias de informação vigentes é 
fundamental que o profissional de informação se paute em princípios teóricos 
consistentes para o tratamento terminológico, visando garantir qualidade e 
consistência nos processos de intercâmbio de informação. Atualmente, o 
crescimento da utilização de ambientes distribuídas, especialmente na Web, de 
interfaces abertas de acesso a bancos de dados, de tecnologias de mediadores e 
de padrões de formato para troca de dados contribuiu para que informações 
originalmente isoladas sejam disponibilizadas para serem utilizadas de maneira 
integrada. Neste sentido, o Tesauro assume papel fundamental nesta integração, 
viabilizando a interoperabilidade semântica de sistemas distribuídos 
heterogêneos. Hagar Espanha Gomes; Maria Luiza de Almeida Campos . 3708 
[CB] 



3414. ISSN 1517-3801 v.6 n.1 fev. 2005. A publicação da ciência: áreas 
científicas e seus canais preferenciais. ciência brasileira; publicação científica; 
canais de publicação; padrão de publicação; áreas de pesquisa; avaliação de 
pesquisadores; Capes; pós-doutorado no exterior; produção científica. 
Pesquisadores das diferentes áreas de conhecimento costumam dar preferência a 
canais diferentes para comunicar a seus pares os resultados de suas pesquisas. 
Essa questão levanta problemas para as agências de fomento e universidades no 
estabelecimento de padrões para avaliação visando concessão de fomento e 
promoções, que geralmente privilegiam quantidade de publicações, quase 
sempre artigos. Na tentativa de argumentar a favor da necessidade de estabelecer 
padrões específicos para cada área, baseados na prática, este artigo relata 
levantamento realizado com dados extraídos dos curricula vitae disponíveis na 
base Lattes, de 226 bolsistas de pós-doutorado do Programa de Estágio Pós-
Doutoral no Exterior da Capes, principalmente professores de cursos nacionais 
de pós-graduação, que estavam em estágio em 1999. Foram levantados oito anos 
de produção, entre 1995 e 2002 e computadas publicações nas seguintes 
categorias de documentos: artigos publicados em periódicos estrangeiros e 
nacionais, trabalhos apresentados em congressos estrangeiros (ou internacionais) 
e nacionais, livros e capítulos de livros. Os dados foram tratados de modo a 
mostrar preferências por canais e freqüências anuais de publicação. Os 
resultados se aproximam do que diz a literatura, que atribui aos pesquisadores 
das áreas de Ciência Exatas, Biológicas e da Saúde comportamento semelhante, 
com preferências para canais periódicos internacionais, e aos pesquisadores das 
áreas de Ciências Sociais e Humanas comportamento também semelhante, onde 
as preferências são pelos canais nacionais e livros ou capítulos de livros. A 
literatura também diz que engenheiros e pesquisadores das áreas aplicadas ou 
tecnológicas, em geral, preferem fazer suas comunicações em congressos, o que 
também foi confirmado neste estudo. Mas o levantamento, que adotou a divisão 
dos pesquisadores nas oito grandes áreas do conhecimento estabelecidas pela 
Capes, mostra especificidades dessas áreas em relação a pesquisadores 
brasileiros. Dados de freqüência de publicação também foram computados e são 
brevemente comentados. Suzana Pinheiro Machado Mueller . 3851 [C] 

3415. ISSN 1517-3801 v.6 n.1 fev. 2005. Identificar, classificar, (in)formar: 
dispositivos institucionais na Casa de Correção da Corte. informação; 
identidade; espaço prisional. Trabalho que aborda dispositivos institucionais 
desenvolvidos na Casa de Correção da Corte, na segunda metade do século XIX, 
direcionados ao aperfeiçoamento do controle e da vigilância sistemáticos sobre 
criminosos ali apenados, para pagamento de pena com trabalho e silêncio, 
enquanto mecanismos de correção. Essa instituição prisional é a primeira, no 
Brasil, a instituir o modelo panóptico desenhado pelos irmãos Bentham, no qual 
a luz cumpre uma função essencial, pois dá visibilidade aos internos. O novo 
sistema punitivo produz informações sociais sobre os prisioneiros, em várias 
superfícies de inscrição e, especialmente, fotografias que marcam a trajetória e a 
identidade dos presos. Este artigo visa caracterizar as estratégias de poder no 
sistema punitivo, bem como as imagens da clausura nele produzidas. Icléia 
Thiesen Magalhães Costa . 3850 [CO] 



3416. ISSN 1517-3801 v.6 n.1 fev. 2005. Visibilidade da produção científica 
gerada pelos docentes e egressos dos Programas de Pós-graduação em Ciência 
da Informação e as interfaces com os Grupos de Pesquisa da área, constantes do 
Diretório do CNPq. produção científica; Ciência da Informação; pós-graduação 
em Ciência da Informação; grupos de pesquisa em Ciência da Informação. O 
desenvolvimento da pesquisa na área, após a criação dos Cursos de Pós-
Graduação em Ciência da Informação, a partir de 1970 e do credenciamento de 
três novos Programas no final da década de 90, mostra o crescimento da 
comunidade dos pesquisadores que estão consolidando "a área emergente". A 
contribuição da ANCIB criada em junho de 1989 e a realização dos Encontros 
dos pesquisadores (EnANCIB), a partir de 1994, respondem aos desafios 
enfrentados pela "comunidade que está alicerçada no potencial dos profissionais 
que produzem conhecimento". A visualização do perfil dos atuais 117 docentes 
que atuam nos 9 Programas de Pós-Graduação permite a comparação da situação 
em que se encontram hoje em relação aos 66 docentes/doutores vinculados aos 
seis Programas existentes em dezembro de 1999. Por outro lado, o Núcleo de 
Produção Científica (NPC) sediado na ECA/USP desde 1992, vem 
acompanhando o desenvolvimento dos Programas, a estruturação e 
reestruturação das linhas de pesquisa, a produção docente e outros dados de 
atividade científica, gerando bases de dados disponíveis à comunidade da área. 
Os resultados preliminares do atual projeto de pesquisa apoiado pelo CNPq 
mostram o número de egressos dos Programas de Mestrado e Doutorado e 
relaciona-os com as linhas de pesquisa dos Programas. As próximas etapas da 
pesquisa estão previstas para identificar a relação entre formação e área de 
titulação dos docentes/doutores com as linhas de pesquisa dos Programas e dos 
Grupos de Pesquisa do Diretório do CNPq. Dinah Aguiar Población . 3852 [C] 

3417. ISSN 1517-3801 v.6 n.2 abr. 2005. Histórias em quadrinhos e serviços de 
informação: um relacionamento em fase de definição. histórias em quadrinhos - 
serviços de informação; histórias em quadrinhos - biblioteca; gibitecas. 
Existentes como meio de comunicação de massa desde o fim do século 19, as 
histórias em quadrinhos recentemente têm sido mais bem recebidas pela 
sociedade, adentrando as unidades de informação e trazendo novos desafios para 
os profissionais de informação, que necessitam familiarizar-se com elas, 
informar-se sobre as suas características e conhecer as fontes na área. Com base 
neste contexto, apresenta-se uma definição das histórias em quadrinhos, as 
características de sua linguagem, seu enfoque como meios de comunicação de 
massa, relação com as bibliotecas e as principais características de seus 
produtos, consumidores e fontes de informação. Sugerem-se algumas fontes na 
área. Waldomiro Vergueiro . 3856 [BO] 



3418. ISSN 1517-3801 v.6 n.2 abr. 2005. Informação, ética e museu: uma 
aproximação conceitual. informação; ética; direito à informação; memória 
social; Museu da Paz; casos brasileiros. O trabalho pretende discutir a questão 
da informação frente às demandas éticas e sociais, a partir da garantia jurídica ao 
direito à informação assegurada pelo Artigo 5º da Constituição Brasileira de 
1988, cujo alcance permite uma experiência democratizante na produção, na 
difusão e na transmissão de informação. Inserir o entendimento da ética como 
espaço para indagações na medida em que se tenham mais perguntas do que 
respostas como campo de aprimoramento profissional tendo em vista o 
enfrentamento dos desafios informacionais, sociais, tecnológicos ou ainda 
institucionais. Dar relevância à relação entre ética e os centros de memória, 
como o museu, no entendimento de que ao serem mantidos e preservados os 
conteúdos informacionais, tal vinculação age como fator de aprimoramento na 
capacidade de escolha, de avaliação e de reflexão. Sobretudo, valorizar 
exemplos éticos de postura museológica sintonizados com os princípios que 
norteiam a implantação do conceito de Museu da Paz, cujos resultados correm o 
mundo e começam a despertar interesse no Brasil, com destaque para a ação 
desenvolvida pelo Grupo Tortura Nunca Mais. Ana Lúcia Siaines de Castro . 
3854 [CM] 

3419. ISSN 1517-3801 v.6 n.2 abr. 2005. La innovación, la sociedad civil y la 
economía del conocimiento.  Susana Finquelievich . 3855 [C] 

3420. ISSN 1517-3801 v.6 n.2 abr. 2005. Programas mobilizadores. tecnologia; 
inovação; desenvolvimento; planejamento global; articulação tecnológica; 
políticas públicas. Programa Mobilizador é um programa capaz de arregimentar, 
aglutinar, organizar e pôr em movimento, ou criar, o potencial nacional 
necessário para uma ação política que vise o desenvolvimento social, econômico 
e/ou militar, através do domínio, uso, aperfeiçoamento ou geração de 
conhecimentos empíricos, intuitivos, científicos, tecnológicos ou inovações, que 
resultem em produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou 
substancialmente melhorados. Ele é, em geral, composto por um conjunto 
articulado de projetos de pesquisa básica, pesquisa aplicada, de desenvolvimento 
experimental, de engenharia não rotineira e de comercialização pioneira, 
conduzido, cooperativamente, por empresas, órgãos governamentais, 
universidades, centros e institutos de pesquisa, e outros atores das áreas 
científica e tecnológica. Evidentemente, a ação política governamental pode 
visar, através de programas dessa natureza, a absorção, o aperfeiçoamento, o uso 
ou a geração de conhecimentos empíricos, intuitivos, científicos ou tecnológicos 
que resultem em produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou 
substancialmente melhorados, ou seja, que resultem em inovações. Examinando-
se programas mobilizadores, verifica-se que alguns poucos ingredientes foram 
decisivos para o sucesso, além, evidentemente, das inequívocas competências 
específicas encontradas em cada caso Em primeiro lugar, o programa deve ser 
criado de cima para baixo, ou seja, deve envolver o comprometimento de todos 
altos escalões pertinentes do governo nacional. Em outras palavras, deve traduzir 
uma vontade nacional e, portanto, estar ou ser inserida na Grande Política e 
Estratégia do país, a qual se supõe que exista e esteja em execução. Waldimir 
Pirró e Longo . 3853 [C] 



3421. ISSN 1517-3801 v.6 n.3 jun. 2005. A estrutura do texto e a transferência 
da informação. texto; linguagem; conhecimento; transferência; organização e 
reformatação da informação. O texto é examinado como uma estrutura de 
informação. A estrutura de informação é considerada como: qualquer inscrição 
de informação em uma base física que a aceite; a estrutura é então pensada como 
sendo um conjunto de elementos que formam um todo ordenado e com 
princípios lógicos. Neste caso, trabalhamos com o pressuposto de que, uma 
estrutura de informação textual, um texto de informação, possui características 
de linguagem que admitem condições morfológicas, onde partes podem 
representar o todo. O texto é conjunto de expressões, que a escrita fixou. O 
exame do texto leva a sua participação na formação do conhecimento. A 
transferência da informação está qualificada e diferenciada da comunicação. A 
ciência da informação transfere informação para o receptor. Aldo de 
Albuquerque Barreto . 3857 [C] 

3422. ISSN 1517-3801 v.6 n.3 jun. 2005. Gestão Estratégica da Informação: 
semiótica aplicada ao processo de tomada de decisão. gestão estratégica da 
informação; semiótica aplicada; processo de tomada de decisão; cultura 
organizacional. A gestão estratégica da informação é complexa e necessita de 
um ambiente corporativo propício para se desenvolver. Transformar informação 
em conhecimento implica primordialmente em torná-la conhecimento 
estratégico. O processo de tomada de decisão é prejudicado na ausência de uma 
cultura organizacional voltada à geração, uso e compartilhamento de 
informação. O mesmo acontece quando se trata de corrigir deficiências nas 
técnicas de gestão estratégica da informação. Forma-se uma barreira de 
mentalidade que precisa ser superada e cuja natureza deve ser entendida 
claramente. Este artigo discute como a aplicação das categorias fenomenológicas 
de primeiridade, secundidade e terceiridade, propostas pela semiótica de Charles 
Sanders Peirce, tornam-se uma ferramenta nessa direção. Carlos Aparecido 
Cândido; Marta Lígia Pomim Valentim; Miguel Luiz Contani . 3859 [C] 

3423. ISSN 1517-3801 v.6 n.3 jun. 2005. O comportamento do usuário final na 
recuperação temática da informação: um estudo com pós-graduandos da UNESP 
de Marília. base de dados; comportamento de busca; competência informacional; 
recuperação temática da informação; usuário final. Em estudo realizado com 
uma amostra de alunos de pós-graduação de uma universidade estadual paulista, 
procurou-se verificar como tem sido a interação dos usuários finais com as bases 
de dados bibliográficas e identificar as necessidades de otimização de programas 
de desenvolvimento de competências informacionais. Os dados foram coletados 
através de questionários. Os resultados demonstraram que a maioria dos sujeitos 
tem dificuldades para realizar as suas buscas e necessita do auxílio de um 
intermediário. Concluiu-se que há a necessidade de investir em estratégias para 
promover as competências informacionais dos usuários finais e que outros 
estudos sobre tema são ainda necessários no Brasil. Rodrigo Moreira Garcia; 
Helen de Castro Silva . 3858 [B] 



3424. ISSN 1517-3801 v.6 n.3 jun. 2005. Uma informação tácita. informação 
tácita; socialização de informação; conhecimento tácito; comunicação científica; 
transferência de informação. Este artigo discute o aspecto tácito nos processos 
de geração e transferência da informação e conhecimento, e sua importância 
para os estudos de Socialização da Informação. Para fazê-lo propõe uma 
definição nova de informação e um modelo teórico que trata o processo de 
transferência de informação em dois níveis complementares, o que permite que o 
aspecto tácito da informação seja exposto e enfatizado e não esquecido e 
escondido como em modelos anteriores. Vitória Peres de Oliveira . 3860 [C] 

3425. ISSN 1517-3801 v.6 n.4 ago. 2005. Análise a respeito do tamanho de 
amostras aleatórias simples: uma aplicação na área de Ciência da Informação. 
tamanho de amostra; amostragem na Ciência da Informação. O objetivo deste 
trabalho é analisar alguns procedimentos estatísticos para a determinação do 
tamanho de uma amostra aleatória simples. Trata-se de três situações: uma em 
que não se pode determinar o tamanho da população, outra na qual também não 
se conhece o tamanho da população, sem fixar o nível de confiança e a 
proporção populacional do evento e uma terceira situação na qual se conhece o 
tamanho da população. Como procedimentos metodológicos, procurou-se 
pesquisar quais abordagens distintas se têm em relação ao tamanho da amostra 
aleatória simples para a estimação de proporções populacionais. Apresentou-se, 
então, uma análise de diferentes procedimentos disponíveis para a determinação 
do tamanho dessa amostra. Além disso, foi feita uma aplicação na área de 
Ciência da Informação para a determinação do tamanho de uma amostra 
aleatória simples para uma população de usuários de uma rede de bibliotecas. 
Ely Francina Tannuri de Oliveira; Maria Cláudia Cabrini Grácio . 3861 [C] 

3426. ISSN 1517-3801 v.6 n.4 ago. 2005. Indicadores da sociedade atual: 
informação, conhecimento, inovação e aprendizado intensivosa perspectiva da 
OECD. indicadores sociais; informação; conhecimento; inovação; aprendizado 
intensivo; Ciência e Tecnologia; OECD. O presente estudo dará especial atenção 
ao papel desempenhado pela OECD no que diz respeito a sua intensa atuação no 
campo da mensuração da sociedade atual - informação, conhecimento, inovação 
e aprendizado intensivos. Partindo-se da atuação da OECD na área C 

T, se enfatizará a ampliação do enfoque institucional, com a incorporação de 
áreas correlatas, através das abordagens dos SNI, da knowledge-based economy 
e da sociedade da informação. Como conclusão apresenta-se uma breve 
discussão sobre os limites e possibilidades da mensuração estatística que vem 
sendo realizada. Destaca-se o problema de se tentar apreender a sociedade atual, 
complexa e modificada, a partir das estatísticas e indicadores já existentes, na 
sua grande maioria construídos para representar um outro tipo de sociedade, a 
sociedade industrial. Rosa Maria Porcaro . 3863 [C] 



3427. ISSN 1517-3801 v.6 n.4 ago. 2005. Informação estatística como objeto 
de estudo: uma primeira tentativa de formalização. estatísticas; informação 
estatística; campo de estudo; sociologia das estatísticas; enfoque sociológico; 
enfoque metodológico; enfoque histórico. Considerando as estatísticas como 
objeto de estudo e não como meio de análise, procura-se formalizar um novo 
campo de pesquisa. Como ponto de partida aborda-se a natureza das estatísticas 
como informação já ao tempo da emissão, com sua sintática e sua semântica, o 
que restringe a liberdade dos receptores em dar-lhes novas significações. Busca-
se configurar uma sociologia das estatísticas: relações em alianças, em redes de 
saberes, fazendo traduções. E se faz três enfoques, naturalmente 
complementares: o enfoque sociológico ou filosófico, o enfoque metodológico 
ou informacional, o enfoque histórico ou evolutivo. A cada enfoque sugere-se 
um conjunto de referências bibliográficas, de modo a permitir a conformação de 
uma comunidade de pesquisadores. Nelson Senra . 3864 [CO] 

3428. ISSN 1517-3801 v.6 n.4 ago. 2005. Sobre la definición de estadística.  
Gonzalo Sánchez-Crespo Benitez; Vicente Manzano Arrondo . 3862 [O] 

3429. ISSN 1517-3801 v.6 n.5 out. 2005. A representação metafórica nos 
caminhos do conhecimento em tempos de comunicação globalizada. metáfora; 
representação; organização do conhecimento; grupo de pesquisa; gênero 
discursivo; novas tecnologias. As formas de produção de conhecimento na 
contemporaneidade são o objeto central deste artigo. Pressupondo as 
representações metafóricas como norteadoras do modo de organização do 
conhecimento, foi realizada uma pesquisa qualitativa com um grupo de pesquisa 
interdisciplinar. Entrevistas realizadas com os membros desse grupo permitem 
evidenciar, pelas metáforas utilizadas em seu discurso, tanto o modo de o grupo 
representar a sua estrutura, quanto o modo de estabelecer relações com a 
comunidade acadêmica. Os resultados indicam que parâmetros tradicionais de 
produção de conhecimento, assim como os modos de validação de pesquisa e de 
reconhecimento acadêmico continuam razoavelmente inalterados. Evelyn 
Goyannes Dill Orrico; Carmen Irene Correia de  Oliveira . 3868 [CO] 

3430. ISSN 1517-3801 v.6 n.5 out. 2005. Contribuição da terminologia na 
modelagem de sistemas computacionais. terminologia; sistemas de conceitos; 
ontologia; modelagem de sistemas computacionais. A terminologia busca 
determinar o termo que denota um conceito específico. A definição precisa desta 
relação termo-conceito é fundamental para que se possa organizar e comunicar 
informações e possui aplicação em diversas áreas de estudo. Dentre elas, a 
ciência da computação, mais particularmente a subárea da representação de 
conhecimento, pode se beneficiar dos resultados e métodos oriundos da 
terminologia. Este estudo descreve os principais aspectos da terminologia e 
discute sua aplicação na modelagem de sistemas computacionais, uma vez que 
oferece uma base sólida para a construção de um sistema de conceitos. 
Alexandra Moreira; Alcione de Paiva Oliveira . 3865 [CO] 



3431. ISSN 1517-3801 v.6 n.5 out. 2005. Proposta para um esquema de 
classificação das fontes de informação para negócio. informação para negócio; 
fontes de informação; sistema de classificação; classificação de informação. O 
artigo pretende apresentar uma proposta para articulação multidimensional das 
classificações para informações relacionadas aos negócios. O sistema de 
classificação resultante tem características tridimensionais, contemplando, na 
primeira dimensão, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 
para definir o contexto do negócio; na segunda dimensão, os ambientes de 
negócio e na terceira, das fontes de informação propriamente dita, constituindo-
se numa alternativa para a construção de sistemas e serviços de informação que 
atendam as demandas dos profissionais da informação. Antonio Braz de Oliveira 
e  Silva; Marcus José de Oliveira Campos; Wladmir Cardoso Brandão . 3866 
[CD] 

3432. ISSN 1517-3801 v.6 n.5 out. 2005. Terminología de género: sesgos, 
interrogantes, posibles respuestas.  María José López-Huertas Péreze; Isabel de  
Torres Ramírez . 3867 [X] 

3433. ISSN 1517-3801 v.6 n.6 dez. 2005. A função do iconismo na percepção: 
etapa precursora da construção de conhecimentos e informações. iconismo; 
iconismo-percepção; iconismo-cognição; iconismo-categorias peirceanas; 
percepção-categorias peirceana. Apresenta uma breve revisão de abordagens 
teóricas acerca do iconismo, apontando sua função na percepção e na construção 
do conhecimento e da informação. O texto também apresenta a relação entre 
ícone, percepção e as categorias peirceanas. Destaca o debate estabelecido entre 
Umberto Eco e Maldonado acerca do iconismo. Henriette F. Gomes . 3871 [C] 

3434. ISSN 1517-3801 v.6 n.6 dez. 2005. As tecnoutopias do saber: redes 
interligando o conhecimento. hipertexto; redes de conhecimento; organização da 
informação; mundialização do saber. O livre fluxo de informação e sua 
distribuição ampliada e eqüitativa tem sido um sonho de diversos homens em 
diversas épocas. A rede hipertextual do documento universal foi uma 
preocupação desde a Academia de Lince, talvez a mais velha sociedade 
científica de 1603. É nossa intenção mostrar que a preocupação com as redes de 
saber para uma distribuição adequada do conhecimento produzido pela 
humanidade vem desde o século XVII passando por antigas instituições e grupos 
europeus, como a construção da Enciclopédia de Diderot e D'Alembert, Paul 
Otlet e seu grupo na Bélgica chegando a tecnoutopia da Sociedade em Rede . A 
estrutura de mosaico do hipertexto é o documento atual, a opção tecnológica de 
transferência do saber para a sua mundialização, que pode acontecer na Internet 
a rede de pessoas interconectadas. Aldo de Albuquerque Barreto . 3869 [C] 



3435. ISSN 1517-3801 v.6 n.6 dez. 2005. Notas sobre a dinâmica da 
sociocomunicação no ciberespaço. ciberespaço; sociocomunicação; informação; 
auto-organização; Ciência da Informação. O Ciberespaço é uma teia colossal, 
um dispositivo de comunicação que associa características múltiplas e opostas. 
Neste sentido, analisamos, teórica e descritivamente, a dinâmica da 
sociocomunicação no Ciberespaço e discutimos em que medida ele pode ser 
aplicado diante das inter-relações que emergem entre os indivíduos pertencentes 
às comunidades virtuais. Consideramos que, o Ciberespaço, assim definido, 
configura-se como um locus de extrema complexidade e difícil compreensão. 
Assiste-se, assim, a uma aceleração do metabolismo social. Walter Clayton de  
Oliveira; Silvana Ap. B. G. Vidotti; Fátima Ap. Cabral . 3870 [CO] 

3436. ISSN 1517-3801 v.6 n.6 dez. 2005. Princípios de organização e 
representação do conhecimento na construção de hiperdocumentos. 
hiperdocumento; Teoria da Classificação Facetada; hipertexto de autoria; Teoria 
do Conceito. Os princípios de organização de conteúdos já estabelecidos no 
âmbito das Teoria da Classificação e do Conceito fornecem bases teóricas e 
metodológicas para o planejamento e elaboração de hiperdocumentos. 
Concebido inicialmente para a elaboração de esquemas de classificação 
bibliotecária, o Método de Faceta,  elaborado por Ranganathan, mostrou-se útil 
em várias outras oportunidades de organização de informação- documento, em 
especial na elaboração de tesauros. O método consiste, de um lado, em 
identificar classes gerais ou facetas, no interior das quais se inserem as classes 
específicas e, de outro, em  princípios para relacionar estas últimas. O hipertexto 
introduziu uma nova tecnologia de estruturação de documentos para permitir 
navegação através de uma abordagem não-linear ao texto. Mas não se ocupa do 
conteúdo semântico, que é o objeto deste estudo, em especial na preparação de 
hiperdocumentos com fins didáticos em ensino à distância. Em um 
hiperdocumento assume-se que cada pedaço de texto deve ter um conteúdo 
exclusivo a fim de evitar redundância desnecessária e sobrecarga cognitiva. 
Documentos sobre uma temática, em especial para fins didáticos, são 
relativamente simples de redação, por conterem conhecimento já estabelecido, 
mas têm alguma complexidade em sua estruturação para permitir navegabilidade 
desejada pelo leitor. Cada pedaço de texto, ou nó, é, na verdade, o 
desenvolvimento de um conceito, de sorte a produzir pedaços mutuamente 
exclusivos. Neste aspecto, a Teoria do Conceito complementa o Método de 
Faceta, ao contribuir para a organização interna do conteúdo de cada nó, pois 
neste sentido um nó é considerado um conceito. Desta forma, ao definir a 
abrangência de conteúdo a ser tratado em um nó conceitual deve-se primeiro 
esgotar todos os elementos que permitem o entendimento deste nó/conceito, ou 
seja: o que é o conceito e quais os seus elementos constitutivos. Maria Luiza de 
Almeida Campos; Hagar Espanha Gomes . 3872 [CBO] 



3437. ISSN 1517-3801 v.7 n.1 fev. 2006. Conversa com um engenheiro que 
esteve em Cuba: uma reflexão sobre as dificuldades cognitivas para conceber a 
política universitária e de Ciência e Tecnologia a partir do contexto sócio-
econômico. política científica e tecnológica latino-americana; neutralidade e 
determinismo da Ciência e Tecnologia; política científica e tecnológica Cubana; 
planejamento do setor produtivo e da tecnologia; política universitária. Uma 
conversa com um velho amigo - ex-militante do movimento estudantil de 
esquerda e hoje professor na escola da engenharia - que participou em um 
Congresso em Cuba, é a origem deste trabalho. Ele é uma tentativa de responder 
a uma pergunta: por que a comunidade de pesquisa cubana - extremamente 
capacitada, socialmente consciente, politicamente influente, e capaz de 
desenvolver expressivos programas de pesquisa e ensino - tenta arduamente 
explorar as oportunidades dos nichos de alta tecnologia do mercado externo 
quando a infraestrutura e o setor produtivo do país apresentam importantes 
demandas tecnológicas desatendidas. Explorando a abordagem crítica às 
percepções da Neutralidade e do Determinismo da C 

T, nossa tentativa de entender a atípica experiência cubana abre um interessante 
campo de indagação para outros países latino-americanos. Renato Peixoto 
Dagnino . 4045 [O] 

3438. ISSN 1517-3801 v.7 n.1 fev. 2006. Infra-estrutura da Sociedade da 
Informação: a indústria de software em Salvador - BA. software; indústria de 
software; indústria de software em Salvador (BA); indústria de software no 
Brasil; infra-estrutura da sociedade da informação. Resultado de pesquisa sobre 
a indústria de software em Salvador, o texto apresenta características que 
permitem compreender a estrutura e operação (porte, produção, comercialização, 
etc.) dessa indústria. Mostra também sua posição no mercado nacional e as 
categorias de produtos que desenvolve. Os procedimentos metodológicos 
incluíram: análise dos resultados de pesquisas realizadas no plano nacional pela 
Sepin/MCT e Softex; coleta de dados junto às empresas; e entrevistas com seus 
executivos. Os resultados obtidos revelam que os softwares desenvolvidos pela 
indústria soteropolitana estão sendo utilizados por um número substancial de 
organizações baianas e subsidiariamente por empresas e entidades de outros 
estados. O índice de exportação é muito baixo, ratificando-se, assim, em 
Salvador, a mesma timidez empresarial verificada, pela Sepin/MCT, no nível 
nacional. Othon Jambeiro; Jussara Borges; João Tiago Santos . 4046 [CO] 

3439. ISSN 1517-3801 v.7 n.1 fev. 2006. Inovação Tecnológica, Informação e 
Processos de Aprendizado. inovação tecnológica; informação; processos de 
aprendizagem; arranjo produtivo; políticas públicas; educação. As relações entre 
inovação tecnológica, informação e processos de aprendizado serão analisadas a 
partir dos dados de uma pesquisa sobre o arranjo produtivo local de software no 
Distrito Federal. Será explorada a relação entre informação e educação na 
medida em que na Sociedade do Conhecimento as mudanças radicais na 
disseminação da informação provocam ou clamam por mudanças nos processos 
de ensino/aprendizagem e de educação formal. O arranjo produtivo analisado foi 
o de software, portanto um setor onde a inovação é um requisito básico, assim 
como a informação. Ana Maria Fernandes . 4048 [CO] 



3440. ISSN 1517-3801 v.7 n.1 fev. 2006. Inovação, Informação e 
Conhecimentos: a importância de distinguir o modo da moda. economia da 
informação e do conhecimento; inovação; novas políticas industriais e 
tecnológicas; arranjos e sistemas produtivos e inovativos; economia do 
conhecimento; RedeSist. Este artigo examina as especificidades do novo padrão 
de acumulação intensivo em informação e conhecimento, privilegiando a ótica 
dos países menos desenvolvidos. Um argumento principal é que o 
aproveitamento das oportunidades e o enfrentamento dos desafios apresentados 
requerem a implementação de políticas específicas, o que exige o entendimento 
dos processos para além das aparências. Após discutir a necessidade e as 
dificuldades de desenvolver e usar novos enfoques analítico-propositivos, 
apresenta-se o conceito de arranjos e sistemas produtivos e inovativos, 
examinando sua capacidade em prover um melhor entendimento e orientação 
das políticas de promoção dos processos de geração, aquisição e difusão de 
conhecimentos. Helena M. M. Lastres; José Eduardo Cassiolato . 4044 [C] 

3441. ISSN 1517-3801 v.7 n.1 fev. 2006. Modelo de estratégia de prospecção 
de setores intensivos em P 

D: sinergias entre Inteligência Competitiva (IC), Gestão do Conhecimento (GC), 
e Foresight (F). modelo de estratégia de prospecção; inteligência competitiva; 
gestão do conhecimento; foresight; setores intensivos em P 

D. Inteligência Competitiva (IC), Gestão do Conhecimento (GC) e Foresight (F) 
são ferramentas de gestão discutidos na literatura como metodologias 
catalisadoras de crescimento e de construção de visão de futuro. Este artigo 
identifica sinergias entre essas metodologias (IC, GC e F) e propõe modelo de 
estratégia de prospecção de setores intensivos em P 

D, considerando os níveis: sistêmico (macro) e estrutural e/ou setorial (meso). O 
estudo aborda três questões relevantes, na concepção do modelo: (i) fatores 
críticos como fio condutor de estratégia de prospecção de setores intensivos em 
P 

D; (ii) conceitos e técnicas de IC, GC e F; (iii) potencial da estratégia de 
prospecção baseada em artigos especializados e patentes, aplicando-se 
metodologia de data e text mining , gerando mapas de conhecimento que 
juntamente com o levantamento de opiniões, apreciações e novos inputs de 
stakeholders, servem de insumos para geração de informação estratégica de 
apoio à decisão, aplicando-se as metodologias de análise de conteúdo e Matriz 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Como resultados 
identificam-se tendências que podem subsidiar decisões em P 

D e inovação, levando-se em conta aspectos econômicos, sociais e tecnológicos, 
e a necessidade de priorização de ações de curto, médio e longo prazo. Claudia 
Canongia; Maria de Nazaré Freitas Pereira; Adelaide Antunes . 4047 [CO] 



3442. ISSN 1517-3801 v.7 n.2 abr. 2006. Análise de redes sociais como 
método para a Ciência da Informação. análise de redes sociais; ciência da 
Informação; metodologia; informação. Este artigo apresenta a Análise de Redes 
Sociais (ARS) como um método a ser aplicado em estudos na Ciência da 
Informação (CI). O texto dá uma visão geral da fundamentação teórica da ARS, 
relacionando estudos que indicam ser uma metodologia originária das ciências 
sociais. Em seguida, são apresentadas pesquisas que mostram como a análise de 
redes, sociais ou não, é utilizada em diferentes áreas do conhecimento, como a 
Física e a Ciência da Computação. Finalmente, são apresentados estudos na área 
da CI que utilizaram a ARS indicando-se, ainda, os benefícios do seu uso como 
uma ferramenta metodológica na área. Renato Fabiano Matheus; Antonio Braz 
de Oliveira e Silva . 4050 [C] 

3443. ISSN 1517-3801 v.7 n.2 abr. 2006. Comunicação e informação como 
fatores críticos de sucesso na gestão do conhecimento. comunicação e 
capitalismo; comunicação e mercado; decisão estratégica; economia política da 
comunicação. No capitalismo contemporâneo, a comunicação assume o papel de 
fator crítico de sucesso nos processos de gestão do conhecimento, transformando 
dados e informações em insumos fundamentais para as tomadas de decisões 
estratégicas nas organizações. O artigo aborda o papel da comunicação como 
elemento potencializador do processo, enquanto elemento gerador de grupos de 
relacionamento. Helenice Carvalho; Valério Cruz Brittos . 4051 [C] 

3444. ISSN 1517-3801 v.7 n.2 abr. 2006. Construção de uma ontologia para 
sistemas de informação empresarial para a área de Telecomunicações. ontologia; 
sistemas de informação; metodologia de construção; intercâmbio de dados; 
reutilização do conhecimento; web semântica. As necessidades informativas dos 
sistemas de informação, e mais concretamente, os sistemas de informação de 
empresa do setor de telecomunicações podem ser satisfeitas por meio do uso de 
ontologias. São as ferramentas da  Web Semântica que resolvem os problemas 
dos acessos da informação, facilitando o intercâmbio dos dados, assim mesmo 
melhoram a recuperação respeito a questões de relevância. Beatriz Ainhize 
Rodríguez Barquín; José Antonio Moreiro González; Adilson Luiz Pinto . 4052 
[C] 



3445. ISSN 1517-3801 v.7 n.2 abr. 2006. Disseminação da informação no 
âmbito da pesquisa e o papel dos organismos de fomento. disseminação da 
informação; políticas públicas de informação no Brasil; políticas públicas de 
informação na Bahia; pesquisa científica; acesso à informação; organismos de 
pesquisa científica. O texto apresenta uma relação entre disseminação da 
informação - pesquisa - políticas públicas. De outro modo a pesquisa contempla 
o levantamento de políticas públicas de informação de caráter nacional 
especialmente voltadas para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dando ênfase às 
políticas locais no Estado da Bahia, durante o período de 2003 -2004. 
Organismos de fomento voltados para a pesquisa científica, políticas, planos e 
programas para o desenvolvimento de ciência e tecnologia vêm sendo criadas  
desde 1950. O estatuto da Sociedade da Informação preconiza a  elaboração de 
conteúdos regionais de políticas públicas de informação. Nesse ambiente, 
estado, política e poder tendem a encontrar novas formas de intervenção. 
Surgem modelos de política que refletem ações de interesses políticos expressos 
em programas e planos visando atender aos objetivos governamentais. A 
construção dessas políticas está configurada em modelos que contemplam os 
interesses nacionais que acompanham as tendências mundiais. Katia Carvalho . 
4049 [C] 

3446. ISSN 1517-3801 v.7 n.3 jun. 2006. Inclusão digital e desenvolvimento 
econômico na construção da sociedade da informação no Brasil. Inclusão digital; 
exclusão digital; sociedade da informação; tecnologias da informação e da 
comunicação; Internet. O objetivo deste artigo é investigar o modo como as 
tecnologias da informação e das comunicações têm sido absorvidas nas 
sociedades capitalistas, em especial no caso brasileiro. A partir da análise de 
uma literatura crítica a respeito do processo de globalização econômica e 
levando em conta as estatísticas disponíveis sobre exclusão digital, pretendemos 
mostrar que, ao contrário do que apregoa a literatura mais tradicional e 
laudatória a respeito dessas novas tecnologias, a maneira como tem ocorrido a 
introdução das chamadas TIC's nas sociedades contemporâneas tende a acentuar 
o caráter assimétrico e socialmente excludente demonstrado pelo atual processo 
de globalização econômica. No caso do Brasil, em especial, essas assimetrias se 
expressam de forma ainda mais acentuada. Fernando Augusto M. Mattos . 4055 
[C] 



3447. ISSN 1517-3801 v.7 n.3 jun. 2006. O Portal de Periódicos da CAPES e 
os indicadores de desempenho da informação eletrônica. bibliotecas digitais; 
periódicos eletrônicos; legibilidade; usabilidade. Lançado em novembro de 
2000, o Portal de Periódicos da CAPES constitui um instrumento essencial de 
disseminação da informação científica. Embora ele hoje represente um recurso 
indispensável à produção científica e tecnológica nacional, o Portal tem sido 
pouco estudado, sobretudo no que diz respeito a seu impacto e efetivo uso. 
Buscando preencher tal lacuna, planejou-se uma pesquisa para analisar a 
interface eletrônica do Portal. O objetivo era verificar seu desempenho e 
funcionalidade na interação com os hábitos dos usuários e aferir sua utilidade 
enquanto repertório bibliográfico e ferramenta de acesso à informação. Contudo, 
ao consultar a literatura à procura de indicadores que orientassem a exploração 
deste objeto de estudo, encontrou-se uma generalizada falta de consistência 
terminológica e conceitual nas raras pesquisas produzidas em Ciência da 
Informação sobre o tema, ao menos em língua portuguesa. Só após recorrer à 
literatura de outras áreas chegou-se às noções de legibilidade e usabilidade, 
definindo-as como as de maior potencial no estudo do problema. Ao descrever 
as etapas preliminares da investigação, o artigo introduz a revisão dessa 
literatura, assinalando os obstáculos encontrados e os meios que escolhemos 
para superá-los. Nanci Oddone; Rodrigo Meirelles . 4054 [C] 

3448. ISSN 1517-3801 v.7 n.3 jun. 2006. Tendências atuais da produção 
científica em Biblioteconomia e Ciência da Informação no Brasil. produção 
científica; biblioteconomia; Ciência da Informação; tendências da produção 
científica no Brasil. No Brasil, pode-se constatar o ainda  reduzido número de 
trabalhos que têm como objeto de análise o conhecimento produzido na área. 
Apesar de pouco numerosos, os resultados desses estudos constituem 
indicadores das tendências da pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, além de apontarem fragilidades teóricas e metodológicas dessa 
produção, contribuindo, dessa maneira, para ultrapassá-las. O objetivo deste 
trabalho é, dentro de uma perspectiva comparada, apresentar uma síntese dos 
principais resultados e conclusões desses estudos e delinear algumas tendências 
temáticas e metodológicas dessas áreas. Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras 
Gomes . 4053 [BC] 



3449. ISSN 1517-3801 v.7 n.3 jun. 2006. Um modelo de leitura documentária 
para a indexação de artigos científicos: princípios de elaboração e uso para a 
formação de indexadores. leitura documentária; indexação; modelo de leitura 
para indexação; indexador; artigo científico. O estudo da leitura documentária 
teve como ponto de partida a dificuldade do indexador frente à complexidade da 
análise de assunto na indexação de documentos. Os resultados derivados da 
observação e da fundamentação teórica da leitura proporcionaram os subsídios 
necessários à elaboração de um Modelo de Leitura Documentária para textos 
científicos que combina estratégias de exploração de estruturas textuais e de 
abordagem sistemática para identificação de conceitos. O uso do Modelo de 
Leitura visou a formação de indexadores das bibliotecas das Universidades 
Estaduais Paulistas - USP, UNESP e UNICAMP, em curso de Educação à 
Distância, apresentando resultados e depoimentos importantes do ponto de vista 
metodológico para o ensino de indexação. A elaboração do Modelo de Leitura 
demonstrou a importância da contribuição da observação de estratégias de 
leitura do indexador e que seu uso deve ser acompanhado dos fundamentos de 
leitura documentária para que sua concepção de análise de assunto tenha sentido 
em um contexto de tratamento documentário. Conclui-se que elaboração desse 
Modelo de Leitura é uma proposição metodológica de indexação com 
abordagem cognitiva que poderá ser oferecida na formação do indexador em 
leitura documentária. Mariângela Spotti Lopes Fujita; Milena Polsinelli Rubi . 
4056 [D] 

3450. ISSN 1517-3801 v.7 n.4 ago. 2006. Construindo tesauros a partir de 
tesauros existentes: a experiência do TCI - Tesauro em Ciência da Informação. 
tesauro; linguagem de indexação; organização da informação; construção de 
tesauros; tesauro em Ciência da Informação. A necessidade de um tesauro 
atualizado em Ciência da Informação para experimentos relativos à atualização 
semi-automática de tesauros levou a construção de um Tesauro em Ciência da 
Informação (TCI) a partir de tesauros existentes na área. Foram eleitos os 
tesauros do IBICT, em português, do ASIS, em inglês, do DOCUTES e o do 
CINDOC, ambos em espanhol. Os três últimos foram traduzidos para o 
português resguardando as facetas originárias. O tesauro ASIS tornou-se base 
para o novo tesauro. Foram realizadas adequações no novo instrumento no 
sentido que o mesmo pudesse responder  às questões de representação 
informacional no âmbito da Ciência da Informação no Brasil. O texto apresenta 
as etapas de sistematização e implementação do Tesauro  e a o detalhamento  da 
metodologia para criação de tesauros em outras áreas em circunstâncias 
semelhantes. Manoel Palhares Moreira; Maria Aparecida Moura . 4057 [C] 



3451. ISSN 1517-3801 v.7 n.4 ago. 2006. Novas relações entre Terminologia e 
Ciência da Informação na perspectiva de um conceito contemporâneo da 
informação. Ciência da Informação; terminologia; organização da informação; 
lingüística documentária. Discute-se as novas relações entre a Terminologia e a 
Ciência da Informação a partir de uma proposta de conceito contemporâneo de 
informação cujas bases são a negociação do sentido e a legitimação social dos 
conceitos. Considera-se que embora a teoria terminológica clássica tenha 
contribuído para o aprimoramento das metodologias de construção de 
linguagens documentárias, ela não permite responder adequadamente às 
necessidades ditadas pelo novo conceito de informação. Verificam-se as 
características do conceito de informação nos dias de hoje frente às alterações no 
modo de conceber a ciência, os traços da Terminologia clássica e a possibilidade 
do uso dos referenciais da Terminologia contemporânea na organização da 
informação para o acesso e uso. Marilda Lopes Ginez de Lara . 4058 [C] 

3452. ISSN 1517-3801 v.7 n.4 ago. 2006. Terminologia e documentação: a 
relação solidária das organizações do conhecimento e da informação no domínio 
da inovação tecnológica. linguagem de especialidade; terminologia; 
Documentação; informação; conhecimento; inovação tecnológica; organização 
da informação; organização do conhecimento. Breve retrospectiva acerca da 
função da linguagem de especialidade  e da ordem da informação para a 
produção do conhecimento. Apresenta-se a terminologia da linguagem de 
especialidade como elemento nuclear não só  para o entendimento do domínio - 
seja técnico, tecnológico ou científico - mas também para a comunicação e 
produção do conhecimento. Enuncia-se  proposta de estrutura terminológica do 
domínio da "inovação tecnológica" comparando-a com duas diferentes ordens de 
informação - dois tesauros - para demonstrar que organização do conhecimento 
e organização da informação são processos solidários, cuja dissociação provoca 
o comprometimento da formação e do desenvolvimento da pesquisa. Maria de 
Fátima G. M. Tálamo; Lívia Aparecida Ferreira Lenzi . 4059 [CD] 

3453. ISSN 1517-3801 v.7 n.4 ago. 2006. Una mirada en torno al desarrollo de 
la Recuperación de información.  Franklin Marín Milanés; Alexeis Torres 
Velásquez . 4060 [BC] 



3454. ISSN 1517-3801 v.7 n.5 out. 2006. Gestão da Informação 
Governamental: em direção a uma metodologia de avaliação. gestão da 
informação; gestão pública; modelo de avaliação; informação governamental; 
boas práticas no governo federal dos EUA; Governo nacional do Canadá e de 
Alberta. Este artigo propõe um elenco de boas práticas em Gestão da Informação 
Governamental (GIG) constituindo um modelo de referência para apoiar os 
gestores públicos e da informação na avaliação deste campo.  O conjunto de 
práticas de referência foi formado a partir de três modelos oficiais estrangeiros: 
o do Governo Federal dos EUA e os outros dois canadenses - do Governo 
Nacional e do Governo do Departamento de Alberta. No artigo, primeiro, é 
analisada a relação Estado e Informação: em seu duplo caráter organizacional e 
institucional, em sua crescente complexidade e no pioneirismo do setor público 
em gerenciar informações. Em seguida são estabelecidos os pontos de partida 
conceituais que fundamentaram a construção do modelo de avaliação: 
conceituação do campo da Gestão da Informação (GI), do campo da Avaliação e 
apresentação e análise dos três modelos estrangeiros. Finalmente, na última 
parte, é apresentada a proposta do modelo: objeto, objetivos, metodologia e 
formulário de avaliação. Em anexo encontra-se uma primeira seleção de normas 
oficiais que afetam a área no Brasil. Ana Maria Barcellos Malin . 4062 [C] 

3455. ISSN 1517-3801 v.7 n.5 out. 2006. Os paradoxos da patente. patente; 
propriedade industrial. A patente, considerada insuperável para a produção de 
tecnologia, tem dupla função: de fonte de informação e representação de 
conhecimento. Respaldadas na teoria da ação informacional referimos à 
tecnologia como dependente de uma necessidade de informação, atendida por 
várias fontes de provisão (internas e externas), executando ações em diferentes 
níveis. O estudo empírico investiga o uso da patente produção de nova 
tecnologia, por meio de entrevistas com especialistas que constituem o Quality 
Group da pesquisa. Vantagens e desvantagens são apresentadas, a importância 
da patente é reafirmada, porém, as informações são apenas para as atividades de 
registro de nova patente objetivando garantir monopólio ou licenciamento da 
tecnologia. Joana Coeli Ribeiro Garcia . 4064 [C] 



3456. ISSN 1517-3801 v.7 n.5 out. 2006. Preservação digital e os profissionais 
da informação. preservação digital; bibliotecário; arquivista; profissional da 
informação; gestão da informação em meio digital. O texto discute as relações 
entre os tradicionais profissionais da informação, arquivistas e bibliotecários, e o 
conceito de preservação digital, apresentando a questão da gestão informacional 
digital e a necessidade de adaptação das metodologias de tratamento 
documental, conhecidas por cada um daqueles profissionais, para o âmbito 
digital. Conceitos relacionados com os requisitos para a preservação digital e 
algumas considerações acerca da aplicação desses em arquivos e bibliotecas são 
discutidos. O estudo  aponta para a necessidade de conhecimento e/ou 
desenvolvimento de modelos teóricos e práticos que atentem para a natureza do 
material a ser preservado, bibliográfico ou arquivístico, porém, afirmando que 
tais materiais, pelo fato de serem essencialmente informacionais, promovem a 
existência de pontos de convergências em seus tratamentos. O profissional da 
informação, a partir de sua formação básica, deve se apropriar de  
conhecimentos relativos à preservação digital, continuamente, de forma a ser 
capaz de exercer suas funções de gestores de informação em conjuntos 
informacionais meio digital. Miguel Ángel Márdero Arellano; Ricardo Sodré 
Andrade . 4065 [BA] 

3457. ISSN 1517-3801 v.7 n.5 out. 2006. Referir: ref. 'referir'. hipertexto; 
hipermídia; referência; referencialismo; linguagem universal; 
pluridimensionalidade. Expressando uma das visões do nosso tempo, há quem 
considere a assim chamada 'hipermídia' eletrônica digital como portadora 
privilegiada de uma 'pluridimensionalidade' essencial e libertadora do 
pensamento e do procedimento 'lineares', supostamente característicos da fala e 
da escrita, em particular do impresso. Mas um sistema de referências fixas e 
ostensivas não constitui, nem pode constituir, uma 'linguagem'. É somente neste 
âmbito representacionalista que poderiam reivindicar algum sentido as 
afirmações sobre a 'pluridimensionalidade' dos hipertextos e a suposta 
'linearidade' da linguagem 'natural'. Luiz Carlos Brito Paternostro . 4061 [X] 



3458. ISSN 1517-3801 v.7 n.5 out. 2006. Uma proposta de modelo de 
representação do conhecimento contido no texto de artigos científicos 
publicados na web em formato legível por programas. publicações eletrônicas; 
metodológica científica; comunicação científica; representação do 
conhecimento; ontologias. São reportados resultados de pesquisa com o objetivo 
de propor um modelo de publicação eletrônica de artigos científicos como texto, 
legível por pessoas, e simultaneamente, em formato legível por programas. Este 
conhecimento é identificado com os elementos de metodologia científica do 
artigo, em especial com a hipótese, como o elemento que estabelece novas 
relações entre fenômenos. No modelo proposto a estrutura de conhecimento 
contido em artigos científicos é explicitada e registrado em XML. O 
conhecimento registrado desta forma viabiliza seu processamento por programas 
inteligentes. Embora publicados na Web periódicos eletrônicos são ainda 
calcados no modelo de publicações em papel e não utilizam todo o potencial do 
meio eletrônico. O modelo proposto pretende ampliar estas potencialidades, 
viabilizando recuperação semântica e validação dos novos conhecimentos 
reportados pelos artigos. A pesquisa analisa um conjunto de artigos de 
periódicos científicos eletrônicos com o objetivo de validar o modelo, 
verificando em que medida os artigos se enquadram nele. Carlos H. Marcondes; 
Marília A. R. Mendonça; Luciana R. Malheiros . 4063 [C] 

3459. ISSN 1517-3801 v.7 n.6 dez. 2006. A dinâmica criativa do 
conhecimento: palavra, imagem e espaços virtuais. conhecimento; criatividade; 
inteligibilidade; imagem; espaços virtuais. Vivemos em uma civilização da 
imagem dos espaços virtuais. Nesse sentido, a construção e a simulação de 
modelos mentais constituem o principal processo cognitivo subjacente ao 
raciocínio, ao aprendizado, à compreensão e à comunicação. Entender uma 
proposição, uma idéia, uma teoria significaria ainda fazer com que modelos 
mentais lhes correspondessem. Comunicar equivaleria então, essencialmente, a 
pôr em movimento a simulação de um modelo mental no espírito do 
interlocutor. Este opúsculo busca compreender, através da dinâmica criativa do 
conhecimento inerentemente ligada a palavra, imagem e espaços virtuais, como 
a espécie humana internaliza sistemas de comunicação para torná-los 
instrumentos de pensamento. Walter Clayton de Oliveira . 4069 [O] 

3460. ISSN 1517-3801 v.7 n.6 dez. 2006. A imagem e a subtração do olhar 
informativo e estético. informação tangível; informação estética; análise da 
Imagem; informação e manifestação artística; estudos sobre imagem e Ciência 
da Informação. Ponderações sobre a natureza da informação estética no domínio 
da imagem. A expressão informação estética causa um certo desconforto 
conceitual, se pensarmos no seu sentido denotativo (nível lingüístico e literal) e 
de palavras isoladas. Informação tem como subtexto a precisão e a exatidão de 
uma idéia enunciada e interpretada. Entretanto, estética, esbarra, com maior 
freqüência, na idéia adjetiva do simbólico, da emoção, do sentir. Essa "tensão" 
conceitual talvez ocorra pelo suposto antagonismo das idéias veiculadas à 
informação e à estética, porém ambas são da ordem do conhecimento. Por outro 
lado, acreditamos que a discussão também seja da ordem do conotativo (nível 
simbólico), do sujeito e da subjetividade. Sistematizamos a informação em 
tangível, estética primeira e tangível-estética, as quais coexistem numa relação 
dinâmica. Rosa Inês de Novais Cordeiro . 4068 [C] 



3461. ISSN 1517-3801 v.7 n.6 dez. 2006. Capital Social e Gestão do 
Conhecimento: união responsável socialmente. capital social; responsabilidade 
social; gestão do conhecimento; gestão da informação; análise de redes sociais. 
Este artigo busca estabelecer um referencial teórico para entendimento da 
utilização do capital social e da gestão do conhecimento sob o prisma da 
responsabilidade social. A partir da inserção da ciência da informação como 
ciência social, o artigo aborda os conceitos de responsabilidade social, capital 
social, gestão da informação e do conhecimento, para a caracterização da inter-
relação dessas áreas. Com isso, e por meio do uso da análise de redes sociais, 
estabelecer um mecanismo de avaliação que permita a melhoria da tomada de 
decisão das instituições e pessoas que trabalham com responsabilidade social. 
Paulo de Tarso Costa de Sousa . 4067 [C] 

3462. ISSN 1517-3801 v.7 n.6 dez. 2006. Processo de manutenção de software 
web apoiado pela modelagem IHC. interface Homem-Computador; arquitetura 
de software; Gestão de Projetos de Manutenção de Softwares; Web Sites; 
qualidade.. Sistemas Web são alterados com dinamismo crescente devido ao 
alcance dos clientes a um baixo custo, o que acarreta em uma grande demanda 
de ofertas de produtos e serviços, gerando constantes manutenções nesse tipo de 
software. O objetivo desse estudo é apresentar a utilização da visão dinâmica da 
IHC, como uma ferramenta de apoio no processo de Manutenção de Software 
auxiliando nas tarefas de: definição do escopo, identificação de impactos e na 
definição de procedimentos de qualidade. Esse estudo foi analisado em projetos 
de manutenção de um sistema web financeiro, onde se destacaram os pontos 
positivos e as dificuldades vivenciadas. Reginaldo Arakaki; Alexandra A. Souza 
. 4066 [O] 

3463. ISSN 1517-3801 v.8 n.1 fev. 2007. A utilização de ambientes virtuais 
para a colaboração por grupos de pesquisa brasileiros: uma análise do 
desenvolvimento de trabalhos de maneira colaborativa. ciência da informação; 
grupos de pesquisa; trabalho colaborativo apoiado por computadores; TCAC; 
grupo de trabalho; sistemas de informação para colaboração; ambientes virtuais 
de colaboração; trabalho científico colaborativo; fluxo da informação; interação 
humano-computador. Os computadores e a Internet nas universidades e 
organismos de pesquisa têm se mostrado um elemento com potencial para a 
dinamização da construção, uso e disseminação da informação para o trabalho 
colaborativo dos grupos de pesquisa. Porém, não é evidente o uso de sistemas de 
informação especializados para apoiar essa modalidade de trabalho. Nesse 
cenário, a presente pesquisa tem como objetivo analisar qual é a efetiva 
utilização desses sistemas por grupos de pesquisa para a realização de seus 
trabalhos. Amauri Pereira Ramos; José Oscar Fontanini de Carvalho . 4265 [C] 



3464. ISSN 1517-3801 v.8 n.1 fev. 2007. Alguns impactos sociais do 
desenvolvimento científico e tecnológico . macro-impactos sociais; 
conhecimento científico; desenvolvimento tecnológico; inovações; grupos 
sociais; concentração do poder. Desde a pré-história, os seres humanos têm 
procurado entender o Universo e transformar o meio ambiente em que vivem 
valendo-se das disponibilidades materiais e da compreensão e uso dos 
fenômenos naturais que ocorrem na Terra. O presente trabalho identifica e 
analisa alguns macro impactos sociais causados por transformações recentes na 
ambiência humana resultantes dessas atividades que, modernamente, são 
consideradas como pertinentes ao campo do conhecimento científico e do 
desenvolvimento tecnológico, bem como das conseqüentes inovações. São 
abordadas a priorização política dessas atividades pelos governos nacionais, a 
imprevisibilidade do futuro das sociedades ainda que a curto prazo, o 
descompasso entre a nova realidade social resultante do avanço científico e 
tecnológico e a capacidade de adaptação dos cidadãos e de  reorganização dos 
grupos ou entidades sociais para o trato dessa nova realidade, o aumento da 
expectativa de vida e a diminuição das horas de trabalho,  a produção e a 
competição sem fronteiras, os impactos na educação e nas relações de trabalho e, 
finalmente, a concentração de poder político, econômico e militar. Waldimir 
Pirró e Longo . 4266 [O] 

3465. ISSN 1517-3801 v.8 n.1 fev. 2007. Cultura organizacional em cenários 
de mudança . cultura organizacional; comportamento organizacional; ambiente 
informacional; gestão da informação. Este artigo pretende investigar e analisar 
as relações entre os aspectos da cultura e do comportamento organizacional 
diante da adoção de novas tecnologias no ambiente informacional de uma 
organização. Parte-se do pressuposto que uma maneira viável de readequar uma 
organização é rever a sua Cultura. Para a execução destas mudanças, há a 
necessidade de buscar novos princípios de gestão mais flexíveis, dinâmicos e 
criativos. Para a análise de um processo de mudança organizacional, como por 
exemplo, a adoção de novas tecnologias, a incorporação da dimensão cultural é 
importante em dois aspectos: compreender quais valores básicos estão sendo 
questionados, alterados com essas mudanças, e como os diferentes grupos 
reagirão ante esse processo. O Comportamento Organizacional é o estudo das 
reações e habilidades humanas dentro das organizações, ou seja, busca investigar 
o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura exercem sobre o comportamento 
dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para 
promover a melhoria da eficácia organizacional. Cássia R. B. de Moraes; 
Bárbara Fadel . 4268 [CO] 



3466. ISSN 1517-3801 v.8 n.1 fev. 2007. Mitos e lendas da informação: o 
texto, o hipertexto e o conhecimento . apropriação da informação; informação 
digital; estrutura de informação; fluxos de informação; mitos e lendas; forma da 
informação; hipertexto; fluência digital. A informação quando referencia o 
homem ao seu destino participa do seu caminho ao estabelecer suas referências 
para percorrer a sua odisséia individual no espaço e no tempo. A essência do 
fenômeno da informação se efetiva entre o emissor e o receptor, quando 
acontece uma transferência e apropriação de um conhecimento.  Assim, 
adequadamente assimilada, a informação, modifica o estoque mental de saber do 
indivíduo e traz benefícios para o seu desenvolvimento pessoal e da sociedade 
em que ele vive.  Como serão as pessoas do amanhã em um mundo em que a 
escrita se torna cada vez mais posicionada em estruturas digitais? A principal 
indagação, discutida no texto, é como acontecerá a apropriação da informação e 
geração do conhecimento em um cenário onde a consciência humana já tenha e 
os sentidos condicionados pelo formato digital dos textos. Há indicações que  
textos digitais com elos de saída permitem uma assimilação mais abrangente e 
mais individualizada. Contudo, fica claro que, o acesso e a apropriação da 
informação digital é a extensão de uma competência digital adequada.  Aldo de 
Albuquerque Barreto . 4267 [C] 

3467. ISSN 1517-3801 v.8 n.2 abr. 2007. Direitos autorais versus pirataria 
editorial na universidade: algumas reflexões. direito autoral; copyright; pirataria 
editorial; ensino superior; cópias ilegais. Este artigo teve como objetivo oferecer 
referenciais teóricos para a discussão sobre o processo de cópia ilegal, prática 
acrítica dentro da universidade brasileira. Este ensaio efetuou uma pesquisa 
bibliográfica. Apresenta resultados: o autor e o professor, em geral, são um 
mesmo indivíduo, e são eles que detêm o poder de influenciar os alunos a 
comprar ou copiar os exemplares. O corpo de bibliotecários é considerado de 
extrema importância na luta contra a pirataria editorial. Para tanto, deve haver a 
interação bibliotecário,professor,aluno. A universidade, por sua vez, não deve 
estar isenta da discussão relativa aos direitos autorais e à pirataria editorial.  
Cristina da Cruz de Oliveira; Rafael Guimarães Botelho . 4270 [BO] 

3468. ISSN 1517-3801 v.8 n.2 abr. 2007. E - crime em ambientes digitais 
informacionais da internet. e-crimes; códigos maliciosos; computação forense; 
segurança da informação; proteção de bens intangíveis. Questões que envolvem 
os códigos maliciosos com fins criminosos; seus danos e repercussões 
reportadas e conhecidas; o perfil do atacante e o desenvolvimento de seus 
métodos de intrusão; a novíssima computação forense; serão aqui analisadas. 
Como também as políticas de gestão da segurança da informação e condutas 
pró-ativas no âmbito do planejamento de contingência de sistemas, aplicações 
criticas e preservação das informações confidenciais. Nem toda a informação é 
crucial ou essencial a ponto de merecer cuidados especiais. Mas, ativos 
intangíveis como reputação, direitos autorais, patentes e relacionamento com os 
diversos públicos são bens valiosos e precisam ser protegidos.  Miguel Maurício 
Isoni; Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti . 4269 [CO] 



3469. ISSN 1517-3801 v.8 n.2 abr. 2007. Fragmentos, modelos, imagens: 
processos de musealização nos domínios da ciência. museu de ciência; 
documento; aparato informacional; musealização; objeto musealizado; 
exposição museológica. Este artigo propõe uma reflexão acerca dos processos de 
musealização nos domínios da ciência. Por meio de estratégias narrativas, a 
exposição (etapa final do processo de musealização) confere materialidade e 
visibilidade a realidades naturalmente inacessíveis à percepção humana - 
infinitamente pequenas, infinitamente distantes, dispersas no tempo e/ou no 
espaço. Nos museus de ciência (na qualidade de "aparatos informacionais"), 
eventos, objetos e fenômenos são representados por imagens, modelos e 
"fragmentos do mundo" de naturezas muito diversas (mapas, ilustrações 
botânicas, globos terrestres, amostras, espécimes conservados in vivo ou in 
vitro, instrumentos científicos) que, ao serem musealizados, são tornados 
documentos. Maria Lucia de Niemeyer Matheus Loureiro . 4271 [M] 

3470. ISSN 1517-3801 v.8 n.3 jun. 2007. Folksonomia: um novo conceito para 
a organização dos recursos digitais na web. folksonomia; etiquetagem social; 
etiquetagem colaborativa; classificação social; indexação colaborativa; 
bookmarking social. Apresenta um novo conceito para a organização dos 
recursos digitais na Web: a folksonomia. Este novo conceito surge no contexto 
da Web 2.0 onde emergem novas formas de organizar e compartilhar os 
conteúdos disponíveis na Internet. Uma etiquetagem de recursos da Web na qual 
se podem destacar os seguintes fatores: a) é resultado de uma indexação livre do 
próprio usuário do recurso; b) objetiva a recuperação a posteriori da informação 
e c) é desenvolvida num ambiente aberto que possibilita o compartilhamento e, 
mesmo, em alguns casos, a sua construção conjunta. Com base na literatura, o 
artigo descreve os diversos usos do termo folksonomia bem como outros 
conceitos a ele relacionados. Descreve também alguns serviços da Web que 
adotam a Folksonomia e menciona algumas vantagens e desvantagens na adoção 
deste tipo de indexação colaborativa. Maria Elisabete Catarino; Ana Alice 
Baptista . 4275 [C] 



3471. ISSN 1517-3801 v.8 n.3 jun. 2007. O ciberespaço: o termo, a definição e 
o conceito. ciberespaço; conceito; máquina abstrata; pós-moderno. Busca na 
Literatura, ciência e Filosofia a sintaxe, a semântica e pragmática, ou o termo, a 
definição e o conceito de ciberespaço, respectivamente. Por um lado, a criação 
do termo localiza-se na Literatura, mas sua dimensão existencial situa-se na 
extensão ou denotação das definições contidas na ciência sobre o mesmo por 
outro, o conceito de máquina abstrata o antecede, lança seu sobrevôo nesse 
objeto, mas não exclusivamente nele, de forma intencional, conotando-o. Desse 
modo, a Arte está mais próxima da Filosofia, no tocante à criação de conceitos. 
Conclui-se que o ciberespaço é um ambiente que nos permite inúmeras 
possibilidades de mundo "real". É um universo virtual, plástico, fluido, 
carregado de devires. O ciberespaço, enfim, é uma grande máquina abstrata, 
porque semiótica, mas também social, onde se realizam não somente trocas 
simbólicas, mas transações econômicas, comerciais, novas práticas 
comunicacionais, relações sociais, afetivas e, sobretudo, novos agenciamentos 
cognitivos. Apresenta também, algumas categorias topográficas do ciberespaço. 
Percebe-se que os autores empregados no estudo do ciberespaço situam-se nas 
teorias pós-modernas, visto que o projeto moderno não contempla conceitos 
como a imaterialidade e desterritorialização, novos desafios impostos pelas 
Tecnologias da Informação e Comunicação. Silvana Drumond Monteiro . 4273 
[O] 

3472. ISSN 1517-3801 v.8 n.3 jun. 2007. O conhecimento científico tácito na 
dinâmica da pesquisa: alguns indícios. conhecimento científico tácito; 
comunicação científica; pesquisa científica; compartilhamento do conhecimento; 
comunicação informal. Este artigo explora a questão do conhecimento tácito no 
contexto da ciência. Destaca inicialmente, com base na literatura, a dimensão 
tácita da produção e do conhecimento científico. Por meio de entrevistas buscou 
obter a percepção de pesquisadores docentes de diferentes áreas do 
conhecimento acerca dos processos de aquisição do conhecimento e de 
experiência, do compartilhamento do conhecimento científico, sobre a 
explicitação do conhecimento científico, o papel das tecnologias no 
compartilhamento do conhecimento científico e outros. Conclui com a 
elaboração de uma sistematização sobre a dinâmica do conhecimento científico 
tácito e explícito na pesquisa e na comunicação científica. Fernando César Lima 
Leite . 4272 [C] 

3473. ISSN 1517-3801 v.8 n.3 jun. 2007. Periódicos científicos eletrônicos e a 
visibilidade da ciência na web: estudo de caso na UFRGS. periódicos científicos 
eletrônicos; visibilidade dos periódicos científicos; periódicos da UFRGS; 
metadados; acesso aberto; comunicação científica. O presente artigo discute os 
periódicos científicos eletrônicos a partir das novas estratégias de visibilidade da 
ciência na web. A análise integra a pesquisa Os elementos comunicacionais dos 
periódicos científicos e a relação com os suportes impressos e on-line, que 
desenvolve um estudo-piloto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Discorre sobre a visibilidade, por meio de links, metadados, portais e 
arquivos abertos, como condição vital para a qualidade e credibilidade das 
publicações científicas e para o trabalho de pesquisa. Aponta impasses e lacunas 
presentes na convivência e transição dos suportes impresso e eletrônico. Ana 
Cláudia Gruszynski; Cida Golin . 4274 [C] 



3474. ISSN 1517-3801 v.8 n.4 ago. 2007. A Biblioteca de Babel: uma metáfora 
para a sociedade da informação. Biblioteca de Babel; Jorge Luis Borges; 
sociedade da informação; literatura; realidade; metáfora. Jorge Luis Borges, 
escritor argentino, foi um dos maiores representantes do realismo fantástico no 
mundo. Seu conto A Biblioteca de Babel pode servir de representação 
premonitória da sociedade da informação da atualidade. O objetivo deste artigo é 
analisar detalhadamente esse conto e tecer um paralelo entre o texto e as 
opiniões de diversos teóricos, abordando conceitos como ciberespaço, 
metalinguagem, estoques de informação, entre outros. A sociedade da 
informação cria uma estrutura em redes, apresenta a cultura do virtual, 
transforma-se em estoque de informação, mas, também, se evidencia como o 
ciclo vicioso da alienação. Johnny Virgil . 4280 [C] 

3475. ISSN 1517-3801 v.8 n.4 ago. 2007. Fluxos de informações e 
conhecimentos para inovações no arranjo produtivo local de confecções em 
Salvador, Bahia. fluxos de informações e conhecimentos; inovações; análise de 
redes sociais; arranjo produtivo local; competição; diagnóstico estrutural . O 
presente trabalho estuda os fluxos de informações e conhecimentos e a estrutura 
da rede de interações em um aglomerado de empresas. Foi adotada a análise de 
rede sociais para identificar propriedades estruturais da rede de empresas 
pertencentes ao arranjo produtivo de confecções de Salvador, Bahia, Brasil. 
Tomou-se por base os fluxos de informações e conhecimentos envolvidos nas 
diversas interações, internas e externas do aglomerado, decorrentes da 
necessidade de desenvolver e aprimorar a competitividade, tanto coletiva quanto 
individual. Os dados obtidos possibilitaram avaliar a estrutura da rede de 
interações e a influência que tem em relação aos fluxos de informações e 
conhecimentos envolvidos com a melhoria da competitividade, particularmente 
por fatores tecnológicos. No final, são apontados possíveis referenciais que 
podem caracterizar a intensidade das interações e cooperação entre empresas do 
arranjo produtivo. A contribuição principal deste trabalho consiste em um 
diagnóstico estrutural do arranjo produtivo local de confecções de Salvador.  

3476. ISSN 1517-3801 v.8 n.4 ago. 2007. Modelo hipertextual - MHTX: um 
modelo para organização hipertextual de documentos. organização do 
conhecimento; hipertexto; análise facetada; mapa conceitual; modelagem 
conceitual. Pesquisa aplicada sobre a construção e implementação de um 
protótipo semanticamente estruturado para auxiliar a organização e 
representação do conhecimento humano em hipertextos, com base em quatro 
referenciais: a Teoria da Análise Facetada (TAF), a Teoria dos Mapas 
Conceituais, a estrutura semântica de links hipertextuais e as normas técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O protótipo, denominado 
Modelo Hipertextual para Organização de Documentos (MHTX), é formado por 
uma estrutura semântica denominada Mapa Conceitual (MC) e um Sumário 
Expandido (SE), este último consistindo de um instrumento formado a partir do 
sumário de uma tese de doutorado selecionada, ao qual se agregaram pontos de 
acesso. Posteriormente, espera-se que este protótipo seja utilizado para 
implementar a BTDECI - UFMG (Biblioteca de Teses e Dissertações do 
Programa de Pós-Graduação da Escola de Ciência da Informação da UFMG). 
Gercina Angela Borém Oliveira Lima . 4277 [C] 



3477. ISSN 1517-3801 v.8 n.4 ago. 2007. Para além do acesso livre: o 
DataGramaZeropassado, presente e futuro . Datagramazero; periódico 
eletrônico; texto; escritura; hipertexto; web; acesso livre. O presente texto é 
resultado de entrevista realizada pelos autores com Aldo de Albuquerque 
Barreto, por email, em 10 de abril de 2007. O pesquisador gentilmente 
concordou em responder nossas perguntas sobre a Revista Datagramazero onde 
participa do Conselho editorial. A qualidade do texto daí resultante estimulou-
nos a formatar como artigo para publicação . As reflexões do entrevistados são 
privadas e não refletem necessariamente o pensamento de todo conselho 
editorial. Maria Cristina Soares Guimaraes; Carlos Henrique Marcondes . 4278 
[BC] 

3478. ISSN 1517-3801 v.8 n.4 ago. 2007. Software social no ambiente 
corporativo: transformando a produção e disseminação de conhecimento nas 
organizações. software social; blog; wiki; gestão do conhecimento; colaboração. 
Na década de 90, a popularização da internet produziu uma explosão da 
quantidade de informações disponíveis na rede. No entanto, esse aumento não se 
refletiu na qualidade do material produzido, uma vez que o modelo empregado 
se utilizou das facilidades de comunicação para suprir a demanda reprimida por 
conteúdo, sem dar a ênfase necessária à organização e qualidade. Relatório do 
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI-BR) dá conta desse crescimento: em 
maio de 1996, havia 2.283 registros para sites com a extensão ".br". Passados 
dez anos, em maio de 2006, esse número havia saltado para 928.149 registros, 
um incremento de mais de 40.000 porcento. Nesse cenário de crescimento 
exponencial, passou a ser imprescindível a organização do conhecimento, de 
forma a dotá-lo de qualidade e capacidade de alcançar seu propósito, sob pena 
de ser perdido nesse turbilhão de informações. Uma das formas de qualificar 
esse conhecimento é compartilhar sua produção, buscando a colaboração de 
especialistas na produção do conteúdo. Na chamada "era do conhecimento", 
aumentar e organizar esse valioso ativo é um dos maiores desafios das 
organizações. A implantação de ferramentas de software social - especialmente 
wikis e blogs - pode auxiliar sobremaneira o processo de produção e 
disseminação de conhecimento pelas empresas. Este artigo analisa as vantagens 
da utilização desse tipo de software de forma corporativa e também os cuidados 
que devem ser tomados para garantir uma implantação de sucesso .  Marcelo 
Herondino Cardoso . 4279 [C] 



3479. ISSN 1517-3801 v.8 n.5 out. 2007. A ciência invisível: o papel dos 
relatórios e as questões de acesso à informação científica. literatura cinzenta; 
armazenamento e recuperação da informação; disseminação da informação; 
comunicação científica; relatório de pesquisa. Para dar visibilidade à produção 
cientifica cinzenta gerada em instituições de pesquisa e mais especificamente os 
relatórios de pesquisa, como componentes dessa literatura, este estudo procura 
analisar o papel e importância dos relatórios de pesquisa para investigadores que 
trabalham nessas instituições, através de um estudo de caso na unidade ICICT da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) focalizando assuntos relacionados à 
produção desses documentos, a sua representação e recuperação. Os resultados 
do estudo denotam que o acesso a esses documentos constitui um desafio 
permanente e que os mesmos possuem relevada importância como registro da 
memória da instituição. Os relatórios em sua maioria contém informação 
detalhada sobre resultados e procedimentos metodológicos e como tal 
constituem uma fonte inestimável de informação para a comunidade científica, 
até mesmo se não formalmente publicados . Maria Nélida González de Gómez; 
Rejane Machado . 4283 [C] 

3480. ISSN 1517-3801 v.8 n.5 out. 2007. A Lingüística e a Ciência da 
Informação como parâmetros de análise para o estudo de atribuição de sentido 
na coerência da organização da coleção de Eduardo André Matarazzo. 
colecionismo; Museu de armas e veículos Eduardo André Matarazzo; relação de 
sentido; lingüística. Propõe-se um trabalho interdisciplinar entre o fenômeno do 
Colecionismo, a atribuição de sentidos estudada pela Lingüística e a Ciência da 
Informação. Este estudo visa a estabelecer uma analogia entre a busca que um 
colecionador realiza na ânsia por um novo objeto para sua coleção (o sentido), a 
coerência que o mesmo dá a esta e entre o estudo que a Lingüística realiza sobre 
o signo, o significado e o significante, assim como a coerência textual e a 
situacional idade. Como objeto de estudo, tem-se o Museu Eduardo André 
Matarazzo, localizado na cidade de Bebedouro - SP, uma coleção particular de 
automóveis, aviões, helicópteros, motos, tratores, e caminhões. Mara Angélica 
Pedrochi; João Batista Ernesto de Moraes . 4282 [CMO] 

3481. ISSN 1517-3801 v.8 n.5 out. 2007. A visualização da informação e a sua 
contribuição para a Ciência da Informação. ciência da informação; visualização 
da informação; interação humano-computador; psicologia cognitiva; produção e 
disseminação da informação. As informações armazenadas em meios digitais 
são apresentadas aos seus usuários de diversas formas, graças aos recursos 
computacionais disponíveis na atualidade. Sob esse contexto, ampliou-se a 
disponibilização de informações na forma de imagens e gráficos, com o objetivo 
de facilitar a compreensão do usuário sobre algum conhecimento. Uma área que 
tem se preocupado com esse assunto é a da Visualização da Informação, cujo 
fim é o de potencializar a apropriação de informação pelo usuário, por meio de 
recursos gráficos conhecidos como Estruturas de Visualização de Informação. 
Este trabalho visa apresentar a Visualização da Informação e a sua potencial 
contribuição para a Ciência da Informação. Apresenta, também, alguns 
experimentos práticos para demonstrar a importância do uso de Estruturas de 
Visualização da Informação na transmissão de conhecimento. Mateus Pereira 
Dias; José Oscar Fontanini de Carvalho . 4284 [C] 



3482. ISSN 1517-3801 v.8 n.5 out. 2007. As plataformas do conhecimento. 
plataformas de conhecimento; sistemas de conhecimento; entropia; história da 
informação e do conhecimento. O presente artigo pretende identificar e 
conceituar, através da história, as plataformas de conhecimento, sistemas 
hegemônicos, que têm como núcleo central tecnologias de informação e 
comunicação: a fala, a escrita, o livro impresso, o computador, a Internet e as 
atuais ferramentas colaborativas.Por serem mais dinâmicas e plurais na 
circulação de idéias, essas plataformas favoreceram e atraem, como imã, os 
setores mais dinâmicos sociais e econômicos, influenciando, com o tempo, a 
maneira pela qual organizamos a sociedade. Iremos detalhar as características, 
movimentos e entropias dessas plataformas e aplicar esse ferramental na 
passagem da plataforma do livro manuscrito ao impresso, como base para o 
estudo posterior da Internet..O tema será abordado de maneira prospectiva, pois 
faz parte do trabalho acadêmico em andamento da produção da tese do autor, 
que têm como questão central a compreensão dos ambientes colaborativos da 
Internet e que mudanças deveremos promover na Ciência da Informação para 
lidar com essa nova realidade. Sugestões e críticas ao longo do processo são 
extremamente salutares e bem-vindas. Carlos Nepomuceno . 4286 [C] 

3483. ISSN 1517-3801 v.8 n.5 out. 2007. Sujeito, contexto e tarefa na busca de 
informação: uma análise sob a ótica da cognição situada. contexto; tarefa; busca 
de informação; usuário da informação; cognição situada . Relaciona, 
teoricamente, busca de informação e cognição situada, considerando contexto e 
tarefa ligados ao sujeito, usuário da informação. Apresenta aspectos conceituais 
sobre busca de informação, usuário/contexto /tarefa e discute as possíveis 
relações com aspectos cognitivos, ressaltando aqueles centrais à cognição 
situada. Sugere, ao final, questões que podem ser consideradas em pesquisas 
futuras, a respeito do comportamento informacional de usuários da informação. 
Mônica Erichsen Nassif; Ludmila Salomão Venâncio; Luiz Cláudio Junqueira 
Henrique . 4285 [C] 

3484. ISSN 1517-3801 v.8 n.5 out. 2007. Uma experiência na interface 
lingüística documentária e terminologia . terminologia; lingüística 
documentária; linguagem documentária; experiência didático-pedagógica; 
ensino. Apresenta os resultados de pesquisa da apropriação da Terminologia 
pela Lingüística Documentária a partir de experiência didática. Parte do 
pressuposto da existência de relações entre a modelização do conhecimento e a 
modelização documentária e informacional promovidas respectivamente pela 
Terminologia e pela linguagem documentária e relata etapas do trabalho 
concreto que mobilizam referenciais terminológicos e documentários visando o 
aprimoramento das linguagens de intermediação em sistemas informacionais. 

3485. ISSN 1517-3801 v.8 n.6 dez. 2007. A Ciência da Informação na França e 
no Brasil. ciência da informação - França; ciência da informação - Brasil. 
Análise do desenvolvimento da Ciência da Informação na França e no Brasil. 
Aborda as origens e as principais características da área nos dois países. 
Considera que, tanto na França como no Brasil, a área de Ciência da Informação 
apresenta dilemas e indefinições e busca um caminho para sua sustentação como 
campo teórico e cognitivo. Viviane Couzinet; Edna Lúcia da Silva; Estera 
Muszkat Menezes . 4288 [C] 



3486. ISSN 1517-3801 v.8 n.6 dez. 2007. Fundamentos semânticos e 
pragmáticos da construção de instrumentos de representação de informação. 
linguagens documentárias; lingüística e ciência da informação; organização do 
conhecimento; organização da informação. Discussão de aspectos semânticos e 
pragmáticos das linguagens de representação da informação. São analisadas as 
duas principais funcionalidades das referidas linguagens - representar o 
conhecimento inscrito e promover interação entre usuário e dispositivo - com 
base em teorias desenvolvidas na interrelação entre Ciências da linguagem e 
Organização do Conhecimento. Observa-se que as reflexões recentes sobre as 
linguagens documentárias incorporam aspectos políticos e éticos. Esses fatos 
podem ser sintomas de mudanças importantes nas reflexões sobre as linguagens 
de organização da informação, que acompanham a virada epistemológica que 
caracteriza os estudos contemporâneos da Organização do conhecimento e da 
informação. Nair Yumiko Kobashi . 4287 [C] 

3487. ISSN 1517-3801 v.8 n.6 dez. 2007. Los marcos legales de las bibliotecas 
nacionales: análisis comparativo aplicado a los países lusófonos.  Fernanda 
Maria Melo Alves . 4289 [B] 

3488. ISSN 1517-3801 v.8 n.6 dez. 2007. Web semântica: uma investigação 
sob o olhar da Ciência da Informação. web semântica; recuperação de 
informação; ontologia; sistemas de informação; gestão de recursos 
informacionais. No âmbito da gestão de recursos informacionais os modelos e 
métodos de organização e recuperação de informações sempre estiveram 
condicionados às tecnologias utilizadas, de modo que a partir do 
desenvolvimento e intensificação da utilização dos meios digitais uma nova 
gama de possibilidades vem sendo incorporada, atingindo um estágio em que os 
modelos clássicos de organização e recuperação de informações precisam ser 
(re)pensados sob diferentes perspectivas, evidenciando a necessidade de novos 
métodos que possibilitem otimizar a recuperação de informações. Este artigo 
compreende uma discussão de literatura, de caráter interdisciplinar, com o 
objetivo de favorecer a "desmistificação" dos conceitos e tecnologias 
subjacentes ao projeto Web Semântica, avaliando em que medida a área de 
Ciência da Informação pode contribuir para sua concretização e ressaltando os 
reflexos das novas abordagens tecnológicas de representação e recuperação de 
recursos informacionais no corpus teórico da área de Ciência da Informação. 
Rogério Aparecido de Sá Ramalho; Silvana Aparecida Borsetti Gregorio 
Vidotti; Mariângela Spotti Lopes Fujita . 4290 [C] 
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3497. ISSN 1518-2924  n.2º n. especial p.1-17 2º sem.   2006. Ciência da 
informação e semiótica: conexão de saberes . informação; ciência da 
informação; semiótica. A Ciência da Informação (CI) é um campo de 
conhecimento que se caracteriza pela interdisciplinaridade. Esse fato se deve em 
grande medida a informação, objeto de estudos compartilhado pela CI e distintas 
áreas de conhecimento. Nos últimos anos foram desenvolvidos inúmeros estudos 
nos quais ficaram evidentes as interfaces existentes entre a Ciência da 
Informação e a Semiótica. Tais interconexões devem-se, sobretudo ao fato de a 
Ciência da Informação demandar uma melhor compreensão da informação no 
que concerne aos processos de significação. Nesse artigo busca-se identificar os 
pontos de convergência existentes entre a Ciência da Informação e a Semiótica 
tendo em vista ampliar a compreensão do fenômeno informacional na 
contemporaneidade através das perspectivas teóricas e práticas decorrentes dessa 
interação. Maria Aparecida Moura . 4089 [CO] 



3498. ISSN 1518-2924  n.2º n. especial p.18-29 2º sem. 2006. É possível falar 
em signo e semiose documentária?. semiótica; linguagem documentária; signo 
documentário; semiose documentária; interpretação documentária. São 
discutidas as contribuições da abordagem lingüístico-semiótica para a 
compreensão do funcionamento da linguagem documentária, bem como a 
possibilidade do signo e da semiose documentária. Apresenta-se uma síntese dos 
principais conceitos da semiótica - signo, objeto, interpretante, experiência 
colateral e semiose - e procura-se caracterizar o signo documentário e a semiose 
documentárias focando particularmente dois sistemas semióticos relacionados: a 
linguagem natural e a linguagem artificial. Conclui-se pela caracterização do 
signo documentário como um signo particular, cujo funcionamento depende do 
caráter construído da linguagem documentária e da remessa a interpretantes nos 
discursos e terminologias das áreas focalizadas. Marilda Lopes Ginez de Lara . 
4090 [BCDO] 

3499. ISSN 1518-2924  n.2º n. especial p.30-42 2º sem. 2006. O ícone e a 
possibilidade de informação . semiótica; informação; categorias peirceanas. Este 
artigo aborda a potencialidade informacional do signo icônico a partir da 
Semiótica de Charles Sanders Peirce, instrumento utilizado para tratar tanto do 
estatuto ontológico da informação - a sua inscrição na secundidade - como da 
sua presença no interior da tríade semiótica - na forma de objeto imediato do 
signo. A partir dessa abordagem verifica-se que a mera possibilidade, modo 
como a informação se apresenta em estado de primeiridade, é o elemento que vai 
caracterizar o ícone, o signo que se inscreve na primeira categoria. Solange Silva 
Moreira . 4091 [C] 

3500. ISSN 1518-2924  n.2º n. especial p.43-57 2º sem. 2006. Semiótica 
peirciana e a questão da informação e do conhecimento. semiótica; Peirce; 
informação; conhecimento; filosofia. Traz a teoria do signo no contexto da 
Semiótica peirciana. Após algumas discussões apresenta a diferença entre 
informação e conhecimento, tanto do ponto de vista da linguagem, como do 
sujeito cognoscente. Percebe-se, na literatura da área, uma incompletude na 
abordagem desses conceitos pelo desconhecimento de pressupostos teóricos da 
linguagem. A informação e o conhecimento, entendidos como manifestação 
lingüística, estão sujeitos a certos atributos que os caracterizam e os organizam, 
do ponto de vista da linguagem, ora em um, ora em outro. Conclui-se que o 
fenômeno do conhecimento na sociedade das mídias está organizado em 
discursos e materializados nas formas simbólicas, não sendo incorreto, portanto, 
falar em "organização do conhecimento". Silvana Drumond Monteiro . 4092 
[CO] 

3501. ISSN 1518-2924  n.2º n. especial p.58-78 2º sem. 2006. Signos 
audiovisuais e ciência da informação: uma avaliação. material audiovisual; 
definição de audiovisual; biblioteca multimeios; forma da informação. Este 
trabalho avalia a relação da Ciência da Informação com os signos audiovisuais 
apontando as limitações conceituais, as dificuldades impostas pelo fundamento 
verbal do saber, o uso reduzido dentro das bibliotecas e os caminhos na direção 
de uma análise mais consistente dos meios audiovisuais, apoiada na Semiótica 
de Charles Peirce. Jalver Bethônico . 4093 [CO] 



3502. ISSN 1518-2924  n.2º n. especial p.79-96 2º sem. 2006. Fazer semiótico: 
subsídios para exame do espaço concreto . semiótica; semiótica discursiva; 
biblioteca. Discorre sobre a teoria semiótica da escola francesa descrevendo suas 
principais noções conceituais. Discute o percurso gerativo de sentido efetivado 
por aquele que se manifesta ponderando que um texto se estrutura através dos 
níveis profundo, narrativo e discursivo. Conceitua texto sob a ótica da semiótica, 
apontado ser ele uma unidade de significado dotada de uma organização. Traça 
as concepções sobre o texto arquitetônico pautando elementos teóricos que 
permitem sua análise. Examina alguns pontos a serem debatidos mais 
amplamente para o entendimento do espaço concreto da biblioteca apontando 
indícios que produzem sentido no olhar do fruidor. Célia Regina Simonetti 
Barbalho . 4094 [BO] 

3503. ISSN 1518-2924  n.3 abr. 1997. O ensino de Biblioteconomia no Brasil: 
questões acerca do modelo Deweyano.  Francisco das Chagas de Souza . 2505 
[B] 

3504. ISSN 1518-2924  n.4 set. 1997. A criação e o reconhecimento do Curso 
de Biblioteconomia da UFES.  Dulcinéa Sarmento Rosemberg; Lucia Helena 
Miranda Corrêa . 2506 [B] 

3505. ISSN 1518-2924  n.5 abr. 1998. Produção de material instrucional para o 
ensino de Fontes de Informação. . Este artigo tem por finalidade apresentar os 
resultados de uma pesquisa sobre o processo de ensino das disciplinas Controle 
dos Registros do Conhecimento III e IV, desenvolvida durante o ano de 1996, no 
Curso de Biblioteconomia da UFSC. María del Carmen Rivera Bohn; Neide 
Caciatori Brighenti . 2653 [B] 

3506. ISSN 1518-2924  n.6 p.11 set. 1998. A formação do profissional de 
Biblioteconomia frente às novas tendências do mercado globalizado. 
Biblioteconomia; grade curricular. Apresenta a importância da grade curricular 
na formação dos novos profissionais de Biblioteconomia e a relação dos mesmos 
com as novas tecnologias e a globalização. Carla Maria T. de Sousa C. da Silva; 
Guilhermina Melo Arruda . 2656 [B] 

3507. ISSN 1518-2924  n.6 p.12 set. 1998. Reflexões sobre currículo e 
legislação na área da Biblioteconomia.  Jussara Pereira Santos . 2657 [B] 

3508. ISSN 1518-2924  n.6 p.14 set. 1998. Movimento estudantil em 
Biblioteconomia: um olhar sobre a UFSC ou a importância do movimento 
estudantil para a formação profissional.  Francisco das Chagas de Souza . 2658 
[B] 



3509. ISSN 1518-2924  n.6 p.6 set. 1998. A leitura e o estudante de 
Biblioteconomia: um instrumento para sua formação. leitura; estudantes; 
Biblioteconomia; educação; sociedade. Através de estudos com base na 
comunidade de estudantes do curso de Biblioteconomia da UNESP- Marília, sua 
relação com a leitura, o espaço que ela ocupa neste meio e sua influência na 
formação dos estudantes, procurou-se estabelecer qual a posição do estudante 
universitário, no caso de Biblioteconomia, quanto à sua formação como leitor. A 
leitura e a relação direta com a escrita também é parte integrante do trabalho, 
pela sistematização de conceitos, considerando-se também outras hipóteses 
como, por exemplo, esforços sobre a leitura como pesquisa educacional e a 
evolução da leitura na sociedade diante dos problemas sociais, políticos e 
econômicos. Rogério Xavier Neves . 2654 [BO] 

3510. ISSN 1518-2924  n.7 abr. 1999. Marcos da extensão nos 25 anos de 
educação em Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Atividades de Biblioteconomia; Estágio em Biblioteconomia; Curso de 
Biblioteconomia. Relata as principais atividades de extensão do Departamento 
de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina no período de 
1973 a 1998, dando ênfase ao programa de estágio. Maria Margarete Sell da 
Mata . 2813 [B] 

3511. ISSN 1518-2924  n.7 abr. 1999. O encontro "Os 25 de educação em 
Biblioteconomia na Universidade Federal de Santa Catarina". curso de 
Biblioteconomia. Relata o Encontro dos 25 de educação em Biblioteconomia na 
Universidade Federal de Santa Catarina, de 26 a 27 de outubro de 1998, 
realizado no Auditório do Centro de Ciências da Educação, da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Francisco das Chagas de Souza . 2814 [B] 

3512. ISSN 1518-2924  n.7 p.5 abr. 1999. Organizações no paradigma de 
transformação. aprendizagem na organização; estrutura organizacional; mudança 
de paradigma. Apresenta uma série de indagações sobre mudanças 
organizacionais. As reflexões estão no sentido de provocar uma visão do 
paradigma da transformação, onde ruptura de valores referente aos aspectos do 
ambiente organizacional, das pessoas, das atividades e do uso de novas 
tecnologias se interagem provocando um contínuo aprender do ser humano. 
Ursula Blattmann . 2812 [O] 

3513. ISSN 1518-2924  n.8 set. 1999. A Formação em Ciência da Informação 
na França, no Canadá e na Dinamarca: comparação com o sistema brasileiro. 
formação profissional; Ciência da Informação; Biblioteconomia; Brasil; França; 
Canadá; Dinamarca. Apresenta o sistema de formação em Ciência da 
Informação na França, no Canadá e na Dinamarca, estabelecendo um paralelo 
com a formação brasileira na área. A idéia central do trabalho é refletir sobre as 
mudanças que estão ocorrendo na formação brasileira em 
Biblioteconomia/Ciência da Informação a partir das experiências dos três países 
mencionados Miriam Vieira da Cunha . 2818 [CB] 



3514. ISSN 1518-2924  n.8 set. 1999. Escritórios virtuais na web: 
características sobre virtualidade. organizações virtuais; escritórios virtuais; 
critérios de avaliação. Análise de sites da Internet denominados escritórios 
virtuais. Descreve características inerentes às organizações virtuais e identifica 
empresas que se dizem "virtuais", inserindo-as e comparando-as com os vários 
conceitos encontrados na literatura, através de método aplicado a oito empresas 
virtuais. Dessa forma, conseguiu-se comprovar que 50 das empresas analisadas 
não passam de empresas convencionais, fazendo uso da Internet. Eliane Maria 
Stuart Garcez; Gleisy Regina Bóries Fachin; Ada Mariza Tobal . 2819 [O] 

3515. ISSN 1518-2924  n.8 set. 1999. O ensino da área de controle sobre a 
perspectiva da competência: experiência no curso de Biblioteconomia da UFSC. 
desenvolvimento de competências; Ciência da Informação; formação do 
profissional; ensino de controle bibliográfico. O artigo apresenta algumas 
tendências da educação atual relacionando as demandas da globalização e dos 
avanços tecnológicos com a formação do profissional na Ciência da Informação. 
Introduz-se os conceitos de 'conhecimento' e de 'competência', mostrando como 
podem ser abordados em algumas das disciplinas do Currículo de 
Biblioteconomia, integrando aquilo que a literatura tem recentemente chamado 
de saber em oposição ao saber fazer. Conclui-se que a ação pedagógica, devido 
ao trabalho profissional em que os profissionais de Biblioteconomia se 
envolvem, deve contemplar o desenvolvimento de ambos os saberes tanto nos 
conteúdos dos programas como nas interações dos alunos Maria del Carmen 
Rivera Bohn . 2817 [CB] 

3516. ISSN 1518-2924  n.8 set. 1999. O Terceiro milênio e o paradigma da 
informação. informação; conhecimento; tecnologias da informação; Sociedade 
da Informação; terceiro milênio. Reflexão sobre o papel da informação, do 
conhecimento e das tecnologias de informação na sociedade atual. Discorre 
sobre as relações da informação com o poder e com a sociedade. Aborda a 
Sociedade da Informação e os desafios profissionais no terceiro milênio. Edilene 
Vieira Scotti; Maria Antonia Alves; Mariza Ruth Vicente; Nara Cristiani Padilha 
. 2820 [C] 

3517. ISSN 1518-2924  n.especial p.103-118 1° sem. 2006. Arquitetura da 
informação para biblioteca digital personalizável. arquitetura da informação; 
biblioteca digital; personalização. Alguns recursos que podem minimizar 
dificuldades em relação à recuperação e disseminação de informações são: 
bibliotecas digitais, que possuem acesso  simultâneo e remoto às informações de 
forma eficiente; e serviços de personalização, que permite ao usuário uma 
interação personalizada baseada no seu perfil. O problema de prover esses 
recursos se encontra na onerosidade e na dificuldade do processo de 
desenvolvimento, devido à grande quantidade de processos e elementos 
envolvidos em sua construção. Nesse contexto, é proposta uma arquitetura da 
informação para bibliotecas digitais personalizáveis, que visa a tratar dos 
seguintes problemas: escassez de literatura especializada; falta de elementos 
tecnológicos e informacionais, e pouca utilização de serviços de personalização 
de conteúdo e de interface para diversos tipos de usuários. Liriane Soares de 
Araújo de Camargo; Silvana Ap. Borseti Gregório Vidotti . 4101 [CB] 



3518. ISSN 1518-2924  n.especial p.1-14 1° sem. 2006. Por uma ciência 
formativa e indiciária: proposta epistemológica para a ciência da informação. 
epistemologia; ciência da informação; paradigma indiciário; ciência formativa. 
Reflexão epistemológica sobre a Ciência da Informação como "fazer científico" 
que se estrutura na Ciência Moderna, em termos teóricos e metodológicos e nas 
Tecnologias da Informação, em termos aplicados. Tal configuração possibilitou 
o surgimento desta ciência, porém consideramos que a mesma não garantirá à 
mesma o pleno desenvolvimento como campo de conhecimento consistente e 
moderno. A Ciência Moderna, enquanto visão e prática científica encontra-se 
esgotada e as Tecnologias de Informação são apenas mecanismos autoregulados 
que funcionam segundo princípios de automatismos. A partir destas 
considerações propomos o conceito de ciência formativa (Bachelard, 1996) e o 
paradigma indiciário (Ginzburg, 1991) como bases teóricas e metodológicas 
para uma epistemologia da Ciência da Informação. O conceito de ciência 
formativa se baseia no principio dos três estados do espírito científico e nas 
condições psicológicas do progresso científico e o paradigma indiciário propõe a 
intuição (empírica e racional) como base metodológica para o fazer científico. 
Eliany Alvarenga de Araújo . 4095 [C] 

3519. ISSN 1518-2924  n.especial p.119-131 1° sem. 2006. A lógica 
econômica da edição científica certificada. economia política; conhecimento; 
tecnologias; informação. O objetivo deste artigo é apresentar uma primeira 
aproximação ao estudo da lógica produtiva da edição científica certificada, 
incluindo, inicialmente, uma breve caracterização do problema das bases de 
dados referenciais, elementos chave na estrutura da atual economia do 
conhecimento, um pequeno histórico, em seguida, do desenvolvimento das 
revistas científicas, chegando a explicitar as questões fundamentais para 
entender o atual jogo de interesses no setor, e o esboço, finalmente, de um 
quadro de análise da cadeia produtiva em exame. O enfoque teórico é o da 
crítica da economia política do conhecimento. César Bolaño; Nair Kobashi; 
Raimundo Santos . 4102 [C] 

3520. ISSN 1518-2924  n.especial p.132-146 1° sem. 2006. Informação, 
assimetria de informações e regulação: do mercado de saúde suplementar. 
assimetria de informações; regulação de mercados; saúde suplementar. A 
informação é condição para a democracia. As redes sociais são relevantes nas 
formações culturais atuais, sendo modo privilegiado de produção e disseminação 
de informação. As novas tecnologias facilitam registro, publicação e difusão de 
documentos e informações, especialmente através da internet. A ética da 
discussão orientada para o entendimento implica no agir comunicativo com base 
em argumentos racionais. A assimetria de informações entre atores nos 
mercados requer regulação do Estado. O mercado funciona geralmente de modo 
imperfeito, sendo muitas vezes incapaz de apresentar preço e outras condições 
de oferta socialmente aceitáveis. No mercado de saúde suplementar existem, 
aproximadamente, 2.200 operadoras que incluem 40 milhões de beneficiários. A 
Agência Nacional de Saúde Suplementar regula o setor a partir dos marcos 
estabelecidos nas Leis n. 9656/98 e n. 9961/00. A produção, o processamento e 
o compartilhamento de informações podem ser importantes ferramentas de 
regulação. Clóvis Ricardo Montenegro de Lima . 4103 [C] 



3521. ISSN 1518-2924  n.especial p.147-163 1° sem. 2006. Informatização e 
organização do trabalho em bibliotecas universitárias: estudo comparado entre 
Brasil, Moçambique e África do Sul. informatização de bibliotecas; gestão de 
unidades de informação; organização do processo de trabalho em biblioteca. O 
artigo, baseado em estudo comparativo entre bibliotecas universitárias de alguns 
países em desenvolvimento (Brasil, África do Sul e Moçambique) discute o 
processo de informatização dessas bibliotecas a partir de um enfoque integrado, 
que inclui, além dos aspectos tecnológicos, os relacionados à gestão do 
processo, à organização do trabalho e à qualificação dos trabalhadores, tratando-
os como igualmente relevantes. Embora represente uma análise parcial, os dados 
apontam para uma relação direta entre a adoção tecnológica nessas bibliotecas e 
o macro ambiente econômico, político e social em que estão inseridas. Fica 
também evidente que a adoção tecnológica é um processo endógeno à instituição 
e que cada fase deve ser acompanhada pelo correspondente aperfeiçoamento dos 
mecanismos administrativos, sob pena de involução, no caso, da unidade de 
informação como um todo, a despeito do uso da mais alta tecnologia. Manuel 
Valente Mangue; Helena Maria Tarchi Crivellari . 4104 [B] 

3522. ISSN 1518-2924  n.especial p.15-26 1° sem. 2006. Informação, memória 
e história: a instituição de um sistema de informação na corte do rio de janeiro. 
informação e memória; sistema de informação; imagens da clausura; espaço 
prisional. A história da Ciência da Informação não se confunde com a 
Informação na História. É possível identificar as condições de formação dessa 
disciplina em diferentes instâncias e épocas que tornaram possível a passagem 
do que era ainda evanescente, para a consolidação de um conjunto de saberes 
que se instituem em determinada época, articulados às demandas sociais e 
políticas que legitimam seu nascimento. É o caso da informação na história do 
sistema prisional produzido na Corte do Rio de Janeiro. Quais são essas 
condições de possibilidade? Que elementos compõem esse cenário histórico, 
onde a informação produzida sobre prisioneiros constitui parte relevante das 
estratégias de poder? O presente trabalho tem por objetivo analisar dispositivos 
de controle e vigilância, desenvolvidos por um conjunto de instituições sobre os 
que romperam o pacto social, visando produzir sobre prisioneiros um saber e 
uma memória que constituem imagens da clausura, cujos fragmentos são hoje 
recuperados, analisados e resignificados à luz da memória social, um fato do 
presente. Icléia Thiesen . 4096 [CO] 



3523. ISSN 1518-2924  n.especial p.164-172 1° sem. 2006. Regimes de 
visibilidade das práticas do profissional bibliotecário. imagem profissional; 
representação Social; semiótica da imagem. Discute a imagem do profissional 
bibliotecário veiculada nos diversos meios e veículos de comunicação de massa. 
Aborda a questão da representação social como fruto das relações efetivadas 
quando do fazer profissional que compõe uma imagem caricatural e 
estereotipada baseada no perfil do fazer tradicional, tecnicista, que permeou sua 
ação até o surgimento dos mecanismos informatizados de geração, 
armazenamento e disseminação da informação, que é limitada a uma senhora de 
óculos, cabelos amarrados,  trajes reservados, temida pelos usuários e sem 
expectativa de crescimento profissional. Elege como abordagem de pesquisa a 
semiótica, em especial, a sociosemiótica e destaca como corpus de pesquisa as 
imagens expostas nos quadrinhos e nos filmes para compor a análise em tela. 
Célia Regina Simonetti Barbalho . 4105 [B] 

3524. ISSN 1518-2924  n.especial p.179-194 1° sem. 2006. Estudo da rede de 
co-autoria e da interdisciplinaridade na produção científica com base nos 
métodos de análise de redes sociais: avaliação do caso do programa de pós-
graduação em ciência da informação - PPGCI / UFMG. análise - redes sociais; 
ciência da informação; redes de co-autoria; metodologia; interdisciplinaridade. 
Este artigo apresenta a Análise de Redes Sociais (ARS) como um método a ser 
aplicado em estudos na Ciência da Informação (CI). Esta é, normalmente, 
apresentada como uma área do conhecimento interdisciplinar, mas as diferentes 
linhas de pesquisa existentes nos Programas de Pós-Graduação no Brasil 
recebem influências de diferentes áreas do conhecimento, ou seja, possuem 
diferenças em suas interdisciplinaridades. A aplicação da ARS no estudo da rede 
de co-autoria dos professores do PPGCI/UFMG permite tanto a apresentação do 
método como a obtenção de resultados empíricos para alimentar a discussão 
sobre a CI. As redes de colaboração entre os professores refletem, em tese, a 
participação em programas de pesquisa da área. A colaboração entre professores 
das diferentes linhas se relaciona com a integração das diferentes 
interdisciplinaridades que elas apresentam. O texto dá uma visão geral da ARS e 
apresenta estudos da área, destacando-se a análise de redes de co-autoria. Em 
seguida, se descreve a metodologia da pesquisa e os principais resultados 
obtidos da ARS. Antonio Braz de Oliveira e Silva . 4106 [C] 



3525. ISSN 1518-2924  n.especial p.195-208 1° sem. 2006. Mapeamento de um 
artigo produzido na UFRGS: razões das citações recebidas. cientometria; 
comunicação científica; razões de citações. O trabalho se insere nos estudos 
cientométricos desenvolvidos pelo grupo de estudos em Comunicação Científica 
do PPGCOM/UFRGS. Nesta pesquisa, foi testada a metodologia apresentada 
por Ahmed e outros (2004) que evidencia razões de citação através de análise de 
conteúdo, categorizando as citações de acordo com o motivo pelo qual estão 
sendo citadas. Selecionou-se o artigo mais citado de pesquisador da UFRGS 
publicado no periódico nacional com maior fator de impacto. Os resultados da 
primeira etapa mostraram a temporalidade das citações, idioma dos artigos, co-
autoria, auto-citação e periódicos citantes. Na segunda etapa, verificou-se que 
todas as citações foram motivadas pela mesma razão: o uso da metodologia 
descrita pelos pesquisadores da UFRGS, além da ocorrência de pesquisa 
realizada em grupo, configurando uma comunidade científica produtiva, que 
publica em periódicos internacionais. Sônia Domingues Santos Brambilla; Ida 
Regina C. Stumpf; Samile Andréa de Souza Vauz . 4107 [C] 

3526. ISSN 1518-2924  n.especial p.27-41 1° sem. 2006. Organização e 
representação de áreas do conhecimento em ciência e tecnologia: princípios de 
agregação em grandes áreas segundo diferentes contextos de produção e uso de 
informação. organização do conhecimento; representação da informação; 
classificações em ciência e tecnologia; areas do conhecimento. A Organização 
do Conhecimento é área tradicional de pesquisa e ensino em Ciência da 
Informação. Grande parte da literatura nesta área trata do processo, das 
atividades e dos instrumentos especialmente desenvolvidos no tratamento de 
documentos para armazenamento, disseminação, recuperação e uso em sistemas 
e serviços de informação. Os diferentes tipos e demandas de informação têm 
demonstrado a crescente diversidade em organização do conhecimento em 
outros contextos de aplicação. O presente trabalho é de natureza exploratória. 
Analisa exemplos de tabelas e esquemas de classificação em C 

T com o objetivo de identificar agregações em nível de super-ordenação de áreas 
do conhecimento para diferentes necessidades de produção e uso de informação. 
Os instrumentos analisados foram: esquemas de classificação bibliográfica, 
tabelas de classificação de áreas do conhecimento para propósitos de 
comunicação em ciência, administração de programas de agências de fomento a 
para a produção de estatísticas nacionais. Apresenta também uma abordagem 
temática de classificação dos saberes no contexto da educação. Os resultados 
mostraram que há consenso na agregação de áreas em grandes áreas do 
conhecimento em C 

T, embora ocorram diferenças no número e na ordem de apresentação das 
grandes áreas em função da natureza do objeto de representação, assim como da 
finalidade da organização do conhecimento. Rosali Fernandez de Souza . 4097 
[C] 



3527. ISSN 1518-2924  n.especial p.42-59 1° sem. 2006. Disseminação seletiva 
de informações: discussão de modelos eletrônicos. disseminação seletiva de 
informações; usuários - interação; serviço de referência - tecnologia. A partir de 
uma visão interacionista, a pesquisa concentra-se na caracterização e análise de 
modelos eletrônicos de Disseminação Seletiva de Informações (SDI). Nesse 
sentido, buscou-se, primeiramente, identificar abordagens sobre o papel da 
tecnologia nos serviços oferecidos por Unidades de Informação. A perspectiva 
interacionista, adotada, fundamenta-se no conceito de interação proposto por 
Turner e na concepção de linguagem de Bakhtin. A revisão de literatura sobre a 
prática da Disseminação Seletiva de Informações fornece uma visão geral do 
SDI, seus objetivos e funcionamento. A partir desses referenciais, foram 
determinados 3 parâmetros para a análise do SDI - preenchimento do perfil de 
interesse, representação da informação e uso de canais de interação, os quais 
foram aplicados para analisar, de forma exploratória, 6 serviços eletrônicos de 
SDI, selecionados aleatoriamente. Esta aplicação permitiu refinar e desenvolver 
uma proposta de SDI interacionista Leonardo Fernandes Souto . 4789 [B] 

3528. ISSN 1518-2924  n.especial p.60-74 1° sem. 2006. Disseminação seletiva 
de informações: discussão de modelos eletrônicos. disseminação seletiva de 
informações; usuários - interação; serviço de referência - tecnologia. A partir de 
uma visão interacionista, a pesquisa concentra-se na caracterização e análise de 
modelos eletrônicos de Disseminação Seletiva de Informações (SDI). Nesse 
sentido, buscou-se, primeiramente, identificar abordagens sobre o papel da 
tecnologia nos serviços oferecidos por Unidades de Informação. A perspectiva 
interacionista, adotada, fundamenta-se no conceito de interação proposto por 
Turner e na concepção de linguagem de Bakhtin. A revisão de literatura sobre a 
prática da Disseminação Seletiva de Informações fornece uma visão geral do 
SDI, seus objetivos e funcionamento. A partir desses referenciais, foram 
determinados 3 parâmetros para a análise do SDI - preenchimento do perfil de 
interesse, representação da informação e uso de canais de interação, os quais 
foram aplicados para analisar, de forma exploratória, 6 serviços eletrônicos de 
SDI, selecionados aleatoriamente. Esta aplicação permitiu refinar e desenvolver 
uma proposta de SDI interacionista. Leonardo Fernandes Souto . 4098 [B] 



3529. ISSN 1518-2924  n.especial p.75-91 1° sem. 2006. Redes sociais: 
posições dos atores no fluxo da informação. rede social; análise de rede social; 
compartilhamento da informação. A rede social do consórcio de exportação de 
móveis - Export Móveis - foi estudada neste trabalho tendo-se como foco os 
indicadores de centralidade e de ligações fortes e fracas da rede. Os índices de 
centralidade são abordados sob quatro aspectos: informação - analisa os fluxos 
de informação; grau - considera o número de contatos diretos; intermediação - 
identifica quem medeia, controla e direciona a informação na rede; proximidade 
- avalia a distância de um ator em relação a outros. As ligações fortes - contatos 
mais próximos, e as ligações fracas - mais distantes são analisadas tendo como 
base os índices de centralidade de proximidade. A análise de redes sociais, que 
avalia padrões de relacionamento foi a metodologia empregada e respaldou a 
análise dos dados com a aplicação das medidas que lhe são peculiares. Os 
resultados demonstram que os atores mais importantes na rede exercem funções 
no nível estratégico, sendo responsáveis pela tomada de decisões em suas  
empresas e no consórcio, campo de pesquisa deste trabalho. O fluxo e 
compartilhamento da informação na rede são dependentes desses atores, assim 
como a condução das ações e planejamento do consórcio. Maria Inês Tomaél; 
Regina Maria Marteleto . 4099 [C] 

3530. ISSN 1518-2924  n.especial p.91-102 1° sem. 2006. Uso de fontes de 
informação para a inteligência competitiva: um estudo da influência do porte das 
empresas sobre o comportamento informacional. inteligência competitiva; fontes 
de informação; comportamento Informacional; gestão da informação; gestão do 
conhecimento. O trabalho relata uma pesquisa sobre o uso e a avaliação de 
fontes de informação a respeito do ambiente organizacional externo em 53 
empresas de pequeno porte e em 64 grandes empresas. Os resultados revelaram 
que, em comparação com profissionais de pequenas empresas, os profissionais 
que trabalham em empresas de grande porte lêem, com maior freqüência, jornais 
e revistas em papel. Da mesma forma, eles utilizam mais fontes documentais 
internas, como memorandos e circulares. O acesso a fontes pessoais internas 
(superiores e subordinados hierárquicos e colegas) também é maior junto aos 
profissionais de grandes empresas. Quanto ao grau de confiabilidade das fontes, 
os que trabalham em empresas de grande porte consideram mais confiáveis as 
fontes governamentais (na forma de publicações e de seus representantes) do 
que aqueles ligados a pequenas empresas. Ricardo Rodrigues Barbosa . 4100 [C] 

3531. ISSN 1518-2924  n.n. especial p.104-120 1º sem. 2007. A produção 
científica disponível ao mundo: a tecnologia, a vontade e os acessos. bibliotecas; 
tecnologia; bibliotecas digitais; acesso aberto à informação. Este artigo aborda o 
acesso à informação de um ponto de vista que relaciona a evolução da 
tecnologia aos procedimentos de tratamento da informação e à vontade de obter 
conhecimento. Inicia com alguns eventos na Antigüidade, no final da Idade 
Média/início da Idade Moderna e no século XIX. A seguir apresenta um 
panorama das bibliotecas tradicionais nos dias atuais e faz um contraponto com 
as bibliotecas digitais. Encerra com uma menção ao movimento internacional 
para os arquivos abertos e o acesso aberto à informação, trazendo alguns 
exemplos de benefícios.  Ana M. B. Pavani . 4297 [CB] 



3532. ISSN 1518-2924  n.n. especial p.1-17 1º sem. 2007. Comunicação 
científica: o papel da open archives initiative no contexto do acesso livre. 
comunicação científica; acesso livre; políticas de autoarquivamento; arquivos 
abertos; tecnologias para o acesso livre. Discute a questão do Acesso Livre1 ao 
conhecimento científico, abordando, de maneira sucinta, seus impactos na 
pesquisa. Discorre sobre algumas das principais questões relacionadas ao uso de 
tecnologias da informação na comunicação científica, com ênfase em questões 
recentes, como o auto-arquivamento de trabalhos científicos em repositórios (via 
verde) e os periódicos científicos eletrônicos de Acesso Livre (via dourada). Tais 
questões são focadas simultaneamente como uma reação dos pesquisadores ao 
modelo de negócios vigente nas editoras científicas comerciais e uma 
conscientização do grande aumento de impacto dos documentos 
disponibilizados em Acesso Livre. Acrescenta a essa discussão informação 
sobre as políticas institucionais necessárias à implementação plena do Acesso 
Livre. Trata das principais tecnologias que suportam o Acesso Livre, tais como 
sistemas de gestão de repositórios e de revistas científicas que obedecem às 
especificações OAI. Além disso, discute perspectivas futuras que deverão 
nortear as políticas, a tomada de decisões e as ações por parte das instituições 
acadêmicas e governamentais que garantam o Acesso Livre, particularmente nos 
países lusófonos. Ana Alice Baptista; Sely Maria de Souza Costa; Hélio 
Kuramoto; Eloy Rodrigues . 4291 [C] 

3533. ISSN 1518-2924  n.n. especial p.18-47 1º sem. 2007. Padrões para 
bibliotecas digitais abertas e interoperáveis. bibliotecas digitais; 
interoperabilidade; normas; padrões; protocolos. A interoperabilidade é uma das 
principais preocupações no desenvolvimento de sistemas de bibliotecas digitais 
abertas e que operam em rede. Entretanto, a interoperabilidade como forma de 
viabilização de intercâmbio de informações e de serviços cooperativos, exige a 
aplicação de um elenco de padrões abertos que cubram todos os processos de um 
repositório digital. A idéia deste documento é revisar os principais padrões, 
normas e protocolos que formam a infra-estrutura de uma biblioteca digital 
aberta e plenamente interoperável. Luís Fernando Sayão . 4292 [CB] 

3534. ISSN 1518-2924  n.n. especial p.48-58 1º sem. 2007. Comunicação 
científica em arquivos abertos e educação a distância no Brasil. educação a 
distância; comunicação científica; arquivos abertos. O artigo analisa a oferta de 
cursos a distância organizados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) e 
discute o cenário institucional brasileiro. Apresenta trabalhos sobre a produção 
científica em Educação a Distância (EAD) no cenário internacional e no Brasil, 
apontando diferenças e similaridades entre as publicações. A partir da análise da 
publicação sobre EAD em arquivos abertos, usando o SciELO como amostra, 
conclui que a publicação científica está distribuída em vários periódicos e 
recomenda que a publicação de pesquisas referendadas pelos pares seja feita em 
periódicos indexados e disponíveis em bases que usem arquivos abertos. 
Rosangêla Schwarz Rodrigues . 4293 [CO] 



3535. ISSN 1518-2924  n.n. especial p.59-76 1º sem. 2007. Provedores de 
dados, provedores de serviços e periódicos em ciência da informação, 
biblioteconomia e áreas afins. provedor de dados; provedor de serviço; periódico 
científico eletrônico; acesso livre. Descreve provedores de dados, provedores de 
serviços e periódicos científicos disponíveis na Ciência da Informação, 
Biblioteconomia e áreas afins nacionais e  internacionais. Apresenta aspectos 
estudados sobre periódicos científicos on-line, mostrando que esta opção vem 
ocupando cada vez mais espaço na realidade do acesso livre. Ressalta a 
necessidade de uma estrutura material e humana mais estável para que sejam 
possíveis a manutenção e atualização desses periódicos de forma a que possam 
contribuir eficientemente com os sistemas de comunicação científica de acesso 
livre e gratuito. Ligia Maria Arruda Café; Gleisy Regina Bóries Fachin . 4294 
[C] 

3536. ISSN 1518-2924  n.n. especial p.77-94 1º sem. 2007. Repositório 
institucional em comunicação: o projeto REPOSCOM implementado junto à 
federação de bibliotecas digitais em ciências da comunicação. repositórios 
institucionais; Software DSpace; Federação de Bibliotecas Digitais; ciências da 
comunicação; comunicação científica; iniciativa do acesso livre. Partindo do 
conceito, caracterização, entorno e contexto dos repositórios institucionais (RI), 
este artigo discute os procedimentos, políticas e estratégias definidas para sua 
implementação em um ambiente de pesquisa. Trata-se do Reposcom - 
Repositório Institucional da Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, que está inserido em um projeto maior 
intitulado "Federação de Bibliotecas Digitais em Ciências da Comunicação" 
desenvolvido pela Portcom - Rede de Informação em Ciências da Comunicação 
dos Países de Língua Portuguesa. Com o objetivo de compartilhar os 
conhecimentos obtidos descrevem-se as etapas de trabalho, as decisões tomadas 
e os resultados obtidos com sua implementação e com a customização do 
software DSpace, selecionado para dar o suporte tecnológico necessário. 
Conclui apresentando os desdobramentos futuros ainda por vir desse projeto. 
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira . 4295 [CBO] 

3537. ISSN 1518-2924  n.n. especial p.95-113 1º sem. 2007. O acesso aberto à 
produção científica das universidades católica: o caso da CVA-RICESU. 
biblioteca digital; biblioteca universitária; serviços de bibliotecas para o ensino a 
distância. Apresenta a iniciativa compartilhada para a criação de uma biblioteca 
digital da produção científica das instituições de ensino superior católicas, no 
Brasil, destacando os aspectos da cooperação, organização, infra-estrutura 
técnica e tecnológica e funcionamento operacional. Maria Carmen Romcy de 
Carvalho; Maria Célia de Toledo Dubois; Thiago Ferreira Covões . 4296 [B] 



3538. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.01-13 2°sem. 2004. Arquivos, gestão de 
documentos e informação. arquivo; gestão de documentos; preservação de 
documentos; informação. A gestão de documentos arquivísticos é um 
procedimento fundamental na vida de uma empresa pública ou privada. Para 
tomar decisões, recuperar a informação e preservar a memória institucional é 
preciso estabelecer um conjunto de práticas que garanta a organização e 
preservação dos arquivos. Este artigo aborda os principais aspectos, teóricos e 
práticos, que devem ser levados em consideração na implantação da gestão de 
documentos e os desafios que as instituições brasileiras, públicas ou privadas, 
ainda precisam enfrentar para gerenciar e preservar seus acervos documentais. 
Cynthia Roncaglio; Décio Roberto Szvarça; Silvana de Fátima Bojanosk . 3730 
[A] 

3539. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.1-10 1°sem. 2004. Levantando 
significações para significantes: da gestão do conhecimento à organização do 
saber. gestão do conhecimento; organização do conhecimento; representação do 
conhecimento. Argumenta que o estado de ambigüidade conceitual relacionado 
aos termos organização e gestão do conhecimento ou do saber é reforçado por 
duas ordens de fatores: uma relacionada à recente estruturação do campo da 
Ciência da Informação e outra à evolução do campo de atuação profissional na 
área, a partir da expansão do modo capitalista das relações sociais e de trabalho, 
ambas afetando as formas de expressar idéias em palavras. Apóia-se, tanto em 
estudos de especialistas, quanto na análise de conteúdo a partir dos Anais do VI 
Congreso del Capítulo Español de ISKO e IV Coloquio Internacional de 
Ciencias de la Documentación, considerando que um conceito pode ser definido, 
seja em relação aos dados empíricos seja aos aportes teóricos que o constituem. 
Constata uma tendência em direção ao reforço de uma base teórica e 
epistemológica que facilite a linguagem comum para o sucesso na compreensão 
de conceitos fundamentais da área de Ciência da Informação. Considera que 
representar conhecimentos, registrados ou não, enquanto modo de atribuir ou 
levantar significações para significantes, é o produto de compromissos 
contraditórios sob a dupla pressão de fatores ideológicos e de imperativos 
tecnológicos relacionados ao desenvolvimento efetivo do sistema de gestão do 
conhecimento, seus propósitos e compromissos. Leilah Santiago Bufrem . 3724 
[C] 

3540. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.11-26 1°sem. 2004. Inteligência social e 
inteligência competitiva. inteligência social; inteligência coletiva; inteligência 
econômica; inteligência organizacional; inteligência competitiva; gestão da 
informação; gestão do conhecimento; inteligência institucional. Coloca os 
conceitos de inteligência social e coletiva no contexto da Sociedade da 
Informação e do Conhecimento. Traça o desenvolvimento da inteligência 
econômica nos países e a aplicação da inteligência competitiva nas 
organizações. Defende que a ação conjunta do processo de gestão da informação 
e gestão do conhecimento, ambas em apoio às estratégia e missão 
organizacional, apresentam para o processo de tomada de decisão uma 
propriedade emergente que é a inteligência institucional. Kira Tarapanoff . 3725 
[CO] 



3541. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.14-32 2°sem. 2004. Fragmentos 
metodológicos para projetos e execução de gestão informatizada de coleções de 
documentos e serviços em bibliotecas. informatização de bibliotecas; custos de 
catalogação bibliográfica; avaliação de software para bibliotecas. A 
informatização de bibliotecas e similares (centros de informação e/ou 
documentação) depende de decisões sobre as tecnologias de informação e de 
comunicação (TICs) quanto a software operacional, software aplicativo, 
software gerenciador de banco de dados, equipamentos e rede de comunicação. 
E de decisões na área de Biblioteconomia quanto à criação e gestão dos dados 
bibliográficos que propiciam a prestação dos serviços, em especial quanto a 
funcionalidades do software aplicativo e aderência a padrões. Os padrões mais 
importantes são o AACR2, MARC/XML, norma ISO2709 e protocolo de 
comunicação z39.50. A aderência a estes padrões influi nos custos finais do 
projeto. O custo de construção da base de dados bibliográfica pode ser o 
elemento mais caro do projeto, com diminuição de custos com uso dos padrões e 
dos recursos informacionais disponibilizados gratuitamente na Internet. Quanto 
maior o acervo, mais expressiva é a economia conseguida com esta metodologia, 
sem prejuízo das diretrizes locais na construção da base. Em anexo é 
apresentada uma lista sintética exemplificativa da variedade de soluções 
disponíveis no Brasil, assim como um exemplo de lista básica de itens a 
observar em softwares integrados para gestão de bibliotecas. Wanda Maria Maia 
da Rocha Paranhos . 3731 [BD] 

3542. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.27-46 1°sem. 2004. A contribuição da 
inteligência competitiva para o desenvolvimento de arranjos produtivos locais: 
caso Jaú - SP. inteligência competitiva; arranjos produtivos locais; gestão da 
informação. O contexto econômico atual tem provocado a maior exposição das 
empresas brasileiras à concorrência internacional, impondo desafios e 
oportunidades. As pequenas e médias empresas brasileiras (PMEs), são as mais 
vulneráveis face a escassez de recursos e custos de produção, dentre outros 
aspectos. Os arranjos produtivos locais (APLs) ou clusters são importantes 
modos de organização da produção das PMEs. Esses modos de produção são 
considerados vitais na geração de emprego e renda para o país. As características 
desses arranjos que dimensionam a sua dinâmica e crescimento são temas 
relevantes de pesquisa em várias regiões e países, pela importância econômica e 
social, amplamente difundidos nos últimos anos por pesquisadores e entidades. 
O presente estudo aborda a contribuição da inteligência competitiva para o 
fortalecimento de APLs. Nesse contexto, a dinâmica de APLs e os seus gargalos 
tecnológicos e de gestão são identificados focalizando o segmento de calçados e 
couros de Jaú no Estado de São Paulo. Vários aspectos são abordados em 
relação à dinâmica desse arranjo produtivo local, através da sua análise 
comparativa com pólos internacionais, especialmente o italiano. Indicando sinais 
de uma estratégia típica de clusters industriais, explicitada pela sinergia obtida 
pela interatividade de troca de informações intra-cluster e o esforço em 
incrementar sua capacidade competitiva. Wanda A. M. Hoffmann; José A.R. 
Gregolin; Pedro C. Oprime . 3726 [CO] 

3543. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.33-59 2°sem. 2004. Uso del análisis 
multivariado para investigar el desarrollo de la carrera académica de los 
bibliotecarios.  Filiberto Felipe Martínez Arellano . 3732 [B] 



3544. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.47-58 1°sem. 2004. A inteligência 
competitiva aplicada à comunicação e à arquitetura da marca de uma 
organização. marca; Branding; vantagem competitiva; inteligencia competitiva; 
comunicação. Este trabalho pretende demonstrar que a simples escolha de um 
posicionamento exclusivo qualquer não estabelece garantia de criação de uma 
vantagem competitiva sustentável para uma organização. Primeiramente, porque 
se não for compartilhada pela mesma, pode não ser exeqüível; segundo, em 
função da ameaça da imitação por parte da concorrência pela obviedade ou, em 
geral, pela baixa barreira de entrada. É preciso que o posicionamento esteja 
associado à forma distinta que a organização opera sua cadeia de valor inteira, 
considerando o jeito de ser e de fazer que cria sistemas, procedimentos, serviços, 
hábitos, ritos, etc. que são característicos e únicos, como se derivados de uma 
mesma identidade genética, de difícil imitação por terceiros que não partilhem 
da essência daquela organização. Esta essência deve ser refletida na marca da 
organização e de seus produtos, que encontra na comunicação construída via o 
processo de inteligência competitiva, a sua mais importante ferramenta. 
Fernando L. C. Miquelino; Raimundo N. M. Santos; Reginaldo C. Padovani . 
3727 [O] 

3545. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.59-77 1°sem. 2004. Prospecção e 
monitoramento informacional no processo de inteligência competitiva. 
prospecção informacional; monitoramento informacional; inteligência 
competitiva. A prospecção e o monitoramento informacional são atividades base 
para a inteligência competitiva, entendida como um processo dinâmico, 
composto pela gestão da informação e pela gestão do conhecimento. O processo 
de inteligência competitiva (I. C.) nas organizações ocorre a partir de diferentes 
atividades informacionais, dentre elas estão as ligadas a prospecção e ao 
monitoramento. O papel destas atividades é essencial, pois alimentam todo o 
processo com dados, informação e conhecimento, constroem diversas estruturas 
formais e informais de informação dentro da organização, além do que, as 
atividades de prospecção e monitoramento geram serviços e produtos 
informacionais sistematizados, com alto valor agregado. Marta Lígia Pomim 
Valentim; Letícia Gorri Molina . 3728 [C] 

3546. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.60-74 2°sem. 2004. Considerações de 
custo e valor da informação. custo da informação; valor da informação; sistemas 
de custeio. Levantar e analisar as considerações de custo e valor mais relevantes 
com respeito à informação é o objetivo deste artigo. Os produtos de informação 
produzidos para o mercado apresentam custos de produção, mas o seu preço 
pode não ser explícito. Quando são produzidos pelo setor público, envolvem 
utilização de recursos da sociedade e se torna relevante avaliar benefício 
coletivo que proporcionam. Três sistemas de custeio: Absorção, Direto e ABC 
são examinados e avaliados quanto à adequação a organizações ou projetos de 
informação. Cada um desses sistemas apresenta vantagens e desvantagens. O 
virtual desconhecimento das estruturas de custos e a falta de estimativas 
confiáveis dificultam tanto a gestão de empresas de informação quanto a gestão 
de órgãos públicos encarregados de informar a sociedade. Ademir Clemente; 
Alceu Souza . 3733 [C] 



3547. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.75-85 2°sem. 2004. O jogo RPG e a 
socialização do conhecimento. gestão do conhecimento; jogo RPG; 
compartilhamento de conhecimentos. Aponta o jogo Role Playing Game - RPG 
como uma ferramenta para a socialização do conhecimento nas organizações. 
Analisa os diferentes significados e usos do conhecimento ao longo da história, 
evidenciando sua importância no mundo do trabalho, especialmente no final do 
Século XX e início do Século XXI. Descreve as características do jogo e as 
possibilidades de utilização no compartilhamento de conhecimentos, emoções, 
crenças e valores. Ao compartilhar aventuras e situações, os participantes trocam 
sentimentos daí resultantes, ou seja, as emoções perceptíveis, mas não expressas 
e todo o processo de trabalho conjunto pode ser beneficiado pelos insights 
mútuos dos membros da equipe. Indica os passos metodológicos para a 
adaptação do jogo RPG como uma ferramenta facilitadora na conversão do 
conhecimento tácito nas organizações. Helena de Fátima Nunes . 3734 [C] 

3548. ISSN 1518-2924  n.n.especial p.78-95 1°sem. 2004. Mapeamento de 
Inteligência Competitiva (IC) e de Gestão do Conhecimento (GC) no setor 
saúde. inteligência competitiva; gestão do conhecimento; gestão da inovação; 
setor saúde; ISI web of science. Conhecimento e inovação são variáveis-chave 
de competitividade e de desenvolvimento na sociedade global. Novos modelos 
de gestão como a inteligência competitiva (IC) e a gestão do conhecimento (GC) 
vêm sendo discutidos na literatura como metodologias catalisadoras de 
crescimento e inovação. Neste trabalho são apresentados resultados da aplicação 
de conceitos e técnicas de IC e GC em estudos do setor Saúde utilizando-se 
artigos indexados em três bases do ISI Web of Science, no período 1990/2003. 
São apresentados mapas de conhecimento decorrentes de text mining, para 
análise da evolução de publicação, identificação de instituições, parcerias e 
análises de conteúdo para verificação dos principais enfoques adotados. Claudia 
Canongia; Maria de Nazaré F. Pereira; Cristina d´Urso de Souza Mendes; 
Adelaide Antunes . 3729 [C] 

3549. ISSN 1518-2924 v.10 n.19 p.01-20 1°sem. 2005. A formação do 
profissional da informação relacionada às tecnologias de informação: os 
bibliotecários na perspectiva da literatura, reflexões. profissional da informação; 
bibliotecário; formação profissional; tecnologia de informação. A maciça 
introdução das tecnologias de informação e de comunicação no contexto de 
trabalho dos profissionais da informação redundou em modificações na forma de 
atuar, nas perspectivas de fornecimento de informações e geração de produtos e 
serviços para os usuários e nas necessidades de formação e educação. Esse 
trabalho aborda alguns pontos relativos às dificuldades do equacionamento das 
disciplinas de conteúdo tecnológico no processo de formação dos bibliotecários 
e como essas questões têm sido observadas na literatura. Discute-se, também, as 
zonas de interface com outros segmentos profissionais e quanto se deve garantir 
de características distintivas de forma a manter a competitividade profissional 
dos bibliotecários no mercado de trabalho. Maria Tereza Machado Teles Walter 
. 3873 [B] 



3550. ISSN 1518-2924 v.10 n.19 p.21-33 1°sem. 2005. Questões éticas para 
bibliotecários. ética bibliotecária; ética em bibliotecas; ética e informação. 
Aborda a ética bibliotecária compreendendo a constituição da biblioteconomia a 
partir de uma visão sistêmica. Dessa forma, com o objetivo de levantar questões 
para discutir ética profissional, situa os bibliotecários no mundo do trabalho e 
pontua aproximações, entre o contexto de atuação e de relação dos profissionais 
em questão, com a ética dos direitos humanos e da alteridade. Francisca Rasche . 
3874 [B] 

3551. ISSN 1518-2924 v.10 n.19 p.34-52 1°sem. 2005. Revista Encontros Bibli 
como veículo de disseminação do conhecimento no Brasil. revista científica; 
Ciência da Informação; Biblioteconomia; conhecimento científico; comunicação 
científica. Pesquisa que apresenta subsídios para melhor compreensão da 
produção do conhecimento em Ciência da Informação, no Brasil, através da 
análise de parte desta produção difundida na Encontros Bibli: Revista Eletrônica 
de Biblioteconomia e Ciência da Informação. A investigação parte do 
pressuposto de que a produção científica reflete-se nas revistas publicadas e, por 
isso, verificou as características desta revista eletrônica como canal de difusão 
do conhecimento produzido em Ciência da Informação e Biblioteconomia no 
país. O estudo teve como limites de investigação a revista, os autores e os 
artigos, sua estrutura, sua evolução e desenvolvimento como veículo de 
produção do conhecimento das áreas de Ciência da Informação e 
Biblioteconomia. Edna Lúcia da Silva; Liliane Vieira Pinheiro; Estera Muszkat 
Menezes . 3875 [C] 

3552. ISSN 1518-2924 v.10 n.19 p.53-72 1°sem. 2005. Uma iniciativa 
interinstitucional para construção de ontologia sobre a Ciência da Informação: 
visão do projeto P.O.I.S. ontologia; Ciência da Informação; terminologia. A 
utilização de uma terminologia consistente é um importante passo para a 
consolidação e desenvolvimento de um campo científico. Além disso, uma área 
de pesquisa em evolução como a Ciência da Informação, pode se beneficiar de 
uma conceitualização consensualmente aceita pela comunidade científica. Na 
tentativa de colaborar nesse processo de consolidação, e, além disso, buscando 
preencher lacuna representada pela ausência de vocabulários para a área no 
Brasil, pesquisadores e alunos de duas instituições de ensino e pesquisa em 
Ciência da Informação de Minas Gerais, a Escola de Ciência da Informação da 
UFMG e o Instituto de Informática da PUC Minas, desenvolvem o projeto POIS 
(Portuguese Ontology in Information Science). O objetivo do presente artigo é 
proporcionar uma visão geral sobre o projeto e posicionar a comunidade 
acadêmica quanto à sua execução, além de apresentar informações sobre os 
recursos utilizados, sobre as experiências em sua execução e sobre a pesquisa 
referente a ontologias efetuada em seu escopo. Mauricio Barcellos Almeida; 
Aparecida Moura; Ana Maria Pereira Cardoso; Beatriz Valadares Cendon . 3876 
[C] 



3553. ISSN 1518-2924 v.10 n.19 p.73-88 1°sem. 2005. Uso de ontologias para 
a extração de informações em atos jurídicos de uma instituição pública. extração 
de informação; ontologia; tesauros; atos jurídicos. Com a expansão da Internet e 
a disponibilidade das informações em geral, surge um crescente anseio por parte 
de cidadãos e organizações de terem à sua disposição não só informações que 
dizem respeito a terceiros, mas também as informações a seu respeito ou que 
diretamente os afetem. Dentro deste contexto incluem-se as normas em geral e 
mais especificamente os atos emanados do serviço público. Este trabalho 
apresenta uma ferramenta automatizada, utilizando técnicas de extração 
automática de informações, com o intuito de extrair as principais informações 
contidas nos atos administrativos da Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
visando a facilitar a utilização ampla dessas informações que, por serem de 
natureza pública, expandem seu interesse além das fronteiras do órgão emissor. 
Para isto se fez necessária a extração e estruturação das informações contidas 
nos mais diversos documentos eletrônicos dispersos pelos órgãos emissores. A 
ferramenta faz uso de uma ontologia construída especificamente para este 
propósito, possibilitando a geração de uma base de conhecimento cujo conteúdo 
reflete os campos obrigatórios e necessários para caracterizar um ato 
administrativo. Eduardo Jaime Quirós Batres; Alcione de Paiva Oliveira; Bruno 
Ventorim Gabrielli; Vinci Pegoretti Amorim; Alexandra Moreira . 3877 [C] 

3554. ISSN 1518-2924 v.10 n.20 p.1-20 2°sem. 2005. Gestión documental de 
la información audiovisual: deportiva en las televisiones generalistas.  Jorge 
Caldera Serrano; Felipe Zapico  Alonso . 3878 [D] 

3555. ISSN 1518-2924 v.10 n.20 p.21-37 2°sem. 2005. Princípios de 
organização e representação de conceitos em linguagens documentárias. análise 
documentária (AD); linguagens documentárias (LD); informação documentária; 
terminologia; lingüística; semiótica; classificação facetada. Análise dos 
princípios e métodos de organização e representação de conceitos para as 
Linguagens Documentárias (LD), enfocando-se principalmente a Teoria da 
Classificação Facetada (Ranganathan), a Teoria Geral da Terminologia 
(Wüester) e a Teoria do Conceito (Dahlberg), considerada sua importância para 
o avanço dos estudos em Análise Documentária (AD). Propõe uma síntese de 
princípios/características para a AD. Conclui que a AD comporta em si dois 
sentidos: o de método interpretativo e o de teoria, cujo conhecimento é 
produzido a partir do método. Edmeire Cristina Pereira; Leilah Santiago Bufrem 
. 3879 [CB] 

3556. ISSN 1518-2924 v.10 n.20 p.38-52 2°sem. 2005. O processo de 
conversão do conhecimento em uma escola de atendimento especializado. gestão 
do conhecimento; conhecimento tácito; conhecimento explícito; conversão do 
conhecimento. Este artigo apresenta o processo de conversão do conhecimento 
em uma empresa de pequeno porte localizada em Belo Horizonte (MG) - estudo 
de caso em uma escola de atendimento especializado -, utilizando-se do 
referencial teórico dos quatro processos de conversão do conhecimento 
(NONAKA e TAKEUCHI, 1997). Frederico Cesar Mafra Pereira . 3880 [C] 



3557. ISSN 1518-2924 v.10 n.20 p.54-74 2°sem. 2005. Transferência de 
tecnologia entre a universidade e a indústria. transferência de tecnologia; 
tecnologia; inovação tecnológica; transferência de conhecimento; serviços de 
informação. Abordagem conceitual de tecnologia, inovação tecnológica e de 
transferência de tecnologia entre universidade e indústria como transferência de 
conhecimento (tácito e codificado), como base teórica que permite incluir os 
serviços de informação como componente relevante para o sucesso da 
transferência. Análise do processo de transferência de tecnologia, dos 
mecanismos, dos atores envolvidos em sua execução e da complexidade de sua 
implantação. Fátima Portela  Cysne . 3881 [CO] 

3558. ISSN 1518-2924 v.10 n.20 p.75-91 2°sem. 2005. O serviço de referência 
online nas bibliotecas virtuais da região nordeste. biblioteca - serviço de 
referência virtual; biblioteca virtual; bibliotecário de referência; correio 
eletrônico. Identifica as bibliotecas virtuais da Região Nordeste do Brasil 
diagnosticando o serviço de referência online e sua estrutura. Destaca os tipos de 
bibliotecas e o papel da biblioteca virtual omo guia e orientador dos usuários 
remotos da Internet, através do atendimento pelo correio eletrônico. Ressalta o 
Serviço de Referência Virtual como um serviço que permite a interação entre 
informação-bibliotecário-usuário no ambiente virtual. Tem como abordagem 
metodológica um estudo qualitativo, realizado através da observação dos sites da 
Biblioteca Central Reitor Macedo Costa (Bahia), Biblioteca Temática do 
Empreendedor-SEBRAE (Paraíba), Sistema de Bibliotecas da Universidade 
Federal da Paraíba (Paraíba) e Biblioteca da Universidade de Fortaleza - Unifor 
(Ceará) e das informações coletadas a partir de um questionário respondido 
pelos responsáveis por essas bibliotecas. Os resultados apontam a presença do 
serviço de referência e do bibliotecário nas duas primeiras bibliotecas virtuais e 
apenas do bibliotecário nas duas últimas. Confirma o fato de que nas bibliotecas 
virtuais da Região Nordeste os serviços de referência online estão ganhando 
espaço e utilizando as ferramentas tecnológicas, com destaque para o correio 
eletrônico. Fortalece a afirmação de que essas bibliotecas precisam do uso das 
novas tecnologias, a fim de atender as solicitações dos usuários remotos com 
eficiência e precisão. Contribui para a análise e futuras implantações de serviços 
de referência online e para o repensar do papel do serviço nas bibliotecas 
virtuais. Alzira Karla Araújo da Silva; Zailton Frederico Beuttenmüller . 4787 
[B] 

3559. ISSN 1518-2924 v.10 n.20 p.92-103 2°sem. 2005. Produção e circulação 
de livros no Brasil dos jesuítas (1550) aos militares (1970). história do livro - 
Brasil; censura de livros; livros didáticos - Brasil - História. Análise da produção 
e circulação de livros no Brasil. Discute-se a censura aos livros tendo-se como 
referente a Ordem dos Jesuítas (1550) e a ação dos militares na década de 70. 
Trata-se de algumas estratégias para socialização da leitura como a produção dos 
livros de bolso e a venda de livros em farmácias. Aborda-se o livro didático 
universitário e a ação da COLTED e papel do INL no sentido de fazerem 
circular em todo o país livros e criarem-se bibliotecas públicas. Faz-se referência 
às formas de censura exercidas no Brasil como impeditivas a uma prática leitura 
crítica, notadamente, o Decreto 1077/71. César Augusto Castro . 3882 [BO] 



3560. ISSN 1518-2924 v.11 n.21 p.1-15 1° sem. 2006. Uma proposta de 
sistema de gerenciamento de informações: estratégicas para indústrias em 
evolução. sistema de gestão de informações estratégicas; pré-classificação das 
informações; análise de informações; monitoramento do ambiente competitivo. 
O acesso ao ambiente externo das organizações é um importante componente 
para obtenção do sucesso e, conseqüentemente, da sobrevivência das mesmas. 
Contudo, a tarefa de busca, coleta e análise das informações do ambiente torna-
se um exercício de difícil realização, devido à complexidade de uma 
representação exata do ambiente competitivo. Além disso, a formatação e 
arquitetura de relatórios estratégicos que retratem as evoluções do ambiente são 
impossibilitadas pela falta de organização das informações dispersas ou 
capturadas do ambiente. Este trabalho sugere uma proposta conceitual de 
sistema de informações estratégicas e descreve os benefícios que podem ser 
obtidos através da sua implementação. Nélio Bento; Adelaide Maria De Souza 
Antunes . 3883 [C] 



3561. ISSN 1518-2924 v.11 n.21 p.16-33 1° sem. 2006. Avaliação da 
linguagem documentária decs na área de fonoaudiologia na perspectiva do 
usuário: estudo de observação da recuperação da informação com protocolo 
verbal. linguagem documentária; avaliação - linguagem documentária; sistema 
de informação; recuperação da informação; protocolo verbal; fonoaudiologia. A 
proposta deste estudo é avaliar, pela observação do usuário, a linguagem 
documentária Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), na área de 
Fonoaudiologia, utilizada para a recuperação da informação no sistema de 
informação da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), produzido pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde (BIREME), por meio da técnica do protocolo verbal, pelo 
fato de os pesquisadores da área de Fonoaudiologia necessitarem de um sistema 
de informação que utilize uma linguagem documentária que represente os 
valores e a cultura desse sistema em que ela está inserida. Com essa proposição, 
tem-se por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da linguagem 
documentária DeCS, visando melhor representatividade terminológica na área 
da Fonoaudiologia brasileira como fator determinante para o desenvolvimento 
de pesquisas científicas de qualidade. A abordagem metodológica empregada foi 
à qualitativa-cognitiva, tendo sido a técnica do protocolo verbal aplicada em 
pesquisadores (sujeitos) do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de 
Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP), representantes 
das quatro especialidades formadoras da área: Linguagem, Audiologia, Voz e 
Motricidade Oral para a realização da coleta de dados. A análise das transcrições 
desses protocolos demonstrou o bom desempenho da metodologia empregada, 
bem como possibilitou uma reflexão sobre essas declarações revelando que a 
linguagem DeCS, em Fonoaudiologia, conduziu as buscas a resultados 
insatisfatórios quanto à recuperação da informação apontando ocorrências 
relevantes como a insuficiência da quantidade de termos genéricos e/ou 
específicos representativos da área de fonoaudiologia; a necessidade da 
atualização de termos disponíveis na linguagem com relação à terminologia 
encontrada na literatura científica da área e adotada pelos especialistas; a 
hierarquização de termos em categorias de assuntos não equivalentes aos seus 
conceitos, a tradução de diversos termos da língua inglesa para a portuguesa, e 
desta para a inglesa, não correspondendo ao equivalente utilizado na área de 
fonoaudiologia, entre outras. Conclui-se que se faz necessário o aprimoramento 
do DeCS na área de Fonoaudiologia e, para tanto, recomenda-se a BIREME a 
construção de uma categoria específica nessa área, para a efetiva representação 
terminológica em consonância com a empregada na literatura e utilizada pela 
comunidade científica brasileira. Vera Regina Casari Boccato; Mariângela Spotti 
Lopes Fujita . 3884 [CO] 



3562. ISSN 1518-2924 v.11 n.21 p.34-48 1° sem. 2006. Prontuário eletrônico 
do paciente: documento técnico de informação e comunicação do dominio da 
saúde. prontuário eletrônico do paciente; documentação técnica. O texto 
apresenta os resultados da pesquisa sobre o Prontuário Eletrônico da Paciente 
(PEP), contextualizando-o não apenas como documento procedimental, porém 
como documento de referência no processo de comunicação intra e entre a 
equipe de saúde e o paciente. Ele permite a seus criadores e usuários intervir 
para resolver problemas de ordem clínica, administrativa e de gestão em 
organizações de saúde permitindo a todos agir coerentemente sobre as decisões a 
serem tomadas em relação ao paciente ao qual ele se refere. Virgínia Bentes 
Pinto . 3885 [CO] 

3563. ISSN 1518-2924 v.11 n.21 p.49-68 1° sem. 2006. A temática do 
desenvolvimento sustentável em grupos de pesquisa. Desenvolvimento 
tecnológico sustentável; Interdisciplinaridade; Grupos de pesquisa. A inovação 
tecnológica trouxe para o debate a questão do desenvolvimento tecnológico 
sustentável. O artigo apresenta um conjunto de reflexões teóricas sobre os temas 
ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável e aponta as contribuições da 
Ciência da Informação, enquanto ciência interdisciplinar, para a compreensão do 
desenvolvimento sustentável. Com base neste referencial foi realizada uma 
investigação, de natureza exploratória descritiva com abordagem quanti-
qualitativa, tendo como objetivo principal identificar a presença da temática do 
desenvolvimento sustentável em grupos de pesquisa da UFSCar cadastrados no 
Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil/CNPq. Os resultados apontaram que a 
temática do desenvolvimento sustentável está presente em onze grupos de 
pesquisa da UFSCar distribuídas em diferentes áreas de conhecimento. 
Comparando os dados obtidos com os grupos de pesquisa do país que 
participaram do Censo 2004 do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil/CNPq 
verificou-se que há similaridade entre ambos os achados. De acordo com a 
literatura científica, confirma-se que a temática do desenvolvimento sustentável 
é interdisciplinar e que a produção de conhecimento dos grupos de pesquisa é 
fruto de saberes articulados entre várias áreas do conhecimento. Maria Cristina 
Comunian Ferraz; Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi; Carlos Roberto 
Massa Hayashi . 4076 [C] 



3564. ISSN 1518-2924 v.11 n.21 p.69-84 1° sem. 2006. Competências 
demandadas dos bibliotecários frente às novas tecnologias de informação em 
bibliotecas universitárias. Competências; Tecnologias da informação; Biblioteca 
universitária. O objetivo geral desta pesquisa foi identificar as competências 
demandadas aos bibliotecários tendo em vista a implantação de tecnologias de 
informação em Bibliotecas Universitárias. O estudo do fenômeno ocorreu por 
meio do estudo de casos (multicasos), predominantemente qualitativos, com a 
coleta de dados primários (entrevistas e observação) e secundários 
(documentos). Os resultados demonstram que houve impactos decorrentes da 
introdução de tecnologias de informação, mas que as entrevistadas não 
verificaram impactos maiores em decorrência da preparação para o uso das 
tecnologias. Quanto a demanda de competências que devem ser desenvolvidas 
com a introdução de novas tecnologias da informação, as bibliotecárias 
entrevistadas destacaram as seguintes: trabalho em equipe, saber gerenciar 
recursos humanos, ser dinâmica, compartilhar informações, ter um conjunto de 
habilidades, aptidões, atitudes e comportamentos para colocar em prática tudo o 
que se sabe com eficiência e eficácia. Angela Sikorski Santos; Suzana da Rosa 
Tolfo . 3886 [B] 

3565. ISSN 1518-2924 v.11 n.21 p.85-94 1° sem. 2006. Bibliotecas: metáforas 
da memória. Prédio de Biblioteca - Memória; Arquitetura de prédio para 
biblioteca. Analisa o desejo de acúmulo do saber e da memória e, o desejo de 
mostração do poder representados na arquitetura dos prédios de grandes 
bibliotecas. A biblioteca como metáfora da memória da humanidade. Discute 
sobre o sonho do eterno que perpassa os desejos das bibliotecas ao longo da 
história do livro e das bibliotecas. Reflete sobre a função dos prédios (edifícios) 
de grandes e importantes bibliotecas para o desenvolvimento e manutenção do 
desejo do eterno e da metáfora da memória e a representação do fantástico e do 
sagrado. Terezinha Elisabeth da Silva . 3887 [B] 

3566. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.105-116 2° sem. 2006. Identificación de 
nombres personales por medio de sistemas de codificación fonética.  Carmen 
Gálvez . 4084 [X] 



3567. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.1-15 2°sem. 2006. Interações entre ciência e 
tecnologia: análise da produção intelectual dos pesquisadores-inventores da 
primeira carta-patente da UFRGS. patentes; propriedade intelectual; propriedade 
industrial; produção intelectual; comunicação científica. Discute questões como 
propriedade intelectual e industrial e diferenças existentes entre conhecimento 
científico e tecnológico. Busca inserir a patente no contexto da comunicação 
científica e tecnológica. Apresenta dados de um estudo que objetiva analisar a 
relação entre a informação científica e a tecnológica na produção intelectual dos 
pesquisadores-inventores da primeira carta-patente da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). O período analisado compreende os anos 
anteriores à publicação do pedido da patente (1996-2000) e posteriores (2001-
2005). Conclui que, no caso analisado, ocorre um fluxo entre a informação 
científica e tecnológica, na qual a primeira, após sua divulgação e aprovação 
pelos pares, subsidia a segunda. Da mesma forma, a patente gera um impacto na 
produção científica dos pesquisadores, ocorrendo uma retroalimentação entre 
ciência e tecnologia. Sugere que novos estudos sejam realizados. Ana Maria 
Mielniczuk de Moura; Helen Beatriz Frota Rozados; Sônia Elisa Caregnato . 
4077 [C] 

3568. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.117-140 2° sem. 2006. Fundamentos 
teóricos da classificação. teoria da classificação; classificação bibliográfica; 
classificação facetada; teoria do conceito; mapeamento de disciplinas. Pretende-
se analisar alguns aspectos da teoria da classificação. Inicialmente, busca-se 
verificar o que é classificação e os tipos de classificação existentes. A seguir, 
analisa-se a evolução das teorias e sistemas de classificação, identificando a 
importância da teoria da classificação facetada. Os elementos que compõem essa 
teoria são revisados e, depois, particularizados para uma situação específica: o 
mapeamento quantitativo temático de disciplinas científicas. Carlos Alberto 
Ávila Araújo . 4085 [BC] 

3569. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.141-157 2° sem. 2006. Um contexto de 
leitura: a biblioteca municipal Emilio Carlos Jourdanentre patronos e discursos. 
Biblioteca Pública Municipal - história - Santa Catarina; Biblioteca Pública 
Municipal - discursos; história do livro e da biblioteca - Santa Catarina. O 
estudo analisa a fundação da Biblioteca Municipal Emilio Carlos Jourdan, um 
dos contextos de leitura antecedentes à constituição da biblioteca municipal da 
cidade de Jaraguá do Sul (SC). Neste texto discute-se um modo de criação de 
uma biblioteca municipal na década de 40 do século XX. Os dados resultaram 
dos estudos de doutoramento que investigou a biblioteca pública municipal Rui 
Barbosa neste município. Esta investigação se pautou em alguns pressupostos da 
História Cultural, mais especificamente, buscou na vertente da Micro-História 
compreender como em um lugar e um tempo uma dada comunidade constituiu o 
seu espaço público de leitura. O estudo mostra que essa a biblioteca municipal 
Emilio Carlos Jourdan, foi fundada em um discurso político-retórico e sem 
legislação e como conseqüência não resistira às injunções políticas do seu tempo 
e lugar. Gisela Eggert Steindel . 4086 [BO] 



3570. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.158-177 2°sem. 2006. Sobre o projeto 
político pedagógico: a flexibilização curricular. projeto político-pedagógico; 
flexibilização curricular; biblioteconomia. Este artigo apresenta questões 
curriculares do curso de graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal 
da Paraíba. O objetivo é analisar elementos que subsidiem a proposta de 
flexibilização curricular para o referido curso. Do ponto de vista metodológico, a 
pesquisa respalda-se em uma abordagem qualitativa, utilizando documentos 
legais (Leis, Pareceres, Editais e Resoluções) e documentos institucionais 
(materiais produzidos pela academia na área pedagógica voltada para discussões 
referentes ao PPP, currículo e flexibilização curricular e seus enlaces teóricos). 
Como proposta, verifica-se na flexibilização curricular uma ação estratégica na 
tentativa de garantir o diálogo permanente entre cursos de formação e mercado 
de trabalho, favorecendo, assim, a conexão com a realidade social na qual o 
aluno egresso será inserido. Além disso, a flexibilização curricular amplia o 
direito de escolha dos alunos, possibilita uma maior participação dos colegiados 
dos cursos e produz reflexão nos docentes quanto ao atendimento das 
necessidades internas dos próprios cursos de formação. Manuela Eugênio Maia; 
Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque . 4087 [B] 

3571. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.16-29 2° sem. 2006. A ciência e o novo 
estado do conhecimento: a contribuição da Ciência da Informação. ciência da 
informação; produção do conhecimento; sistemas de recuperação da informação. 
Em face do novo estado do conhecimento, marcado basicamente pela sua 
despersonalização, credibilidade e fragmentação - decorrência do aumento 
vertiginoso do volume de informação e do conhecimento existente -, a Ciência 
da Informação, cujo objeto de estudo é a informação, contribui para a produção 
do conhecimento científico. Seu objetivo é pesquisar e desenvolver processos e 
técnicas, apropriando-se de tecnologias de informação, das teorias da cognição e 
do conhecimento para que a informação produza os efeitos desejados: buscar 
garantir a apreensão de sentido ou de mudança de estado de consciência em seu 
significado, ou seja, o conhecimento. Concretiza-se, assim, o caráter social da 
ciência. Refletindo sobre os fundamentos da Ciência da Informação, pretende-se 
demonstrar que as operações de construção, comunicação e uso que se 
processam sobre o seu objeto de estudo materializam-se em sistemas de 
recuperação de informação. Na prática, tais sistemas consistem em colocar em 
correspondência uma representação de necessidade de um pesquisador, de uma 
comunidade científica, com uma representação do conteúdo dos documentos, 
por meio de uma função de comparação que avalia a pertinência e a relevância 
dos documentos, de forma que as informações recuperadas representem o estado 
da arte do conhecimento científico em determinado campo do conhecimento. 
Raimundo Nonato Macedo dos Santos; Regiane Alcântara Eliel; Oscar Eliel . 
4078 [C] 



3572. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.178-194 2° sem. 2006. O profissional da 
informação e as habilidades exigidas pelo mercado de trabalho emergente. 
profissional da informação; habilidades profissionais; mercado de trabalho. 
Diante de um novo perfil do emprego e do mercado de trabalho - que se 
transforma marcadamente em face das tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) há uma demanda por profissionais munidos de novas habilidades e 
competências. Assim, objetiva-se, de modo geral, analisar as novas habilidades 
demandadas pelo mercado de trabalho atual para o profissional da informação. 
Para tanto, busca-se especificamente, caracterizar os fatores determinantes do 
contexto atual; verificar o impacto das TIC no mercado de trabalho do 
profissional da informação; e conhecer as transformações ocorridas no perfil 
deste profissional frente a estas mudanças. Para alcançar os objetivos propostos 
recorreu-se à pesquisa bibliográfica, bem como à análise de anúncios de 
empregos divulgados no website Catho On-line. A análise dos dados se deu de 
forma comparativa entre os anos de 2003 e 2005 e, permitiu concluir que as 
habilidades exigidas para o profissional da informação na atualidade dizem 
respeito, além dos conhecimentos técnicos, a fluência em idioma estrangeiro, ao 
domínio da informática, aos conhecimentos gerencias e, principalmente, às 
habilidades interpessoais. Tatiana N. Augusto Dutra; Andréa Vasconcelos 
Carvalho . 4088 [B] 

3573. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.30-37 2°sem. 2006. Cognição situada: 
fundamentos e relações com a Ciência da Informação. ciências cognitivas; 
cognição situada; informação; conhecimento. Discute os fundamentos da 
abordagem cognitiva denominada Cognição Situada e estabelece relações com a 
Ciência da Informação. Apresenta os conceitos de informação e conhecimento 
definidos pelas abordagens atuais sobre a cognição humana e, ao final, evidencia 
perspectivas para o relacionamento entre os dois campos de conhecimento. 
Ludmila Salomão Venâncio; Mônica Erichsen Nassif Borges . 4079 [CO] 

3574. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.38-52 2°sem. 2006. A inteligência 
empresarial e a biologia do conhecer: uma análise exploratório-qualitativa do 
setor de pequenas e médias empresas de consultoria de Belo Horizonte. 
inteligência empresarial; informação; conhecimento; pequenas e médias 
empresas; consultoria empresarial; biologia do conhecer. Este artigo busca 
contribuir para a ampliação dos estudos sobre Inteligência Empresarial e sua 
relação com o enfoque cognitivo da Biologia do Conhecer, a partir da 
observação de empresas de consultoria de pequeno e médio porte, tendo como 
referencial teórico a abordagem cognitiva da Biologia do Conhecer, de 
Maturana, utilizado nos estudos de Borges em sua tese de doutorado. Frederico 
Cesar Mafra Pereira; Mônica Erichsen Nassif Borges . 4080 [CO] 

3575. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.53-70 2°sem. 2006. Prontuário eletrônico 
do paciente e o processo de competência informacional. prontuário eletrônico do 
paciente; competência informacional; ciência da informação. Trata-se de um 
estudo sobre o Prontuário Eletrônico do Paciente focando a questão do uso. 
Buscou-se compreender a possibilidade de inicio de um processo de 
Competência Informacional (Information Literacy) a partir da inserção dos 
dados no prontuário eletrônico e das relações que se estabelecem com as 
informações registradas em tal ferramenta tecnológica. Francisca Rosaline Leite 
Mota . 4081 [C] 



3576. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.71-90 2°sem. 2006. Repensando o método 
5S para arquivos. método 5S; arquivo; avaliação; tabela de temporalidade. A 
despeito de estar fundamentado em hábitos de uma cultura radicalmente 
diferente da brasileira, o Método 5S se tornou muito popular a partir dos anos 90 
em nosso país. Muitas foram as organizações que o adotaram como estratégia de 
aumentar a eficiência. Entretanto, o 5S, quando aplicado a arquivos deve ser 
entendido de forma mais ampla, reformulado. Este artigo aponta alguns dos 
pontos no quais o Método 5S é omisso para organizações, ou repartições, com 
responsabilidades de arquivo. Apresentamos também um relato de um caso 
vivenciado por um dos autores onde a observância na extensão do método não 
foi levado em conta e sua infeliz consequências. Sandra Maria Lopes Toro 
Delgadillo; Aminthas Loureiro Junior; Elias Oliveira . 4082 [AO] 

3577. ISSN 1518-2924 v.11 n.22 p.91-104 2° sem. 2006. Los catalogos en linea 
de acceso publico en las bibliotecas argentinas con colecciones juridicas.  Elsa 
Barber; Silvia Pisano; Sandra Romagnoli; Verónica Parsiale; Gabriela de Pedro; 
Carolina Gregui . 4083 [B] 

3578. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.113-132 1º sem. 2007. Trabalho imaterial, 
compartilhamento de informação e produção colaborativa na sociedade da 
informação: 2006/11/14. sociedade da informação; trabalho imaterial; 
compartilhamento de informação; produção colaborativa. Neste trabalho são 
revistos, organizados e discutidos conceitos e estratégias em torno das formas 
colaborativas de produção na sociedade da informação, particularmente aqueles 
relacionados com o trabalho imaterial e o compartilhamento de informação. O 
capitalismo no seu modo de desenvolvimento informacional produz mudanças 
nas relações entre as formas sociais de produção e as tecnologias de informação 
e comunicação. A produção capitalista atual centraliza os bens imateriais - a 
informação em primeiro lugar. O compartilhamento de informação é parte de 
processo de produção e, ao mesmo tempo, o seu principal produto. O 
compartilhamento possibilita a construção de modos de organização inteligentes 
e solidários, e modos de produção "não-capitalistas". O compartilhamento 
produz o comum, em comum. Cria-se uma densa esfera do comum, base para 
uma recriação incessante. Conclui-se que as formas colaborativas de produção 
são particularmente importantes para que se singularizem as subjetividades e se 
produzam modos autônomos de vida. Clóvis Ricardo Montenegro de Lima; 
Rose Marie Santini . 4304 [C] 

3579. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.1-15 1º sem. 2007. Bibliotecas virtuais e 
desenvolvimento de coleções: o caso dos repertórios de sites web. 
desenvolvimento de coleções; bibliotecas virtuais; repertórios de sites web. A 
avaliação de sites Web e dos diferentes recursos eletrônicos constitui um campo 
de trabalho cada vez mais importante para o bibliotecário realizar a gestão e o 
desenvolvimento de coleções em bibliotecas. Este artigo pretende mostrar como 
o bibliotecário pode intervir em todas as etapas do processo de criação de uma 
biblioteca virtual, a partir da elaboração de uma política de desenvolvimento de 
coleções eletrônicas até a organização ergonômica dos recursos, passando pela 
determinação, seleção e avaliação dos sites Web. Eric Leroux . 4298 [B] 



3580. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.133-150 1º sem. 2007. O retrato da ciência 
da informação: uma análise de seus fundamentos sociais. ciência da informação; 
epistemologia; hermenêutica; ciências sociais. Apresenta a fundamentação social 
da ciência da informação através de três autores da área: Capurro, Shera e 
Wersig. Em cada um dos autores procurou-se identificar traços que 
contribuiriam para a fundamentação da Ciência da Informação como uma 
ciência com características sociais. Segue-se uma argumentação de cunho 
epistemológico acerca da possibilidade da Ciência da Informação, como ciência 
social, avançando na definição de seu objeto mediante comparação com a área 
de Comunicação Social. Por fim, uma última imagem, da ordem da metáfora 
tenta posicionar a Ciência da Informação, como ciência social com 
características hermenêuticas.  Leonardo Vasconcelos Renault;  Ronaldo 
Martins . 4305 [C] 

3581. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.152-170 1º sem. 2007. Patrimônio digital e 
informação: política, cultura e diversidade. preservação; memória social; 
patrimônio digital; ciência da informação; cultura e política. Este texto, que é 
parte da pesquisa de pós-doutorado em Ciências da Informação, realizada na 
École de Bibliothéconomie et des Sciences de l'Information (EBSI), da 
Université de Montréal - Canadá, versa sobre Informação, Memória Social, 
Cultura e Patrimônio Digital. Tem o objetivo de apresentar algumas reflexões 
sobre os desafios de salvaguarda e acesso ao patrimônio, em meio eletrônico, 
com ênfase nas questões culturais, econômicas e políticas que envolvem a 
temática. Toma como elemento inicial de reflexão o documento: "Carta da 
UNESCO sobre a Preservação do Patrimônio Digital" e sobre a "Memória do 
Mundo", amplamente divulgado na Internet, e que tem estimulado os diferentes 
países membros e instituições ao estabelecimento de políticas, estratégias, ações, 
programas, padrões, diretrizes e metodologias que assegurem a preservação e o 
acesso à memória e ao patrimônio mundial em ambiente virtual. Lídia Eugenia 
Cavalcante . 4306 [C] 

3582. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.16-46 1º sem.  2007. Metadados digitais : 
revisão bibliográfica da evolução e tendências por meio de categorias 
funcionais. metadados digitais; categorias funcionais de metadados; tecnologias 
de metadados. Revisão bibliográfica sobre metadados digitais no campo da 
ciência da informação, objetivando precisar as várias funcionalidades dos 
metadados. Empregando-se uma técnica de análise de conteúdo temática, 
constatou-se a recorrência de tecnologias como XML, RDFS, ontologias, data 
warehouses, Web Semântica, serviços Web, entre outras, e de dez categorias 
relativas às funções dos metadados que fundamentavam os textos examinados. 
Com suporte na análise temática, adotando-se uma perspectiva técnica e 
histórica, relacionaram-se as categorias funcionais às tecnologias e mostrou-se 
como as categorias são tratadas em dezenove dos artigos revisados, destacando-
se as ênfases empregadas e a convergência dos temas. Notou-se que trabalhos e 
tecnologias que versam sobre padrões e modelos para preservação digital 
adotam perspectivas mais abrangentes e integradas, incorporando todas ou quase 
todas as categorias. Com base nos resultados, foram comentadas tendências e 
questões latentes percebidas na revisão bibliográfica, e sugeridas abordagens e 
metodologias para a análise de metadados e das tecnologias  relacionadas. Luiz 
Fernando de Barros Campos . 4299 [C] 



3583. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.171-193 1º sem. 2007. Comunicações em 
eventos da área da ciência da informação: contribuição dos docentes dos 
programas de pós-graduação. produção científica; comunicações em eventos; 
ciência da informação. Analisa as características das comunicações de autoria 
dos docentes dos Programas de Pósgraduação em Ciência da Informação, 
apresentadas nos eventos: Congresso Brasileiro de biblioteconomia e 
Documentação (CBBD); Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 
(SNBU) e Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Ciência da Informação (ENANCIB). As informações foram extraídas da Base de 
Dados pelo Núcleo de Produção Científica (NPC/ECA/USP). Foram analisadas 
as comunicações apresentadas segundo tipos de autoria (única e múltipla) e 
categorias temáticas (classificadas segundo as linhas de pesquisa dos Programas 
de Pós-graduação em Ciência da Informação). Identificou-se 114  docentes 
vinculados aos nove programas, totalizando 226 comunicações publicadas nos 
anais das últimas três ocorrências dos eventos, no período de 2000 a 2005. O 
evento com maior número de comunicação foi o ENANCIB (107 
comunicações), seguido do CBBD (72 comunicações) e SNBU (47 
comunicações). A maioria das comunicações (71,7 porcento) foi apresentada em 
colaboração. O maior número de comunicações está centrada na linha de 
pesquisa "Fluxo da Informação" e na temática "informação e sociedade". 
Constatou-se uma dispersão de assuntos nas comunicações quando considerados 
os limites temáticos das linhas de pesquisa nas quais se enquadram os docentes 
dos programas de pós-graduação estudados. Daisy Pires Noronha; José 
Fernando Modesto da Silva; Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro; Mery 
Piedad Zamudio Igami; Sandra Regina Ponte da Costa Salles Toledo . 4307 [C] 

3584. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.195-215 1º sem. 2007. Revista educação 
temática digital: aproximação entre educação e ciência da informação. Educação 
Temática Digital; comunicação científica; educação; ciência da informação. 
Análise do periódico Educação Temática Digital. Discorre sobre o histórico da 
revista desde a criação, em 1999, como Revista Online da Biblioteca Prof. Joel 
Martins. Examina o conteúdo temático dessa produção, enfatizando as 
aproximações entre a educação e a ciência da informação. Apresenta a 
distribuição dos 147 artigos por ano  e por título da revista. Para discutir as 
tendências temáticas presentes nos artigos, realiza padronização dos termos da 
base de dados, com posterior reunião em grupos temáticos mais abrangentes e 
representativos de um espectro amplo de assuntos. Identifica como tema mais 
freqüente, entre o universo de descritores, a educação (incluindo-se os termos 
compostos como educação a distância, básica, colonial, cultural, entre outros) 
seguida de ensino (ensino a distância, ensino inclusivo etc.) e formação. 
Evidencia a contribuição da revista como expressão planejada de iniciativas 
editoriais interessadas nas questões da educação.  Leilah Santiago Bufrem; Sônia 
Maria Breda; Tidra Viana Sorribas . 4308 [CO] 



3585. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.216-227 1º sem. 2007. O contador de 
histórias: uma nova profissão?. contador de histórias; profissões; narração oral. 
O presente artigo discorre sobre o reaparecimento do contador de histórias, em 
sua configuração contemporânea, a partir das últimas décadas do séc. XX. 
Mostra o que vem acontecendo, principalmente em Florianópolis, em relação a 
esse movimento. Apresenta as características básicas do seu trabalho e se propõe 
a analisar se este novo fazer se enquadra nas definições de "profissão" expostas 
por alguns teóricos da sociologia das profissões.  Felícia de Oliveira Fleck . 
4309 [O] 

3586. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.47-61 1º sem. 2007. Tecnologia da 
informação e serviços de referência eletrônicos:  uma proposta de aplicação 
baseada em chatterbots e ontologias . serviços de referência; chatterbots; 
ontologias; tecnologia da informação. Discute os principais conceitos 
relacionados ao desenvolvimento de um sistema de referência eletrônico em 
unidades de informação através do uso da tecnologia de informação. Introduz o 
conceito de chatterbots, apresenta seus principais usos, gerações evolutivas e 
linguagens utilizadas na sua implementação. Conceitua ontologia de maneira 
geral e contextualiza seu significado na área da Ciência da Informação. Descreve 
a arquitetura do sistema DELPHOS, explicitando as etapas da construção da 
interface do usuário, processador AIML e bases de conhecimentos. Conclui 
sugerindo estudos futuros com o objetivo de avaliar as dinâmicas emergentes da 
interação dos usuários com o chatterbot e a possibilidade de construção de um 
perfil de usuário a partir das interações com o mesmo.  Guilherme Ataíde Dias; 
Gustavo Henn; José Wendell de Morais Silva . 4300 [CB] 

3587. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.62-72 1º sem. 2007. Biblioteca universal: 
um sonho antigo da humanidade . biblioteca universal; armazenagem de 
informação; disseminação de informação; representação de informação; web 
semântica. Analisa, sob uma perspectiva histórica, as funções básicas da 
biblioteca, tais como armazenagem, disseminação e representação de 
informações, evoluindo e acompanhando as inovações das tecnologias de 
informação e comunicação (TICs) que se configuram como elemento facilitador 
das atividades da biblioteca. Tais tecnologias, que caracterizam a sociedade da 
informação, oferecem condições para que um único suporte contenha todo o 
acervo da humanidade; possibilitam a disseminação de informações sem 
intermediários, vez que o próprio autor disponibiliza seus textos em portais, 
sites, bases de dados e bibliotecas digitais. Além disso, anuncia-se a web 
semântica como solução para o problema da representação, reunindo e cruzando 
textos diversos com temáticas comuns a serem utilizados pelas bases de dados, 
serviços de busca e de navegadores. Por tudo isso, há que se supor que o sonho 
de uma biblioteca universal está se tornando realidade. Joana Coeli Ribeiro 
Garcia . 4301 [CB] 



3588. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.73-87 1º sem. 2007. Novas tecnologias, 
novas mídias, velhas dificuldades: aprimorando a interface com o usuário para a 
escolha de base de dados ou periódicos. biblioteca universitária; recuperação da 
informação; pesquisa; bibliográfica. As tecnologias da informação e 
comunicação determinaram profundas transformações no modo pelo qual 
transitam, no meio acadêmico, as publicações e outras modalidades de 
informações científicas. Com o desenvolvimento destas tecnologias, os veículos 
utilizados pelos pesquisadores para a realização de suas investigações passaram 
a ser bastante diversificados. O periódico publicado na forma impressa passou a 
compartilhar seu espaço com o periódico disponibilizado por via eletrônica. A 
grande quantidade de informações disponíveis trouxe dificuldades em sua 
recuperação, tanto para os pesquisadores quanto para os bibliotecários, 
suscitando dúvidas: Como aprimorar a interface disponibilizada ao usuário para 
a escolha da base de dados a ser consultada? Em qual base de dados pode ser 
encontrado o título do periódico desejado? Este título periódico é indexado em 
mais de uma base? Este periódico está disponível em texto completo ou somente 
através de seu resumo? Qual base de dados deve ser consultada sobre um tema 
específico? Bibliotecários de universidades norte-americanas propuseram 
soluções para estes  problemas, visando facilitar e otimizar a busca destas 
informações e sua vinculação com a coleção descrita nos catálogos das 
bibliotecas. O presente trabalho propõe a aplicação da proposta norte-americana, 
em uma versão adaptada à realidade brasileira para os usuários das bibliotecas 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mais especificamente, 
se oferece uma interface que pode integrar automática e simultaneamente a 
pesquisa do usuário para o sistema de bibliotecas da UFRGS, o conjunto de 
bases de dados e de periódicos do Portal Capes, e para as bases gratuitas 
disponíveis na Internet.  Ana Cristina de Freitas Griebler; Ana Maria Mattos . 
4302 [CB] 

3589. ISSN 1518-2924 v.12 n.23 p.92-112 1º sem. 2007. Recursos 
informacionais: importante aliado no processo de elaboração dos planos de 
aulas. bibliotecário; ensino de qualidade; plano de aula; recursos informacionais. 
Sabendo da importância dos recursos informacionais no setor educacional, 
especialmente para elaboração do plano de aulas pelos professores das séries 
iniciais, realizou-se uma pesquisa na Escola Municipal Anfilófio de Souza 
Campos - EMASC, na cidade de Itiquira, Mato Grosso - MT. Procurou-se 
identificar os recursos informacionais utilizados pelos professores para 
enriquecer o conteúdo de suas disciplinas e dinamizar o processo 
ensino/aprendizagem. Enfatizou-se também, a partir de uma abordagem teórico-
referencial, o papel do bibliotecário como agente nucleador da biblioteca como 
instituição viva e participante do conhecimento e das práticas pedagógicas 
desenvolvidas pelo professor. De forma peremptória, os resultados mostraram a 
prioridade dada ao livro didático e o uso reduzido ou inadequado da biblioteca, 
dos recursos eletrônicos e dos sites direcionados à Educação. Porém, um fator 
constatado que faz muita diferença em qualquer instituição escolar, nos dias 
atuais, é a ausência de um bibliotecário na EMASC. Wilse Arena da Costa; 
Edileusa Regina Pena da Silva; Mariza Inês da Silva Pinheiro;  Nelison Dias 
Campos . 4303 [BO] 



3590. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.10-31 2º sem. 2007. Aspectos profissionais 
do bibliotecário. biblioteconomia; profissional bibliotecário; mercado de 
trabalho. O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica 
seguida de um survey, que buscaram caracterizar a atuação do profissional 
bibliotecário no contexto social atual. Os resultados apontam para um mercado 
heterogêneo e em transformação, assim como para os grandes desafios a serem 
enfrentados pelos profissionais na sociedade atual. Marco Aurélio Castro de 
Figueiredo; Renato Rocha Souza . 4311 [B] 

3591. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.111-138 2º sem. 2007. Redes sociais em 
alimentos funcionais no paraná: relato pesquisa. redes sociais; análise de redes 
sociais; compartilhamento da informação. Redes sociais são constituídas por 
indivíduos que mobilizam esforços em seu entorno, são configuradas pelas 
interações entre atores que têm interesses comuns. As interações subjacentes à 
estrutura social promovem o compartilhamento da informação e do 
conhecimento em territórios específicos. Essa pesquisa teve como objetivo 
estudar o compartilhamento da informação na Rede de Cooperação e Inovação 
em Alimentos Funcionais no Estado do Paraná (RECINAF), com base no seu 
mapeamento. Para sua consecução foi empregada a metodologia Análise de 
Redes Sociais (ARS), que visa à identificação da estrutura de comunicação de 
um sistema, analisando-a mediante suas relações. Os resultados indicam que o 
compartilhamento da informação na rede ocorre intra-institucionalmente, as 
ligações entre as instituições científicas no Paraná é frágil e não há articulação 
para o adensamento da especialidade de Alimentos Funcionais. É necessário que 
essa articulação seja incentivada, o que pode ser desenvolvido pela coordenação 
da rede. Maria Inês Tomaél; Adriana Rosecler Alcará; Elaine Cristina Liviero 
Tanzawa; Ivone Guerreiro Di Chiara; Plínio P. M. Uchoa Júnior; Valéria 
Cristina Heckler; Jorge Luis Rodrigues; Guilhermina Alves da Silva . 4317 [C] 

3592. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.139-151 2º sem. 2007. Textos científicos 
em ciência da informação e Ginzburg: uma vinculação possível. análise de 
citações; método indiciário; ciência da informação; Ginzburg; produção 
científica. O objetivo deste trabalho é expor a influência de Carlo Ginzburg na 
literatura científica brasileira da área da Ciência da Informação (CI), que utiliza 
o método ou o paradigma indiciário, venatório ou divinatório. Foram 
relacionados dez textos, sendo duas dissertações e oito artigos de periódicos, 
publicados no período de 2000 a 2006 e analisadas as citações. As contribuições 
dos textos apontam no sentido de que é possível, através do paradigma 
indiciário, revelar a subjetividade presente na visão do pesquisador que investiga 
a realidade humana. Os cientistas da informação poderão, assim, ter a 
oportunidade de assumir o papel de facilitadores na comunicação da informação, 
participando ativamente do processo de construção do conhecimento.  Ivone Job 
. 4318 [C] 



3593. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.152-171 2º sem. 2007. Arquivo, 
documento e memória na concepção discursiva. arquivo; documento 
arquivístico; memória discursiva; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra; análise do discurso. Esse artigo intenta, à luz da teoria do discurso, visitar 
a noção de arquivo, buscando compreender como os sentidos sobre ele 
constituem um lugar científico já consolidado e como é possível um diálogo 
com a concepção de discurso. Para tal, interpretamos um corpus colhido na 
página eletrônica do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.  Ludmila 
Ferrarezi; Lucília Maria Sousa Romão . 4319 [A] 

3594. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.172-181 2º sem. 2007. Ontologia: o termo 
e a idéia. ontologia; web semântica; recuperação de informação; representação 
do conhecimento. Aborda o conceito de Ontologia e relaciona alguns problemas 
que motivam os pesquisadores desta área. Contextualiza a sobrecarga 
informacional em virtude do crescente volume de texto eletrônico armazenado 
em bases de dados, em especial na Web, e sua implicação na manutenção do 
fluxo da informação. Além disso, introduz a idéia da Web Semântica como uma 
solução para a organização dos conteúdos das páginas nos sítios da Web e o 
papel preponderante das ontologias, dentro deste contexto, que auxiliam a 
automatização da interpretação destes conteúdos e otimiza a recuperação da 
informação. José Marcelo Schiessl . 4320 [C] 

3595. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.182-202 2º sem. 2007. Tecnologia de 
identificação por radiofreqüência: fundamentos e aplicações em automação de 
bibliotecas. identificação por radiofreqüência; RFID; funcionamento; automação 
de bibliotecas; novas tecnologias; bibliotecas. A tecnologia de identificação por 
radiofreqüência (RFID) é a mais nova tecnologia que, de forma acelerada, está 
sendo introduzida nas principais bibliotecas do mundo para a gestão eletrônica 
do acervo e implementação de serviços de auto-atendimento, entre outros 
serviços. Este artigo tem por objetivo apresentar os princípios de funcionamento 
da tecnologia RFID, seus componentes, as barreiras na adoção desta tecnologia e 
exemplos de iniciativas de implementação em bibliotecas. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental sobre a tecnologia RFID com 
aplicação em bibliotecas. Os resultados do trabalho mostram que esta tecnologia 
está se expandindo cada vez mais em nível mundial, no âmbito das bibliotecas. 
Conclui-se que a tecnologia RFID é uma das tecnologias de automação de 
bibliotecas que deve ser considerada na gestão eletrônica do acervo, tendo em 
vista às grandes vantagens que oferece.  Angel Freddy Godoy Viera; Sonia 
Dominga Godoy Viera; Lourdes Elizabeth Godoy Viera . 4321 [B] 



3596. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.1-9 2º sem. 2007. Leitura e metacognição: 
uma experiência em sala de aula. metacognição; ensino; leitura; bibliotecário; 
indexador. Focaliza o ensino de estratégias metacognitivas de leitura no curso de 
Especialização em Gestão de Unidades de Informação, durante a primeira parte 
da disciplina "Representação do conhecimento e da informação". O foco central 
está voltado para a relação entre cognição, metacognição, construção de 
conceitos e a representação da informação. Evidencia, ainda, a importância de 
uma permanente reconstrução de conhecimentos, saberes e atitudes, assinalando 
com a perspectiva da construção de caminhos possíveis para a formação dos 
profissionais da informação, de modo a incorporar as mudanças que poderão 
compor um novo perfil desse profissional.  Dulce Amélia de Brito Neves . 4310 
[BC] 

3597. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.32-43 2º sem. 2007. Através do espelho: o 
argumento do "conhecimento do criador" no contexto da ciência da informação. 
ciência da informação; epistemologia; epistemologia construtivista. Ao 
reconhecer suas características sociais, a Ciência da Informação, se vê diante de 
uma nova questão: quem são os sujeitos edificadores do conhecimento da área 
no contexto brasileiro? A pergunta pelo sujeito construtor do conhecimento 
direcionada à Ciência da Informação, revela o contexto de produção do que 
tomamos hoje como emblemático ou paradigmático para a área, no contexto 
nacional. Além disso, o processo de construção desse conhecimento, as questões 
éticas e as vinculações de poder a que possam estar suscetíveis a Ciência da 
Informação, são discutidas no artigo. Por fim, a possibilidade de alternativas de 
construção de uma imagem que sustente o hibridismo entre ciência e tecnologia, 
ética e poder é apresentada como possível norteador das ações dos sujeitos 
"demiurgos" da área de Ciência da Informação. Leonardo Vasconcelos Renault . 
4312 [C] 

3598. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.44-58 2º sem. 2007. Reflexões sobre as 
profissões. profissões; biblioteconomia; Brasil. Reflexão sobre as profissões 
apresentando sua evolução na sociedade, com ênfase na sociedade da 
informação e sua relação com o Estado. Analisa alguns modelos europeus e 
norte-americanos de profissionalismo, os processos de profissionalização e 
apresenta um breve histórico da evolução das profissões no Brasil com ênfase na 
Biblioteconomia. Eliane Aparecida Junckes Pereira; Miriam Figueiredo Vieira 
da Cunha . 4313 [B] 



3599. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.59-71 2º sem. 2007. Competência 
informacional do profissional da informação bibliotecário: construção social da 
realidade. competência informacional; information literacy; profissionais da 
informação. Neste trabalho, desenvolvem-se aspectos conceituais e teóricos 
sobre Competência Informacional, desde a origem do tema até as discussões 
específicas e atuais - estudos e pesquisas no cenário nacional e internacional. 
Este estudo está inserido na Linha de Pesquisa "Profissionais da Informação" do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PGCIN - UFSC. O 
propósito engrena-se com a compreensão de uma realidade que constitui matéria 
de investigação científica para a Ciência da Informação. Uma ação reflexiva e 
prática: esta é a meta que se deseja alcançar; refletir na ação e sobre a ação. 
Busca-se gerar idéias sobre Competência Informacional, observando-se os 
insumos advindos da prática, do objeto de estudo: o Profissional da Informação 
Bibliotecário e a realidade percebida sob esse olhar.   Elizete Vieira Vitorino . 
4314 [B] 

3600. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.72-91 2º sem. 2007. Informação e 
representações sociais:  um estudo com familiares de portadores de sofrimento 
mental. antropologia da informação; transferência de informação; recepção da 
informação; representações sociais e saúde mental. O presente artigo pretende 
contribuir para uma nova perspectiva de estudos empíricos em Ciência da 
Informação, na vertente de pesquisas denominadas informação social ou 
antropologia da informação, através da utilização da teoria e do fenômeno das 
representações sociais. O modelo de transferência da informação adotado foi o 
denominado diagramático, proposto por Teixeira (1997), que se baseia numa 
lógica relacional. O grupo de pesquisa foi formado por familiares de portadores 
de sofrimento mental referenciados na Clínica Psicossocial (CLIPS), localizada 
no município de Ipatinga/MG. Para a análise do processo de recepção da 
informação, foram utilizados os conceitos de objetivação e ancoragem da teoria 
das representações sociais. A pesquisa empírica revelou que a experiência de 
cuidar e acompanhar o tratamento de um portador de sofrimento mental é o 
principal elemento formador das representações sociais do louco, da loucura e 
do tratamento da loucura. A abordagem do tratamento psicossocial proposta no 
processo de reforma psiquiátrica encontra acolhida na medida em que consegue 
se ancorar na experiência, no cotidiano vivido pelos familiares de portadores de 
sofrimento mental. Nesse sentido, o emprego da teoria das representações 
sociais possibilitou um novo modo de enxergar o aspecto cognitivo dos 
processos de informação e conhecimento que pode abrir novas perspectivas para 
os estudos de usuários em Ciência da Informação.  Manoela Martins de 
Medeiros . 4315 [C] 



3601. ISSN 1518-2924 v.12 n.24   p.92-110 2º sem. 2007. O tesouro de 
conhecimentos de um bairro chamado Maré: pessoas como fontes de 
informação. fontes de informação - pessoas; comunicação social -memória; 
gestão da informação; responsabilidade social. Apresenta o resultado de 
pesquisa, em nível exploratório, abordando as pessoas, cidadãos comuns, como 
fontes de informação para uma dada comunidade, na perspectiva da 
responsabilidade social do profissional bibliotecário. Discorre sobre o campo da 
pesquisa, o bairro Maré e suas comunidades. Utiliza a metodologia da pesquisa-
ação para criar uma equipe de pesquisa e investigar a existência dessas pessoas e 
sua atuação como fontes de informação na comunidade. Procura dar visibilidade 
ao "invisível", identificando onde e como funcionam a busca, recuperação e uso 
da informação nas pessoas detentoras de conhecimento, em uma dada 
comunidade. Utiliza a técnica de entrevista estruturada para o registro do 
conhecimento de uma dessas fontes, seus ofícios e talentos, revelando como 
adquiriu esse conhecimento e se o transmite para outras pessoas. Apresenta um 
formato para um sítio virtual contendo o Tesouro de conhecimentos de 
Comunidades da Maré.  Anderson Morais Chalaça;  Isa Maria Freire; Marcos 
Luiz Cavalcanti de Miranda . 4316 [BC] 

3602. ISSN 1518-2924 v.3 n.6 p.1-15 set. 1998. O Bibliotecário no olhar do 
público escolar. . Analisa a percepção social formada acerca do profissional 
bibliotecário pelo público escolar em estabelecimento de ensino de Iº grau. 
Denise Mancera Salgado; Patricia Becker Marques . 2655 [B] 

3603. ISSN 1518-2924 v.4 n.7 p.7-13 abr. 1999. Os 25 anos do ensino de 
Biblioteconomia na UFSC. curso de Biblioteconomia; Universidade Federal de 
Santa Catarina - história. Apresenta um resumo da história da Biblioteconomia 
no Brasil, abordando particularmente a Biblioteconomia na Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC, entre 1973 - 1998. Clarice Fortkamp Caldin; 
Estera Muszkat Menezes; Gleisy Regina Bories Fachin; Maria del Carmen 
Rivera Bohn . 2815 [B] 

3604. ISSN 1518-2924 v.4 n.8 p.1-15 set. 1999. Produção de literatura 
profissional e educação em informação documentária no estado de Santa 
Catarina. educação profissional; Ciência da Informação; Santa Catarina. Análise 
de pesquisa acerca da produção de literatura por profissionais da informação 
documentária em Santa Catarina e de sua inserção nos programas e planos de 
ensino dos Cursos de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC - e Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. Para a 
análise foram construídas duas bases de dados; a primeira refere-se à 
identificação da produção no período de 1973 a 1990 e a segunda refere-se à 
identificação da literatura citada nos programas e planos de ensino de 
Biblioteconomia das duas Universidades. Os resultados indicam baixa inserção 
da produção local, de 1973 a 1990, nos programas e planos de ensino 
ministrados de 1973 a 1993, apontando para um processo educacional 
reprodutivista e desestimulador da produção escrita. Francisco das Chagas de 
Souza; Francisca Rasche . 2816 [CB] 



3605. ISSN 1518-2924 v.5 n.10 p.1-10 out. 2000. A leitura e os canais 
intermediários de informação na formação continuada de professores 
universitários. leitura; professor universitário; canais de informação; formação 
continuada. Apresenta a leitura como o canal de informação mais utilizado pelos 
professores universitários, bem como discute o papel dos canais intermediários 
de informação no seu processo de formação continuada. Dulcinéa Sarmento 
Rosemberg . 3004 [CBO] 

3606. ISSN 1518-2924 v.5 n.10 p.11-15 out. 2000. O sistema profissional 
bibliotecário brasileiro: sua capacidade de responder às mudanças do ambiente 
político e econômico no início do século XXIuma abordagem sob a perspectiva 
da ação comunicativa. bibliotecário; sociedade; Brasil; ensino de 
Biblioteconomia; sistema profissional; ação comunicativa. Trata-se de artigo que 
resulta de pesquisa teórica, de caráter sociológico, que constrói uma 
caracterização da composição estrutural da profissão bibliotecária a partir da 
perspectiva sistêmica e da concepção de mundo vivido originária da Teoria da 
Ação Comunicativa de Habermas e da tipologia profissional oriunda da 
Sociologia das Profissões de Freidson. Adotando esta caracterização estrutural 
para analisar o cotidiano vivido pela categoria bibliotecária brasileira, conclui 
que a capacidade da categoria bibliotecária de responder às mudanças do 
ambiente político e econômico no início do século XXI depende de que seja 
tornado transparente e objetivo qual é e como está estruturado o Sistema 
Profissional Bibliotecário brasileiro. A sua explicitação e o seu uso como marco 
teórico para a formação de profissionais bibliotecários e para a orientação das 
ações bibliotecárias nacionais poderá credenciar a categoria bibliotecária para de 
forma eficaz e consciente responder às mudanças do ambiente político e 
econômico no início do século XXI. Francisco das Chagas de Souza . 3005 [B] 

3607. ISSN 1518-2924 v.5 n.10 p.26-40 out. 2000. Periódicos brasileiros 
especializados em Biblioteconomia e Ciência da Informação: evolução. 
Biblioteconomia; Ciência da Informação; periódicos. Apresenta através da 
revisão de literatura as funções do periódico, os problemas que o afetam da 
produção à divulgação, os requisitos de qualidade e as características do 
periódico eletrônico. Faz uma análise dos periódicos brasileiros especializados 
na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação no que tange a 
responsabilidade editorial, ano de criação e periodicidade, distribuição 
geográfica, indexação em bases de dados, número de ISSN e disponibilidade dos 
mesmos nas versões impressa e eletrônica. Maria Lourdes Blatt Ohira; Márcia 
Luiza Lonzett Nunes Sombrio; Noêmia Schoffen Prado . 3006 [BC] 



3608. ISSN 1518-2924 v.5 n.9 p.1-15 jun. 2000. Informação: recurso para a 
ação política do cidadão?. informação; cidadania; práticas informacionais; ação 
política. Análise conceitual do termo ação política e da inter-relação deste com a 
informação. Discute a relação entre emissores e receptores de informação, a 
partir do modelo teórico proposto pela Teoria Matemática da informação 
(Shanon 

Weaver). Propõe os seguintes conceitos: práticas informacionais (ações de 
recepção, geração e transferência de informação que se desenvolvem através de 
circuitos comunicacionais ocorridos nas formações sociais) e o modelo 
comunicativo-informacional (representação teórica do fenômeno informacional 
que estrutura-se a partir das práticas informacionais de recepção, geração e 
transferência de informação e que incorpora o questionamento consensual e a 
reflexão equilibrada entre emissores e receptores). Tais conceitos são propostos 
como recursos teóricos para uma maior compreensão da relação entre 
informação, ação política e cidadania. Eliany Alvarenga de Araújo . 3007 [C] 

3609. ISSN 1518-2924 v.5 n.9 p.16-28 jun. 2000. O moderno profissional da 
informação: formação e perspectiva profissional. Moderno Profissional da 
Informação; MIP; mudança de paradigma; Ciência da Informação; 
Biblioteconomia; formação profissional. O profissional da informação, neste 
caso o bibliotecário, precisa mudar seus paradigmas. A Sociedade da Informação 
vem se consolidando no Brasil e exige um profissional com características, 
capacidades e habilidades modernas, no que diz respeito a sua atuação no 
mercado de trabalho. As perspectivas sócio-econômicas neste final de século em 
relação ao bibliotecário são no mínimo interessantes, uma vez que a informação 
é insumo de trabalho de vários profissionais, bem como tem contribuído para o 
desenvolvimento das organizações e das nações. Marta Lígia Pomim Valentim . 
3008 [BC] 

3610. ISSN 1518-2924 v.5 n.9 p.29-53 jun. 2000. A educação bibliotecária 
catarinense: causas de seus pontos fracos, entre 1973 e 1993. Biblioteconomia; 
Santa Catarina; ensino de Biblioteconomia; formação de bibliotecários. Relata 
os resultados de uma das etapas de pesquisa realizada no Departamento de 
Ciência da Informação da UFSC, cobrindo o período de 1973 a 1993, dentro da 
linha de investigação "Informação e Sociedade". O objetivo buscado é conhecer 
quais fatores contribuíram para que os dois cursos universitários de 
Biblioteconomia existentes em Santa Catarina tivessem fragilidades na relação 
entre suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e a produção bibliográfica 
gerada pelos profissionais atuantes no Estado. Além de uma breve revisão de 
textos sobre as temáticas trabalho e educação, o artigo informa sobre os 
procedimentos adotados na pesquisa e, por fim, expõe algumas explicações 
encontradas para os pontos fracos. Francisco das Chagas de Souza . 3009 [B] 



3611. ISSN 1518-2924 v.6 n.11 p.1-18 jun. 2001. Impactos e possibilidades das 
tecnologias no contexto socioeducacional. tecnologia; educação a distância; 
internet; impactos socioeducacionais. Analisa os impactos causados pelas novas 
tecnologias na sociedade e na educação, com destaque para a internet. Ressalta, 
sob a perspectiva crítico-reflexiva, as limitações e possibilidades destes recursos, 
em frente às questões: democratização de acesso, utilização no cotidiano escolar, 
influência na formação continuada do professor. Conclui que essa revolução 
tecnológica é irreversível e faz-se necessário assegurar que esses recursos sejam 
utilizados para o bem-estar da humanidade e não para fins de exclusão Isabel 
Cristina Louzada  Carvalho; Nilcéa Elias Rodrigues . 3151 [CO] 

3612. ISSN 1518-2924 v.6 n.11 p.19-38 jun. 2001. Modelo de operación de la 
Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional.  
Noel Angulo Marcial . 3152 [B] 

3613. ISSN 1518-2924 v.6 n.11 p.39-51 jun. 2001. Formação de bibliotecários 
para uma sociedade livre. ensino de Biblioteconomia; formação de 
bibliotecários; Brasil. Analisa as condições de ensino e de formação de bacharéis 
em Biblioteconomia, que hoje predominam no Brasil, e questiona sobre as 
possibilidades da superação de uma estrutura e práticas de ensino pouco 
dinâmicas pela utilização de práticas de ensino e aprendizagem que dêem ênfase 
ao processo que leva o estudante a aprender a aprender. Francisco das Chagas de 
Souza . 3153 [B] 

3614. ISSN 1518-2924 v.6 n.11 p.52-72 jun. 2001. Organizações voluntárias: 
informação para a conquista da cidadania. organizações não-governamentais; 
movimentos sociais; organizações de mútua-ajuda; cidadania; informação. 
Pesquisa que procura refletir sobre o papel da informação nos movimentos 
sociais representados pelas organizações comunitárias (organizações não-
governamentais - ONGs e organizações de mútua-ajuda) de Florianópolis - SC. 
Objetiva verificar até que ponto tais entidades, através da informação, colaboram 
no processo de inclusão social de seu público alvo, isto é, favorecem vias 
processos informacionais o exercício da cidadania. Maria Lorena Selbach 
Figueiró; Francisco E. P. Sousa; Nivaldo Gomes Rebelo . 3154 [C] 



3615. ISSN 1518-2924 v.6 n.12 p.1-18 dez. 2001. IsTICômetros: para uma 
visão e um processo alternativos. Isictcometria; tecnologia de informação; 
tecnologia comunicação. A medição de bens e de fenômenos intangíveis traz 
dificuldades materiais e conceituais. Como a informação e as tecnologias da 
informação e da comunicação - TICS se estendem por grande parte da 
sociedade, a disponibilidade de indicadores válidos é um problema sério. As 
primeiras tentativas da escola de economia da informação trataram de adaptar as 
medidas sócio-econômicas que existiam à "nova realidade," separando as 
indústrias e as atividades primárias e secundárias que produzem informação, das 
relativas aos bens tangíveis. Outros ainda, tentaram medir os fluxos de 
informação. Muitos reuniram uma mistura de indicadores socio-econômicos de 
forma a apontar os aspectos chave das transformações que estão acontecendo ou 
as supostas características de uma "Sociedade da Informação." Nos últimos 
anos, a atenção se focou na proliferação das TICS, e, em particular, da Internet, 
o que resultou em uma variedade de indicadores ou "modelos." Em primeiro 
lugar, todos estes indicadores se ajustam ao estado e às tendências da evolução 
da infraestrutura, com uma definição mais ou menos completa desta última 
incluindo ou não, por exemplo, os recursos humanos e os estoques de 
informação. Em segundo lugar, muitos estão também considerando o uso da 
informação, incluindo, possivelmente, as circunstâncias do seu uso. Como o 
enfoque está centrado nas TICS, chamamos estes esforços de "TICômetros." 
Poderiam ainda ser chamados de "TachyTICômetros, porque refletem mais a 
velocidade relativa da difusão das TICS que qualquer outro aspecto. Entretanto, 
a evolução pela qual passa a sociedade humana é mais complexa e tem um 
alcance maior do que meramente a disponibilidade e o uso de um certo número 
de tecnologias. Sustentamos que os indicadores IsTICômetros devem ser 
selecionados e adaptados considerando a relevância social dos fenômenos 
estudados. Esta relevância não pode ser relegada aos preconceitos das elites ou 
dos atores dominantes. É necessário desenvolver um mecanismo participativo 
com o propósito de vincular as prioridades de desenvolvimento das 
comunidades à contribuição das TICS para a sua realização, de forma que sejam 
criados os indicadores correspondentes. O mesmo mecanismo deveria permitir a 
aplicação simultânea dos indicadores e seu confronto com realidades e 
mudanças percebidas, de forma que eles possam ser aperfeiçoados ou 
eliminados. Uma característica importante deste mecanismo é a apropriação dos 
indicadores por quem está experimentando as transformações que estão 
ocorrendo, oposta à imposição comum de indicadores por autoridades 
intelectuais ou sociais. Chamamos a este esforço de IsTICômetros para o 
impacto dos TICs na sociedade. Se as TICS revolucionam ou não a sociedade, 
os atores e especialmente as pessoas que devem desfrutar os seus benefícios, 
deveriam ter uma participação no processo de formulação de políticas. Por esta 
razão, elas necessitam dispor de instrumentos e de métodos que lhes permitam 
julgar o que está ocorrendo. Esta é a intenção do componente metodológico do 
projeto Olística (http://funredes.org/olistica). Michel J. Menou . 3155 [C] 



3616. ISSN 1518-2924 v.6 n.12 p.19-31 dez. 2001. O ensino de fundamentos 
teóricos de Biblioteconomia na UFSC. ensino de Biblioteconomia; prática e 
metodologia de ensino superior. Apresenta proposta didático-pedagógica - e 
seus fundamentos - em desenvolvimento no Currículo do Curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina, cuja execução se dá 
através da realização de seminários na disciplina Tópicos Especiais em 
Biblioteconomia a qual faz parte do núcleo disciplinar de Fundamentos Teóricos 
de Biblioteconomia. Francisco das Chagas de Souza . 3156 [B] 

3617. ISSN 1518-2924 v.6 n.12 p.32-44 dez. 2001. A leitura como função 
terapêutica: biblioterapia. biblioterapia; função terapêutica da leitura; catarse. A 
biblioterapia clássica admite a possibilidade de terapia por meio da leitura de 
textos literários. Contempla a leitura de histórias e os comentários adicionais a 
ela. Propõe práticas de leitura que proporcionem a interpretação do texto. O 
fundamento filosófico essencial da biblioterapia é a "identidade dinâmica". O 
processo de identificação do leitor/ouvinte vale-se da introjeção e da projeção. 
Parte-se do pressuposto que toda experiência poética é catártica e que a liberação 
da emoção produz uma reação de alívio da tensão e purifica a psique, com valor 
terapêutico. Clarice Fortkamp Caldin . 3157 [B] 

3618. ISSN 1518-2924 v.6 n.12 p.45-53 dez. 2001. O bibliotecário e a 
Sociedade da Informação. bibliotecário; Sociedade da Informação. Reflexões 
sobre o papel e a postura do bibliotecário na Sociedade da Informação. Discorre 
sobre os dilemas desse profissional no mundo globalizado e vislumbra as 
possibilidades e os desafios a ser enfrentados para o exercício pleno da 
profissão. Maria Elizabeth Horn Pepulim . 3158 [B] 

3619. ISSN 1518-2924 v.6 n.12 p.54-60 dez. 2001. Bibliotecas publicas, 
sociedad de la información y tecnología: una comunicación sobre los aspectos 
teórico-metodológicos de una investigación en curso.  Elsa Barber . 3159 [BC] 

3620. ISSN 1518-2924 v.7 n.13 p.1-12 maio 2002. El vínculo interactivo 
Biblioteca Universitaria-usuário en el siglo XXI: algunas consideraciones para 
fortalecer este relacionamiento.  María Gladys Ceretta Soria . 3342 [B] 

3621. ISSN 1518-2924 v.7 n.13 p.13-24 maio 2002. A formação profissional 
em Biblioteconomia: superando limites e construindo possibilidades. formação 
profissional; Biblioteconomia. Discute o uso da pesquisa como forma de 
educação, como modo de construção de conhecimento, especialmente no ensino 
de Graduação. Nesta perspectiva vários aspectos são focalizados: 
desenvolvimento da autonomia, mudanças na relação pedagógica, diálogo e 
discussão, críticas em sala de aula, o trabalhar com os outros, a avaliação do 
processo. Para construir uma compreensão mais elaborada do percurso, relata 
uma experiência concreta de ensino com pesquisa. Mara Eliane Fonseca 
Rodrigues . 3343 [B] 



3622. ISSN 1518-2924 v.7 n.13 p.25-38 maio 2002. A oralidade e a escritura 
na literatura infantil: referencial teórico para a hora do conto. oralidade e 
escrituras; narradores de histórias; leitor; contos de fadas; literatura infantil; hora 
do conto. Aborda aspectos teóricos sobre a oralidade e a escritura. Apresenta um 
esboço histórico dos narradores de histórias e destaca o seu papel social. 
Pressupõe o leitor como co-autor da obra literária. Valoriza os contos de fadas 
como catárticos e necessários ao desenvolvimento do psiquismo infantil. Mostra 
o compromisso com a verossimilhança e a visão crítica da Brasilidade dos textos 
infantis contemporâneos. Sugere a integração de Bibliotecários e professores na 
Hora do Conto. Clarice Fortkamp Caldin . 3344 [OB] 

3623. ISSN 1518-2924 v.7 n.14 p.1-8 out. 2002. Preservação e conservação 
documental em acervo de manuscritos. preservação; conservação de arquivos; 
paleografia; preservação de documentos; arquivo. Ação de Extensão realizada 
pelo Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa 
Catarina, em parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Secretaria 
Municipal de Administração e Arquivo Histórico Municipal de Florianópolis - 
SC, com acervos de manuscritos do período de 1714 - 1880. Este material está 
passando por um processo de conservação, restauração, preservação e 
transcrição paleográfica, a fim de superar o péssimo estado de conservação, 
devido não só à ação do homem, como também de insetos e do meio ambiente. 
O projeto entre as instituições visa ampliar o conhecimento e envolver os alunos 
na prática, exercitando teorias relacionadas à informação. A mentalidade de 
conservação está sendo estimulada e métodos de restauração exeqüíveis dentro 
de uma realidade social e econômica foram escolhidos para serem aplicados e 
divulgados, por meio desta atividade. Eliana Maria dos Santos Bahia . 3345 [A] 

3624. ISSN 1518-2924 v.7 n.14 p.19-37 out. 2002. Enciclopédia eletrônica: 
semelhanças e diferenças com o documento tradicional. enciclopédia eletrônica; 
colônias de discursos. Acreditando que o estudo aprofundado dos documentos 
eletrônicos poderá contribuir para o seu aperfeiçoamento enquanto ferramentas 
importantes que são na disseminação e recuperação de informações, realiza-se, 
neste trabalho, uma análise do Almanaque Abril CD-ROM 98, procurando 
conhecer suas características e potencialidades, bem como suas semelhanças e 
diferenças com a enciclopédia tradicional. Para tanto, toma-se como base o 
trabalho desenvolvido por Hoey (1986) com relação às obras de referência, por 
ele denominadas de Colônia de Discursos. Após a análise, foi possível perceber 
que todas as características apresentadas pelo autor podem ser encontradas no 
Almanaque Abril CD-ROM 98, sendo que muitas delas aparecem de forma 
acentuada devido aos recursos oferecidos pela recuperação eletrônica de 
informações. Magda Chagas Pereira . 3347 [X] 



3625. ISSN 1518-2924 v.7 n.14 p.38-54 out. 2002. Biblioterapia para crianças 
internadas no Hospital Universitário da UFSC: uma experiência. biblioterapia; 
função terapêutica da leitura; crianças hospitalizadas; catarse. Biblioterapia 
desenvolvida por professora e alunos do Curso de Biblioteconomia de 
Universidade Federal de Santa Catarina junto a crianças hospitalizadas. O 
objetivo primário foi humanizar o processo de tratamento das crianças 
realizando a leitura de histórias com propósitos terapêuticos. Como metodologia, 
procedeu-se à leitura em grupo e à leitura individual. Utilizaram-se alguns 
recursos lúdicos como música, dramatização, "contação" e gravuras. A avaliação 
baseou-se no resgate das impressões das crianças acerca das histórias lidas, em 
observações da coordenadora do programa de leitura, em depoimentos dos 
acadêmicos colaboradores do projeto biblioterapêutico e da psicóloga da Divisão 
Pediátrica do Hospital. Os resultados obtidos confirmaram que a biblioterapia 
conduz à pacificação das emoções pela satisfação das necessidades estéticas. 
Clarice Fortkamp Caldin . 3348 [B] 

3626. ISSN 1518-2924 v.7 n.14 p.9-18 out. 2002. Contaminação fúngica do 
acervo da Biblioteca de Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz: ações 
desenvolvidas para sua solução. fungos; conservação de acervos; higienização 
de acervos. Em fins de Dezembro de 1996 o acervo da Biblioteca de 
Manguinhos, vinculada ao Centro de informação científica e tecnológica (CICT) 
da Fundação Oswaldo Cruz, contando na época com aproximadamente 620.000 
volumes, sofreu um agressivo ataque de fungos, o que provocou a sua interdição 
por um período de cinco meses. Vários profissionais e especialistas se 
mobilizaram na definição de estratégias para a solução do problema a partir de 
três tipos de abordagem: o aspecto da adequação das instalações do prédio, as 
medidas referentes à higienização e conservação do acervo e as ações 
relacionadas com a proteção à saúde, tanto dos usuários quanto dos funcionários 
da Biblioteca e dos demais Departamentos e da própria Diretoria do CICT, que 
também ocupam as instalações do prédio Haity Moussatché. Maria Élide 
Bortoletto; Rejane Ramos Machado; Eliana Coutinho . 3346 [B] 

3627. ISSN 1518-2924 v.8 n.15 p.1-17 1ºsem. 2003. Estudos cognitivos em 
Ciência da Informação. cognição; Ciência da Informação; ciência cognitiva. O 
estudo da influência das ciências cognitivas na Ciência da Informação. A 
Ciência da Informação, que tem como objetivos de estudo a informação e o 
conhecimento, discute-se sob vários pontos de vista, sendo um deles, cognitivo. 
Observa-se que os conceitos não tem sido adequadamente discutidos à luz das 
ciências cognitivas, apesar da Ciência da Informação sofrer muitas influências 
daquela disciplina. Em função dessas questões, estruturou-se, na escola da 
Ciência da Informação, ECI da universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, o 
grupo de pesquisa "estudos cognitivos em Ciência da Informação", GECCI. 
Neste trabalho, marco inicial das discussões do grupo, tem-se o objetivo de 
discutir as relações da Ciência da Informação com as ciências cognitivas. Para 
melhor compreensão desse relacionamento, serão apresentados as principais 
vertentes das ciências cognitivas, contextualizados os seus aspectos que te 
influenciado a Ciência da Informação e as perspectivas futuras para o 
relacionamento entre as duas disciplinas. Mônica Erichsen Nassif Borges . 3529 
[CO] 



3628. ISSN 1518-2924 v.8 n.15 p.18-40 1ºsem. 2003. Representação do 
conhecimento na perspectiva da Ciência da Informação em tempo e espaço 
digitais. Ontologia; Epistemologia; representação do conhecimento; cognição; 
Ciência da Informação; bibliotecas digitais; arquivos digitais; Hermenêutica. 
Abordando algumas interfaces do fenômeno da cognição com a Ciência da 
Informação, este ensaio tem por objetivo refletir sobre alguns componentes do 
processo de representação de conhecimentos, no contexto atual balizado pelo 
surgimento e desenvolvimento dos arquivos e bibliotecas digitais. Como um 
esquema básico, contendo idéias introdutórias a serem posteriormente 
trabalhadas, destina-se especialmente a pesquisadores e estudantes de cursos 
oferecidos o âmbito de disciplinar da Ciência da Informação. O texto se inicia 
com uma introdução que ressalta os processos de representação, passiveis de 
ocorrer em momentos distintos: na produção dos registros de conhecimento, na 
organização dos sistemas de informações documentais e no acesso às 
informações pelos usuários. São também incluídas neste texto discussões 
preliminares sobre as relações da representação com a Ontologia e a 
epistemologia, campos tradicionais da filosofia. Seguem-se outros tópicos 
relacionados ao tema, cujos títulos denotam seus conteúdos específicos: 
cognição e transdisciplinaridade; conceito como produto da representação 
primaria e insumo para a representação secundaria; novos espaços e métodos 
peculiares de representação do conhecimento. Lídia Alvarenga . 3530 [C] 

3629. ISSN 1518-2924 v.8 n.15 p.41-46 1ºsem. 2003. O papel social do 
bibliotecário. profissional da informação; bibliotecário; responsabilidade social. 
Reflexão sobre o papel social do bibliotecário. Enfoca ainda as mudanças que 
estão ocorrendo na área da informação, decorrentes do desenvolvimento da 
sociedade do conhecimento e da globalização e a diversidade da nomenclatura 
profissional. Miriam Vieira da Cunha . 3531 [B] 

3630. ISSN 1518-2924 v.8 n.15 p.47-58 1ºsem. 2003. A função social de leitura 
da literatura infantil. leitura; função social; literatura infantil; biblioteca escolar. 
A laicização da literatura, instalada com o Romantismo, muda a concepção da 
leitura. A aprendizagem da leitura, transformada em prática social e servindo de 
legitimação da burguesia, possibilita a emancipação da criança e a assimilação 
dos valores da sociedade. Nos seus primórdios, a literatura infantil tem função 
formadora, ao apresentar modelos de comportamento com a finalidade de 
reforçar os valores sociais vigentes. A literatura infantil contemporânea oferece 
uma nova concepção de texto escrito, aberto a múltiplas leituras, 
questionamentos e reflexões. A biblioteca escolar desempenha um papel 
relevante no despertar do gosto pela leitura da literatura infantil. O bibliotecário, 
consciente de sua função de educador, prioriza a leitura de textos de qualidade 
que desenvolvam a capacidade crítica da criança. Clarice Fortkamp Caldin . 
3532 [BO] 



3631. ISSN 1518-2924 v.8 n.16 p.1-19 2°sem. 2003. Autores e autoria em 
periódicos brasileiros de Ciência da Informação. autoria - Ciência da 
Informação; autocitação - periódicos científicos - Ciência da Informação; autoria 
e parceria - periódicos científicos. Este artigo discute questões de autoria. Para 
isto foram analisados, 86 artigos com 1528 referências bibliográficas, publicados 
no ano de 2001 em quatro periódicos brasileiros da área de Ciência da 
Informação. A análise considerou várias características dos autores como: 
titulação, função desempenhada, autoria individual e em parceria, língua de 
publicação dos textos, contribuição dos autores por sexo e nacionalidade e 
autocitação de suas publicações. Os dados mostram que a produção acadêmica 
continua sendo mais significativa entre os docentes; que as parcerias se fazem 
dentro das próprias instituições; que há uma tendência para a produção do sexo 
masculino ser mais significativa; que os autores quando se autocitam 
privilegiam apresentações em eventos e artigos, sendo os outros formatos menos 
citados. No entanto, as fontes preferenciais que dão suporte a literatura 
publicada nos artigos são os livros, artigos de periódicos e textos eletrônicos e a 
literatura listada é recente. Os dados também indicam que a Ciência da 
Informação continua com pouca interação com outras áreas do saber 
dificultando a interdisciplinaridade. Maria del Carmen Rivera Bohn . 3533 [C] 

3632. ISSN 1518-2924 v.8 n.16 p.20-40 2°sem. 2003. As possibilidades 
pedagógicas no ensino de metodologia da pesquisa científica em Ciência da 
Informação e os objetos deste campo científico: aproximações Durkheimianas. 
ensino de Metodologia Científica; pesquisa em Ciência da Informação; objeto 
científico na Ciência da Informação. Resultado de pesquisa bibliográfica, 
exploratória e qualitativa, o texto argumenta que três enfoques estão presentes 
no processo educacional das disciplinas de Metodologia da Pesquisa científica 
em Ciência da Informação, ou seja, a partir dos fatos sociais da Ciência da 
Informação, da tipologia da pesquisa e da teoria social. Defende a idéia de que 
há uma relação direta entre o ensino/aprendizagem da Metodologia científica e 
as condições educacionais e de infra-estrutura informacional ofertadas no ensino 
fundamental e médio. Vê que as possibilidades pedagógicas do ensino de 
Metodologia científica em Ciência da Informação estão relacionadas com a 
prática da escrita a qual depende da prática da leitura. Francisco das Chagas de 
Souza . 3536 [C] 

3633. ISSN 1518-2924 v.8 n.16 p.41-60 2°sem. 2003. Vantagens das listas de 
discussão como fonte de informação pessoal e profissional. listas de discussão. 
Este artigo aborda as características e funcionalidades das Listas de Discussão, 
com o objetivo de suprir a falta de material disponível em português sobre o 
tema e de difundir sua utilização. Mostra os principais comandos de três 
servidores de listas: Listserv, Listproc e Majordomo; contrasta as Listas de 
Discussão com os Grupos de Discussão e com os chats; relaciona algumas 
regras de Netiqueta e apresenta vários exemplos de listas de discussão das áreas 
de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Paula Böhmerwald; Beatriz 
Valadares Cendón . 3534 [C] 



3634. ISSN 1518-2924 v.8 n.16 p.61-70 2°sem. 2003. Conservação do acervo 
da Biblioteca de Manguinhos - FIOCRUZ: desinfestação de brocas. infestação 
por insetos; conservação de acervo; coleópteros; tratamento por anoxia; argônio; 
brocas. Relato das medidas tomadas a partir da infestação por brocas no acervo 
de obras raras da Biblioteca de Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, 
incluindo a descrição do tratamento por anoxia, o trabalho posterior de 
higienização e a reorganização física das obras. Tais medidas tiveram como 
objetivo garantir a preservação para as gerações futuras dessa coleção de grande 
valor histórico, com obras que remontam ao século XVII, e que compõem o 
patrimônio da Biblioteca desde o início do século XX. Rejane Ramos Machado; 
Eliana Coutinho . 3535 [B] 

3635. ISSN 1518-2924 v.9 n.17 p.1-18 1°sem. 2004. Los servicios de las 
bibliotecas públicas en la era de la información: el panorama internacional y la 
situación en Buenos Aires (Argentina).  Elsa Barber; Sandra Romagnoli; 
Gabriela De Pedro; Silvia Pisano; Sofia D'Alessandro; Verónica Parsiale; 
Carolina Gregui; Nicolás Tripaldi . 3712 [B] 

3636. ISSN 1518-2924 v.9 n.17 p.19-33 1°sem. 2004. Diagnóstico das 
bibliotecas escolares da rede estadual de ensino de Belo Horizonte - MG: a 
situação dos acervos. biblioteca escolar - acervo; biblioteca escolar - coleção; 
educação e biblioteca. Apresenta resultados de pesquisa sobre o acervo de 
bibliotecas escolares da rede estadual de ensino de Belo Horizonte - MG, na 
perspectiva da quantidade de materiais disponíveis para uso dos alunos. Os 
dados, obtidos por questionário respondido pelos responsáveis por 63 
bibliotecas, mostram que a média de itens por aluno é de 3,56. Poucas 
bibliotecas possuem computadores ligados à Internet, e em apenas uma escola os 
computadores são utilizados pelos alunos. Na maioria das bibliotecas, os alunos 
costumam ser encaminhado, quando necessário, para outras bibliotecas: de 
escolas vizinhas, de universidades e, principalmente, para a biblioteca pública. A 
maioria dos responsáveis pelas bibliotecas considera seus acervos regulares ou 
bons, e boa a utilização pelos usuários. Vera Lúcia Furst Gonçalves Abreu; 
Bernadete Santos Campello; Márcia Milton Vianna; Maria da Conceição 
Carvalho; Maria Eugênia Albino Andrade; Paulo da Terra Caldeira . 3713 [B] 



3637. ISSN 1518-2924 v.9 n.17 p.34-58 1°sem. 2004. Profissional da 
informação no limiar do século XXI: enfoque nos periódicos brasileiros em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação (1995/2002). profissional da 
informação; competência profissional; periódicos científicos; produção 
científica. Apresenta como o tema Profissional da Informação foi abordado nos 
periódicos brasileiros de Biblioteconomia e Ciência da Informação publicados 
no período de 1995 a 2002. A avaliação da produção científica envolveu a 
análise dos seguintes aspectos: produtividade dos autores, tipo de autoria, média 
de citações por artigo,tipos de documentos citados, núcleo de periódicos mais 
citados. Os resultados revelaram que a Revista Transinformação publicou maior 
número de artigos sobre o tema. Os anos de 1996 e 2000 destacaram-se com 
maior produção no período. A autoria única prevalece com 73 da produção. Os 
autores utilizam nas citações os artigos de periódicos com 45, seguido dos livros 
e/ou capítulos de livros, com uma média de 1 a 20 referências por artigo. A 
influência estrangeira aparece em 48 dos documentos citados. A Revista Ciência 
da Informação destaca-se como periódico brasileiro mais citado. Os resultados 
da pesquisa podem contribuir para a adequação dos currículos dos cursos de 
graduação em Biblioteconomia. Maria Lourdes Blatt Ohira; Noêmia Schoffen 
Prado; Luciana Schmidt . 3714 [BC] 

3638. ISSN 1518-2924 v.9 n.17 p.59-68 1°sem. 2004. Biblioteconomia 
aplicada: experiência docente. ensino de Biblioteconomia; biblioteca 
comunitária; processamento técnico de acervo; tecnologia da informação. Relata 
experiência docente em prática de ensino por intermédio de projeto de extensão 
envolvendo discentes de Biblioteconomia. Apresenta uma revisão de literatura 
acerca do tema abordado. As atividades desenvolvidas no Laboratório de 
Tratamento da informação do Departamento de Ciência da Informação da 
Universidade Federal de Santa Catarina tratam do processamento técnico do 
acervo de livros da Biblioteca Comunitária da Fundação Vidal Ramos. As 
considerações finais apontam benefícios docentes e discentes resultantes da 
experiência. Maria Margarete Sell da Mata . 3715 [B] 

3639. ISSN 1518-2924 v.9 n.18 p.107-124 2°sem. 2004. Os bibliotecários e os 
profissionais independentes em informação à luz da nova Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO 2002). profissionais independentes em 
informação; Classificação Brasileira de Ocupações; bibliotecário; profissional da 
informação. Apresenta as questões relacionadas aos bibliotecários e aos 
profissionais independentes em informação no contexto da Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO 2002). Apresenta um histórico da CBO e 
demonstra que os profissionais independentes não foram contemplados nesta 
nova CBO, e se, de um lado, as universidades tentam formar profissionais com 
características que o mercado exige, a legislação não foi modificada. Edmeire C. 
Pereira; Ângela Maria Oliveira . 3722 [B] 

3640. ISSN 1518-2924 v.9 n.18 p.1-19 2°sem. 2004. De los Tesauros a los 
Topic Maps: nuevo estándar para la representación y la organización de la 
información.  José Moreiro González; Juan Llorens Morillo; Miguel Ángel 
Marzal García-Quismond; Jorge Morato Lara; Pilar Beltrán Orenes; Sonia 
Sánchez Cuadrado . 3716 [C] 



3641. ISSN 1518-2924 v.9 n.18 p.125-138 2°sem. 2004. Novas midias, 
cidadania e exclusão digital no contexto da sociedade da informação. novas 
mídias; cidadania; exclusão digital. O artigo aborda questões relativas ao papel 
das Novas Mídias para a conquista da Cidadania na chamada Sociedade da 
Informação. Aponta alguns dos principais fatores que contribuem para agravar a 
Exclusão Digital e relata iniciativas que objetivam promover a cidadania por 
meio da info-inclusão no Brasil, dando ênfase especial a algumas experiências 
no contexto cearense. Francisca Rosaline Leite Mota . 3723 [C] 

3642. ISSN 1518-2924 v.9 n.18 p.20-39 2°sem. 2004. Web semântica. Web 
semântica; organização do conhecimento; metadados; Dublin Core; RDF; XML; 
Projeto Scorpion; Projeto Indexa. O trabalho aborda a Web Semântica: a nova 
versão da web que está em desenvolvimento, através de projetos como o 
Scorpion1 e o Desire2. Estes projetos buscam organizar o conhecimento 
armazenado em seus arquivos e páginas web, prometendo a compreensão da 
linguagem humana pelas máquinas na recuperação da informação, sem que o 
usuário precise dominar refinadas estratégias de buscas. O artigo apresenta o 
padrão de metadados Dublin Core como o padrão mais utilizado atualmente 
pelas comunidades desenvolvedoras de projetos na área da Web Semântica e 
aborda o RDF como estrutura indicada pelos visionários desta nova web para 
desenvolver esquemas semânticos na representação da informação 
disponibilizada via rede, bem como o XML enquanto linguagem de marcação de 
dados estruturados. Revela a necessidade de melhorias na organização da 
informação no cenário brasileiro de indexação eletrônica a fim de que o mesmo 
possa acompanhar o novo paradigma da recuperação da informação e 
organização do conhecimento. Gisele Vasconcelos Dziekaniak; Josiane Boeira 
Kirinus . 3717 [C] 

3643. ISSN 1518-2924 v.9 n.18 p.40-57 2°sem. 2004. O ambiente escolar e a 
atuação bibliotecária: o olhar da educação e o olhar da Biblioteconomia. 
biblioteca escolar; bibliotecário escolar; ensino fundamental. O presente artigo 
trata da atuação do profissional bibliotecário em ambientes escolares. Destaca a 
escola fundamental como o primeiro ambiente em que muitas crianças têm seu 
primeiro contato com uma biblioteca e com o bibliotecário. Ressalta ainda as 
responsabilidades pedagógicas do bibliotecário, que é entendido como agente 
escolar, portanto, com funções essenciais no processo de comunicação 
educacional. Fernanda de Sales . 3718 [B] 

3644. ISSN 1518-2924 v.9 n.18 p.58-71 2°sem. 2004. Atuação do bibliotecário 
na educação especial. leitura - portadores de necessidades especiais; incentivo a 
leitura; biblioteca escolar; biblioteca especial. Este artigo apresenta a educação 
especial enquanto campo de atuação para o bibliotecário. Relata os resultados de 
projeto de extensão do Departamento de Ciência da Informação, da 
Universidade Federal de Santa Catarina, que têm como objetivos a organização 
de biblioteca para a educação especial e o desenvolvimento de atividades de 
leitura para portadores de necessidades especiais. Gleisy Regina Bories Fachin; 
Araci Isaltina de Andrade Hillesheim; Maria Margarete Sell da Mata . 3719 [B] 



3645. ISSN 1518-2924 v.9 n.18 p.72-89 2°sem. 2004. A aplicabilidade 
terapêutica de textos literários para crianças. Biblioterapia; literatura infantil; 
leitura para crianças hospitalizadas; função terapêutica da leitura; catarse. O 
artigo apóia-se na teoria aristotélica de admitir a possibilidade de a literatura 
desempenhar uma função de cura ao aliviar a pressão das emoções. Articula o 
literário com a biblioterapia, permitindo enfocar a leitura como catarse. Baseia-
se também, no pensamento de Freud, que apresenta o riso como terapêutico, 
como depurativo das tensões. Vale-se, ainda dos seguintes conceitos associados 
à terapia pela literatura: identificação, introjeção, projeção, introspecção e 
compensação. Apresenta análises de modelos de textos literários infantis e sua 
aplicabilidade terapêutica em crianças hospitalizadas. Clarice Fortkamp Caldin . 
3720 [BO] 

3646. ISSN 1518-2924 v.9 n.18 p.90-106 2°sem. 2004. O nome profissional 
"bibliotecário" no Brasil: o efeito das mudanças sociais e econômicas dos 
últimos anos do século XX. identidade profissional; papel social bibliotecário; 
interação social. Apresenta parte da análise construída sobre o tema identidade 
profissional, realizada a partir da teoria social apoiada na perspectiva 
interacionista de Berger e Luckmann, comunicacional/discursiva de Habermas e 
representacional de Moscovici. Tem foco central nas interações comunicativas e 
na ordem do discurso que elabora a concepção de rótulos como sociedade da 
informação e/ou sociedade do conhecimento. Francisco das Chagas de Souza . 
3721 [B] 
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3647. ISSN 1678-765X v.1 n.1 p.1-11 jul./dez. 2003. EAD sim, mas com qual 
biblioteca?. ensino a distância; bibliotecas; educação. Discute a importância da 
biblioteca virtual para o ensino a distância de qualquer curso; para tal o 
bibliotecário deve ser elemento indispensável na equipe de EAD uma vez que 
ele conhece as fontes e as formas de organização da informação, o que lhe 
possibilita atuar inclusive como tutor. Recomenda-se a intervenção do 
bibliotecário já na fase de planejamento do curso de tal forma que a biblioteca 
resultante seja um produto/processo tão importante quanto os demais 
componentes curriculares e customizada ao curso em questão. Destaca a gestão 
da informação nos sites educacionais, essa outra modalidade de EAD na 
formação continuada de professores. Solange Puntel Mostafa . 3537 [BO] 



3648. ISSN 1678-765X v.1 n.1 p.12-21 jul./dez. 2003. Discurso acadêmico 
disponível em Ciências Humanas: o funcionamento discursivo da indexação em 
uma base de dados bibliográfica computadorizada. base de dados bibliográficos; 
análise do discurso; leitura. Buscamos compreender o funcionamento discursivo 
das práticas de gestão administrativa do discurso científico presentes nas bases 
de dados bibliográficas. Enfocaremos particularmente o corpus composto pelos 
resumos e descritores da base de dados SOCIOFILE - Sociological Abstracts. 
Esta base produzida nos Estados Unidos contém os resumos de artigos de cerca 
de 2.000 periódicos, além de teses, trabalhos apresentados em conferências e 
resenhas de livros voltados para a área de Ciências Humanas.Objetivamos 
apresentar algumas análises que explicitam o funcionamento da indexação no 
que se refere à violência urbana. O nosso recorte será em torno das palavras 
pertinentes à violência no espaço urbano, buscando explicitar a pluralidade dos 
gestos de leitura e interpretação que os dispositivos de indexação produzem 
neste domínio. Clarinda Rodrigues Lucas . 3538 [DB] 

3649. ISSN 1678-765X v.1 n.1 p.22-38 jul./dez. 2003. Produção científica: por 
que medir? o que medir?. produção científica; bibliometria; cientometria; ciência 
das ciências. A ciência, quanto atividade, é uma construção social, complexa, 
que requer ousadia e altos investimentos. Não é neutra, nem extemporânea; 
graça na concentração do seu labor, o que, em conseqüência, favorece o 
monopólio econômico dos seus resultados. Elitiza-se, materializa-se no efeito 
São Mateus: a quem tem, mais lhe será dado. Portanto, boas intenções e 
contradições requerem reflexões, questionamentos, discussões, crítica e massa 
crítica, área de concentração da "Ciência das Ciências" contemplada neste 
trabalho. Raimundo Nonato Macedo dos Santos . 3539 [C] 

3650. ISSN 1678-765X v.1 n.1 p.39-59 jul./dez. 2003. Gestão da qualidade em 
serviços de informação do setor público: características e dificuldades para sua 
implantação. gestão da qualidade total; serviços de informação; mudança de 
paradigmas; motivação. Este artigo tece uma reflexão sobre as perspectivas e 
dificuldades de implantação do modelo de gestão pela qualidade total em 
unidades de informação. Discorre sobre a importância de se perceber as 
organizações dentro de uma visão integrada para garantir o processo de melhoria 
contínua em busca da excelência. Discute também as questões de motivação, de 
mudança de paradigmas e as barreiras mentais e organizacionais que afetam o 
desempenho das pessoas nos serviços de informação. Rose Mary Juliano Longo; 
Waldomiro Vergueiro . 3540 [B] 



3651. ISSN 1678-765X v.1 n.1 p.60-90 jul./dez. 2003. A identificação de 
conceitos no processo de análise de assunto para indexação. identificação de 
conceitos; análise de assunto; indexação. A indexação compreende a análise de 
assunto como uma das etapas mais importantes do trabalho do indexador. A 
análise de assunto tem como objetivo identificar e selecionar os conceitos que 
representam a essência de um documento. A identificação de conceitos, 
realizada durante a leitura documentária, envolve esforço adicional de 
compreensão de texto e as dificuldades apresentadas possibilitaram a motivação 
para investigar, por meio de revisão de literatura, a identificação de conceitos a 
partir da leitura documentária, da tematicidade e das concepções de análise de 
assunto. Pelas análises obtidas considera-se que as concepções de análise 
orientadas para o conteúdo e para a demanda são decisivas para o bom 
desempenho do indexador durante a leitura para a identificação de conceitos na 
medida em que vincula-se à busca pela tematicidade do texto. Mariângela Spotti 
Lopes Fujita . 3541 [B] 

3652. ISSN 1678-765X v.1 n.2 p.1-17 jan./jun. 2004. Gestão de processos em 
bibliotecas. gestão de processos; biblioteca-gestão; melhoria da qualidade; 
internet. As reflexões visam contribuir no gerenciamento de tecnologias da 
informação e comunicação em bibliotecas. Apresenta conceitos e características 
sobre gestão de processos nas organizações com a finalidade de proporcionar 
uma visão da importância dos processos, do gerenciamento de processos, da 
gestão da informação, dos serviços e dos produtos de informação em bibliotecas. 
Considera os serviços e produtos de informação gerenciados por meio de novas 
tecnologias da informação e comunicação. Busca-se enfatizar a melhoria da 
qualidade contínua direcionando os esforços centrados nos usuários. As 
conclusões apontam para respeitar as diversidades no momento de implementar 
técnicas e métodos da gestão por processos nas organizações e questionamentos 
sobre os impactos das inovações tecnológicas na Sociedade do Conhecimento. 
Ursula Blattmann; Margarida Maria de Oliveira Reis . 3735 [B] 



3653. ISSN 1678-765X v.1 n.2 p.18-40 jan./jun. 2004. Fontes de informação 
utilizadas por executivos. gestão do conhecimento; informação para executivos; 
recursos humanos; sistemas de informação. O trabalho discute o papel dos 
sistemas de informação nas empresas, e apresenta as fontes de informação 
internas e externas mais utilizadas na opinião de 45 gerentes de SI que 
participaram de um estudo de campo. O estudo apresentado se insere no 
contexto da informação empresarial e tem como objetivo principal discutir o 
papel dos sistemas de informação no processo decisório dos executivos, levando 
em consideração as fontes informacionais externas e internas utilizadas pelos 
mesmos. Um estudo utilizando questionário realizado entre 45 gerentes de SI de 
empresas brasileiras revelou que maioria dos sujeitos preferem, com relação a 
fontes externas, informações oriundas de pessoas em detrimento de informações 
documentadas formalmente, coincidindo com as fontes internas de maior 
preferência. Mais da metade, indicaram que consultam seus colegas gerentes de 
outras áreas da organização para obter informações, indicaram consultar os 
executivos superiores os subordinados. Fontes de informações documentais 
eram consultadas por menos da metade dos gerentes de S.I. O estudo conclui 
que é provável que os gerentes de SI desconheçam o potencial das fontes de 
informação bem como não possuam instrução adequada para acessá-las ou 
utilizá-las de forma eficiente. Silas Marques de Oliveira . 3736 [CB] 

3654. ISSN 1678-765X v.1 n.2 p.41-52 jan./jun. 2004. As contradições da 
sociedade da informação e a formação do bibliotecário. sociedade da 
informação; bibliotecários. Duas questões norteiam este trabalho: as 
contradições da sociedade da informação e a formação do chamado profissional 
da informação. Essa denominação adotada pelos bibliotecários, nas últimas 
décadas do século passado, e seus fazeres têm sido marcados pela dualidade, ora 
com uma visão progressista, ora conservadora. Conduzimos a nossa reflexão em 
dois momentos que se completam. Procuramos pontuar o papel que o 
bibliotecário assumiu na sociedade brasileira, em seguida, reportamo-nos à 
maneira como pensamos o seu papel social e político nessa sociedade. César 
Augusto Castro; Maria Solange Pereira Ribeiro . 3737 [CB] 



3655. ISSN 1678-765X v.1 n.2 p.53-70 jan./jun. 2004. Serviço de apoio a 
distância ao professor em sala de aula pela tv digital interativa. educação a 
distância; tv digital interativa; novas tecnologias aplicadas na educação; 
tecnologia da informação e comunicação. Este é um artigo de um projeto em 
andamento desenvolvido em parceria com a Diretoria Técnica de Serviços do 
CPqD Telecom  

 IT Solutions e a Faculdade de Educação da UNICAMP, que objetiva 
estabelecer um serviço de apoio a distância aos professores em sala de aula em 
03 Escolas da região de Barão Geraldo em Campinas/ SP , para utilizar a TV 
Digital Interativa como ferramenta de busca e desenvolvimento de conteúdo 
multimídia interativo nas práticas pedagógicas. Fundamentalmente esta 
ferramenta será de fácil uso por utilizar como terminal de escolha e exibição um 
televisor colocado nas salas de aula das escolas e controlado por controle 
remoto. O professor poderá interagir com o conteúdo exibido no televisor de 
modo a obter uma programação não linear que se desenvolverá conforme o seu 
projeto pedagógico. As principais características do serviço são a facilidade de 
uso, fornecimento a distância de material multimídia interativo, baixo custo de 
implantação e grande área geográfica de cobertura, proporcionada pela 
disponibilidade quase total de sinal de televisão no território nacional. Este 
serviço é parte de um conjunto de serviços de teleducação que estão sendo 
desenvolvidos para o futuro Sistema de TV Digital terrestre que será implantado 
no Brasil. Sergio Ferreira do Amaral; Luciana Ozello Baratti; Daniel Moutinho 
Bataca; João Henrique de Augustinis Franco; José Manuel Martin Rios; Amilton 
da Costa Lamas . 3738 [CO] 

3656. ISSN 1678-765X v.1 n.2 p.71-91 jan./jun. 2004. Bibliotheca 
Alexandrina. biblioteca de alexandria; catálogo. A Biblioteca de Alexandria, 
durante seis séculos, foi o centro cultural do mundo. Reuniu sábios, das mais 
diferentes procedências, que nela desenvolveram trabalhos e pesquisas de 
importância fundamental para o conhecimento. Bibliotecários eruditos tornaram 
acessível ao mundo ocidental obras de toda origem. Calímaco criou uma forma 
de organização do conhecimento registrado, cuja influência perpassou outras 
bibliotecas antigas e bibliotecas medievais, chegando até nossos dias. A 
etimologia de palavras utilizadas na Antigüidade explica seu uso contemporâneo 
na representação bibliográfica. A destruição da antiga Biblioteca se reveste de 
lendas, de origens diversas, inclusive aquelas historicamente preconceituosas. 
Conclui-se com um relato sumário sobre a revivescência e as principais 
características da nova Bibliotheca Alexandrina, estabelecendo um paralelo 
entre a antiga Biblioteca e a nova, como símbolos de conhecimento e 
coexistência entre diferentes seres humanos e suas perspectivas. Eliane Serrão 
Alves Mey . 3739 [B] 



3657. ISSN 1678-765X v.2 n.1 p.1-16 jul./dez. 2004. Capacitação do 
bibliotecário como mediador do aprendizado no uso de fontes de informação. 
capacitação de equipes bibliotecárias; mediação do aprendizado; fontes de 
informação. O artigo trata da formação em serviço do bibliotecário como 
mediador do aprendizado no uso de fontes de informação. Apresenta uma 
proposta metodológica para capacitação de equipes bibliotecárias visando a 
orientação e implementação de atividades que possam contribuir para que as 
bibliotecas se tornem espaços maximizados de aprendizado, qualificando-as 
como mediadoras desse processo. Demonstra que as mudanças de 
comportamento, com base em metodologias científicas, contribuirão para o 
desenvolvimento do trabalho cooperativo e ações que favoreçam a qualidade e 
produtividade dos serviços bibliotecários. Maria Matilde Kronka Dias; Regina 
Célia Baptista Belluzzo; Fábio Assis Pinho; Daniela Pires . 3740 [B] 

3658. ISSN 1678-765X v.2 n.1 p.17-36 jul./dez. 2004. Profissionais da 
informação e o mapeamento do conhecimento nas organizações: o caso da kpmg 
Brasil. profissional da informação; gestão do conhecimento; intranet; KPMG 
Brasil. Análise e descrição da gestão da Informação nos processos de Gestão do 
Conhecimento da empresa KPMG Brasil, com ênfase no mapeamento do 
conhecimento tácito e explícito, buscando disponibilizar/compartilhar as 
informações mapeadas, por meio da Intranet, ferramenta facilitadora para o 
compartilhamento e divulgação da informação. Conclui que os Profissionais da 
Informação têm potencial para liderar e administrar processos de mapeamento 
do conhecimento nas organizações, principalmente porque possuem 
especializações inerentes à sua formação, no que concerne a localização, 
organização, estruturação e disponibilização de dados e informações que, 
posteriormente, serão transformados em conhecimento. Outra conclusão positiva 
refere-se ao uso da Tecnologia da Informação, neste caso específico, a Intranet, 
como aliada no trabalho do bibliotecário. Nadia M.S. Hommerding; Waldomiro 
Vergueiro . 3741 [CB] 

3659. ISSN 1678-765X v.2 n.1 p.37-56 jul./dez. 2004. Participação do 
bibliotecário na criação e planejamento de projetos de softwares: o envolvimento 
com a tecnologia da informação. biblioteconomia; tecnologia da informação; 
gerenciamento da informação; softwares para bibliotecas; bibliotecários - 
postura. Evidencia a ausência de interdisciplinaridade entre a Biblioteconomia e 
Tecnologia da Informação (TI), no que tange tratamento de acervos digitais e 
híbridos, bem como a necessidade da participação do bibliotecário em projetos 
de softwares livres para bibliotecas. Aponta as mazelas relacionadas à aquisição 
de softwares proprietários pelas bibliotecas. Defende a redefinição de 
metodologias acerca das técnicas de indexação e a necessidade da ruptura 
contemplativa na postura do bibliotecário; o que agilizaria e modificaria 
processos, contribuindo na tomada de decisão em busca do tratamento e da 
qualidade na disseminação e recuperação da informação. Gisele Vasconcelos 
Dziekaniak . 3742 [B] 



3660. ISSN 1678-765X v.2 n.1 p.57-70 jul./dez. 2004. Espaços de leituras nas 
instituições educacionais: reflexões sobre o leitor real e virtual. bibliotecas; 
leitura; espaço de leitura; acesso à informação; divisão digital; letramento. 
Apresenta a importância de proporcionar qualidade ambiental do espaço físico 
real e no ambiente virtual destinado à leitura e produção de conhecimento em 
bibliotecas envolvidas na estrutura educacional (em instituições de ensino e 
centros de pesquisa). As bibliotecas tornam-se um diferencial positivo no 
processo de aprendizagem. Ao bibliotecário são necessárias habilidades e 
competências dinâmicas em promover e administrar espaços para interação dos 
leitores com o mundo da leitura. Facilitar um ambiente adequado para os 
estudos, encontros intelectuais, debates com autores e discussões de leituras são 
primordiais para o transmitir, gerar e inovar conhecimentos nas diferentes áreas 
do saber. Entender as transições do leitor de páginas ao indivíduo que interage 
pelo vídeo: o leitor de telas na teia global. São abordadas questões de como e 
por que transformar os espaços de acesso e uso de fontes de informação capazes 
de proporcionarem inúmeras leituras a ser realizadas entre os mundos das 
imagens, palavras, hipertextos e hipermídia. Algumas considerações sobre os 
impactos da divisão digital e o acesso e uso de fontes de informação para o 
desenvolvimento e construção da Sociedade do Conhecimento. Marouva 
Fallgatter Faqueti; Ursula Blattmann . 3743 [BC] 

3661. ISSN 1678-765X v.2 n.1 p.71-79 jul./dez. 2004. Motivação dos recursos 
humanos em bibliotecas universitárias. motivação; teorias motivacionais; 
bibliotecas universitárias. Aborda sobre motivação no campo organizacional, 
descrevendo sucintamente as teorias motivacionais mais conhecidas, dando 
ênfase a Teoria das Necessidades de Maslow e a Teoria dos Fatores Higiênicos e 
Motivacionais de Herzberg, pois as mesmas são voltadas para motivação no 
trabalho. Descreve os passos para motivar os recursos humanos em bibliotecas 
universitárias que são: comunicação eficiente, busca de soluções de problemas, 
reconhecimento e valorização da equipe, delegar responsabilidades e estimular 
as iniciativas. Apresenta o método proposto por Nicholson para motivar pessoas 
apáticas ou intransigentes. Rejane Maria Rosa Ribeiro . 3744 [BO] 

3662. ISSN 1678-765X v.2 n.2 p.1-17 jan./jun. 2005. Fontes de informação on-
line no contexto da área de Ciências da Saúde. fontes de informação on-line; 
gestão da informação; ciências da saúde; centro de documentação médica; 
informação médica. A importância do acesso e uso de fontes de informação on-
line no contexto da área de ciências da saúde. Apresenta a gestão da informação 
quanto aos procedimentos adotados em um centro de informação na área médica 
referente a descrição das atividades e ações desenvolvidas para organização de 
seu acervo específico. Relata a experiência de estágio curricular, efetuado no 
Centro de Estudos Dr. Ewaldo José Ramos Schaefer, Florianópolis - Santa 
Catarina. Entre os resultados salienta-se o trabalho em ambiente de 
documentação médica, a dinâmica em equipe, a utilização constante de novas 
tecnologias de informação e comunicação e observação das mudanças e 
transformações no contexto do cotidiano na área médica especializada em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Questões sobre a formação do 
bibliotecário para estar competitivo e participativo no estabelecimento de 
políticas de acesso e de uso de fontes de informação on-line. Formação 
profissional. Silvana Beatriz Bueno; Ursula Blattmann . 3888 [BDC] 



3663. ISSN 1678-765X v.2 n.2 p.18-30 jan./jun. 2005. A informação científica 
e tecnológica brasileira no âmbito da Sociedade da Informação: uma análise das 
iniciativas governamentais. sociedade da informação; informação científica e 
tecnológica; políticas públicas; livro verde; livro branco. Aborda as iniciativas 
governamentais referentes à gestão da Informação Científica e Tecnológica 
(ICT) brasileira no âmbito da Sociedade da Informação a partir da leitura crítica 
de quatro publicações oficiais (Livro Verde da Sociedade da Informação no 
Brasil; Livro Branco: Ciência, Tecnologia e Inovação; Ciência e Tecnologia 
para a construção da Sociedade da informação; e Contribuição para políticas de 
Informação Científico-Tecnológica). Traz ainda um breve retrospecto histórico 
da comunicação científica e, mais restritamente, da política brasileira da ICT. 
Fábio Mascarenhas e Silva . 3889 [C] 

3664. ISSN 1678-765X v.2 n.2 p.31-40 jan./jun. 2005. Identificação de 
periódicos de Artes em acervo de bibliotecas institucionais brasileiras. artes - 
periódicos; bibliotecas brasileiras - acervo; CCN. Possivelmente, tanto no 
âmbito do estudo, do ensino, da pesquisa, como da simples busca de 
informações sobre artes, há interesse de saber sobre periódicos especializados 
nesse campo. Com o objetivo de identificá-los, foi desenvolvida uma pesquisa, 
utilizando como fonte de informação o Catálogo Coletivo Nacional de 
Publicações Seriadas - CCN. Como resultado da mesma, apresenta-se uma 
relação dos periódicos referentes aos idiomas português, espanhol, inglês, 
francês, italiano, alemão e holandês, que possuem algum fascículo editado no 
ano 2000 e/ou anos subseqüentes em acervo de alguma das bibliotecas nacionais 
informantes do sistema. Além dos títulos dos periódicos, e respectivos ISSN, são 
fornecidos dados sobre a procedência regional ou nacional dos mesmos, 
abrangência de assuntos, e ano de edição do 1º fascículo. Viviane Rummler da 
Silva; Guido Rummler . 3890 [X] 

3665. ISSN 1678-765X v.2 n.2 p.41-66 jan./jun. 2005. Acesso digital: o direito 
à informação na área da saúde versus a propriedade intelectual da informação 
tecnológica. gestão da informação na área da saúde; informação em engenharia 
biomédica; direitos autorais; biblioteca digital; usuário virtual. A Engenharia 
Clínica ou Hospitalar tem a responsabilidade de gerenciar todo o ciclo de vida 
das tecnologias de saúde, o que inclui o processo especificação, aquisição, 
instalação, testes de aceitação, treinamento, manutenção corretiva e preventiva e 
todos os assuntos referentes aos equipamentos. A documentação necessária para 
atender a estes objetivos está armazenada na Central de Referência em 
Equipamentos Biomédicos no Centro de Engenharia Biomédica da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP). O objetivo deste trabalho é analisar a 
viabilização da implantação da digitalização dos documentos, que hoje estão 
apenas na forma impressa, restringindo o acesso. Os profissionais técnicos e 
instituições remotas serão beneficiados com esta ação. Os direitos autorais, a 
infraestrutura de software, o desenvolvimento das bibliotecas digitais, e as 
características das publicações e do público usuário são discutidos. Como 
resultado identificamos, qualificamos e agrupamos os usuários da 
documentação, este levantamento ofereceu subsídios para tomada de decisão a 
respeito da melhor forma de atendimento deste cliente virtual. Rosana 
Evangelista; Vanda de Fátima Fulgêncio de Oliveira; Sandra Lúcia Pereira; 
Valdinéa Sonia Petinari . 3891 [C] 



3666. ISSN 1678-765X v.3 n.1 p.103-130 jul./dez. 2005. Inteligência 
competitiva: uma revisão de literatura. inteligência competitiva; ciência da 
informação. Revisão de literatura sobre inteligência competitiva, levantada no 
Library  

 Information Science Abstracts (LISA) do período de 1969 a 2004, priorizando 
as publicações nacionais da área da Ciência da Informação e como estrangeira a 
Business Information Review, complementando com algumas publicações, não 
indexadas no LISA, porém relevantes na área. Estera Muszkat Menezes . 3896 
[C] 

3667. ISSN 1678-765X v.3 n.1 p.1-19 jul./dez. 2005. A Biblioteconomia e a 
Ciência da Informação na taxonomia das ciências de Charles Sanders Peirce. 
classificação das ciências; ciência da informação; biblioteconomia. Mostra a 
taxonomia das ciências desenvolvida por Charles Sanders Peirce (1839-1914) 
que divide as ciências em três ramos: ciências teóricas, ciências da revisão e 
ciências aplicadas. Detalha principalmente as ciências teóricas: a Matemática, a 
Filosofia e a Idioscopia. Discute também o conceito de Biblioteconomia e de 
Ciência da Informação e que segundo as definições e características, encontradas 
na literatura consultada, estão na condição de ciências aplicadas, direcionadas a 
problemas práticos da sociedade, ou seja, o problema de controle e disseminação 
da informação. Carlos Cândido de Almeida . 3892 [BC] 

3668. ISSN 1678-765X v.3 n.1 p.20-38 jul./dez. 2005. Requisitos funcionais 
para registros bibliográficos - FRBR: uma apresentação. registro bibliográfico; 
descrição bibliográfica; catalogação; FRBR; IFLA. A área de estudos da 
biblioteconomia, denominada representação descritiva, ou catalogação, tem um 
histórico de encontros de peritos para estabelecimento de padrões de descrição 
de documentos, no que tange às regras e formatos. Passados quarenta anos da 
Declaração dos Princípios de Paris, em 1961, teve início um re-exame de 
práticas normas de catalogação, sob a responsabilidade de um grupo de estudos 
da Seção de Catalogação, Classificação e Indexação da IFLA-Internacional 
Federation Library Associations and Institutions - Federação Internacional de 
Associações e Instituições Bibliotecárias, materializado no relatório final: FRBR 
- Functional requirements for bibliographic records: final report, FRBR - 
Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos. Representando um avanço 
significativo na área de representação bibliográfica, publicado em 1998, 
apresenta conceitos e definições de entidades, relacionamentos e atributos, 
lançando um novo olhar sobre o objeto bibliográfico, centrado no usuário e suas 
ações. O modelo tornou-se objeto de teses, dissertações, grupos de estudos 
permanentes, tema de seminários e projetos de pesquisa, em nível internacional. 
Ao propor relacionamentos de diversas naturezas, os FRBR propõem o 
agrupamento de entidades com semelhanças, oferecendo um maior número de 
opções ao usuário que busca informações nos registros bibliográficos. Apesar de 
ser amplamente discutido, possuindo projetos de pesquisa para implementação 
do modelo em softwares bibliográficos, no exterior, no Brasil não existem 
registros de discussão a respeito. Este trabalho apresenta o modelo e algumas 
considerações como o início de um debate sobre o tema, que revela o futuro da 
descrição bibliográfica no cenário mundial e a criação do Código de 
Catalogação Internacional. Fernanda Passini Moreno; Miguel Ángel Márdero 
Arellano . 3893 [B] 



3669. ISSN 1678-765X v.3 n.1 p.39-59 jul./dez. 2005. Estudo de usuários on 
line. estudos de usuários; barreiras na comunicação; internet; responsabilidade 
social; agregados de informação. Trata-se de um estudo de usuários baseado na 
perspectiva da responsabilidade social da Ciência da Informação, considerando 
um agregado de informação disponível na Internet. O objetivo foi o 
levantamento do perfil dos usuários, para detectar suas preferências em relação 
ao sítio, assim como a investigação sobre o uso que se faz de um espaço que 
produz informação política, econômica e social. Para tanto, foram desenvolvidos 
mecanismos de interatividade para que, ao mesmo tempo em que houvesse a 
coleta de dados por parte do profissional da informação proporcionasse a 
participação, por parte dos usuários, para a possibilidade de transformar a 
estrutura desse agregado. Processo que se baseou na metodologia da Pesquisa-
Ação, identificando e apresentando as barreiras na comunicação, como resultado 
final do processo de intervenção científica. Bruno Macedo Nathansohn; Isa 
Maria Freire . 3894 [CB] 

3670. ISSN 1678-765X v.3 n.1 p.60-76 jul./dez. 2005. Uso de indicadores na 
gestão de recursos de informação. indicadores de desempenho; recursos de 
informação; unidades de informação; serviços de informação; abordagem 
centrada no usuário; competência em informação. Aborda aspectos de 
mensuração, focalizando o uso de instrumentos de medição, particularmente 
indicadores, para a avaliação de recursos de informação. Conceitua indicadores 
de desempenho, salientando a importância de seu uso na gestão destes recursos, 
com foco no cliente/usuário. Comenta sua autoridade para a gestão da qualidade 
e processo de tomada de decisão. Apresenta documentos que tratam de 
indicadores de desempenho voltados a bibliotecas tradicionais e digitais, como 
as Normas Internacionais ISO 11620, ISO 20983, o Projeto EQUINOX, além de 
um manual publicado pela UNESCO, como fontes básicas e qualificadas para o 
estudo e a seleção de indicadores e metodologias. Conclui, ressaltando a 
importância do uso sistemático de indicadores para a tomada de decisão, 
avaliação e gestão de recursos de informação. Recomenda a promoção de ações 
que visem sensibilizar órgãos de pesquisa e organismos governamentais para o 
incentivo a sua adoção, bem como a implementação de conteúdos sobre o 
assunto, junto aos cursos da área de Ciência da Informação, dentro do processo 
de desenvolvimento de competência em informação. Helen Beatriz Frota 
Rozados . 3895 [BC] 

3671. ISSN 1678-765X v.3 n.2 2006. A Gestão da Qualidade em Serviços de 
Informação com base na ISO 9000: Quality Management of information 
services according to ISO 9000. gestão da qualidade; serviços de informação; 
ISO 9000. Aborda a implantação da Gestão da Qualidade em Serviços de 
Informação com base nas normas da série ISO 9000, a partir de ampla revisão de 
literatura nacional e internacional, desde o início de sua incidência na literatura 
especializada até os dias atuais. São apresentados e discutidos os principais 
benefícios, críticas e dificuldades da implantação deste tipo de modelo, traçando 
um panorama do tema, com o objetivo de apoiar os gestores de Serviços de 
Informação na sua compreensão e entendimento, contribuindo para a 
consolidação da Gestão da Qualidade na área de administração de Serviços de 
Informação. Valéria Martin Valls . 4112 [B] 



3672. ISSN 1678-765X v.3 n.2 p.01-16 2006. Desenvolvimento do profissional 
da informação para atuar em saúde: identificação de competências. informação 
em saúde; formação profissional; competência profissional; 
interdisciplinaridade. Este trabalho apresenta resultados de pesquisa financiada 
pelo CNPq e trata da identificação das competências necessárias ao profissional 
da Informação que deseja atuar na área da saúde levando-se em conta as atuais 
demandas informacionais e educacionais. Foi utilizado o método qualitativo, 
com abordagem exploratória, aplicado através de entrevistas semi-estruturadas. 
A amostra intencional foi composta por 36 sujeitos das áreas de Saúde, 
Educação e Ciência da Informação da cidade de Campinas. Este trabalho 
apontou, dentre outros resultados, as disciplinas básicas para um programa dessa 
natureza, a época de sua realização, bem como as competências essenciais para 
atuar em saúde. Vera S. M. Beraquet; Renata Ciol; Simone L. G. de Oliveira; 
Natalia M. Chiavaro; Márcio Alexandre N. Chagas . 4108 [BC] 

3673. ISSN 1678-765X v.3 n.2 p.17-30 2006. Indicadores de Ciência, 
Tecnologia e Inovação no Pólo Tecnológico de São Carlos: primeiras 
aproximações. indicadores de ciência; tecnologia e inovação; sistema local de 
inovação; Pólo Tecnológico - São Carlos; análise bibliométrica; informação e 
gestão de Ciência e Tecnologia. As reflexões aqui expostas foram propiciadas 
pelo desenvolvimento do tema "Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação", 
fruto de reflexões teóricas e de práticas de pesquisa na área de Ciência da 
Informação. O artigo apresenta elementos conceituais presentes na construção de 
indicadores de ciência, tecnologia e inovação e resultados parciais referentes à 
primeira fase da pesquisa em andamento: "Indicadores de CT 

I do Pólo Tecnológico de São Carlos: contribuições para um sistema local de 
inovação". Inicialmente, o artigo aborda os marcos conceituais dos indicadores 
de CT 

I, que têm suas origens em várias disciplinas. A seguir, descrevemos as 
abordagens teóricas na construção de indicadores de CT 

I. Enfocamos o uso da bibliometria para diagnosticar e analisar as atividades de 
CT 

I. E finalmente, apresentamos uma primeira aproximação dos indicadores de CT 

I do pólo tecnológico de São Carlos. Carlos Roberto Massao Hayashi; Leandro 
Innocentini Lopes de Faria; Wanda Aparecida Machado Hoffmann; Carlos 
Roberto Massao Hayashi; Maria Cristina Comunian Ferraz . 4109 [C] 

3674. ISSN 1678-765X v.3 n.2 p.31-42 2006. Perspectivas futuras para a 
demanda de profissionais da informação e a organização da informação jurídica 
nos escritórios de advocacia de Campinas: Future perspectives' demand of 
information professionals and the organization of legal information in the 
lawyer's offices in Campinas. informação jurídica; bibliotecário jurídico; 
profissional da informação. Analisa do ponto de vista dos advogados a 
necessidade de um profissional da informação para gerir as informações dentro 
de escritórios de advocacia, de modo a agilizar a tarefa de pesquisa, manutenção 
e controle dessas informações e otimizar o trabalho dos advogados. Camila 
Barleta Fullin . 4110 [B] 



3675. ISSN 1678-765X v.3 n.2 p.43-63 2006. Frame de temas potenciais de 
pesquisa em Ciência da Informação: Information Science issues frame for 
potential researches. ciência da informação (CI); ciências sociais; epistemologia. 
Elabora uma proposta de estrutura sistemática das principais teorias de base, 
autores e linhas de pesquisas potenciais relacionados à resolução de problemas 
conceituais ou aplicados da Ciência da Informação (CI) com base na literatura, 
organizado sob os diferentes eixos que lhe deram origem. O presente artigo, ao 
estruturar um quadro didático preliminar, o qual pode vir a ser aprimorado, 
busca estimular que sejam desenvolvidos estudos e pesquisas, ampliando-se o 
número de autores e de produtos da área, com maior objetividade pelo 
direcionamento dos esforços nos inúmeros problemas que se deseja resolver. 
Rinalda Francesca Riecken . 4111 [C] 

3676. ISSN 1678-765X v.4 n.1 p.1-18 jan./jun. 2006. Fonte de informação 
eletrônica: o papel do bibliotecário de bibliotecas universitárias. bibliotecário; 
bibliotecário-universidades; fontes de informação eletrônica. Este artigo 
pretende apresentar um panorama geral do papel a ser desempenhado pelo 
bibliotecário, especialmente os que atuam em bibliotecas universitárias, em 
função das mudanças tecnológicas. Para tal, buscou-se fazer uma revisão nos 
fundamentos contextuais das atuações deste profissional, face às perspectivas 
apresentadas em decorrência das mudanças ocorridas no âmbito da comunicação 
científica, especialmente das fontes de informação disponíveis. Ana Vera 
Finardi Rodrigues; Isabel Merlo Crespo . 4113 [B] 

3677. ISSN 1678-765X v.4 n.1 p.19-37 jan./jun. 2006. A biblioteca como 
recurso estratégico no escritório de advocacia. informação jurídica; biblioteca 
jurídica; gestão estratégica da informação. O avanço da tecnologia trouxe 
mudanças significativas em relação ao funcionamento das organizações. O 
ambiente competitivo agregou o uso da tecnologia e novos valores da 
informação como fonte de vantagem e de auxílio nos processos de tomadas de 
decisões nas organizações. Neste ambiente competitivo, a biblioteca também se 
faz necessária por ser vista como recurso estratégico, de modo a facilitar o 
controle e recuperação de informações essenciais à vida da organização de 
maneira eficiente e segura para seus usuários, além de elemento fundamental de 
vantagem competitiva para o escritório de advocacia. Mariland Pires Pereira . 
4114 [B] 



3678. ISSN 1678-765X v.4 n.1 p.38-50 jan./jun. 2006. Trajetória da biblioteca 
pública no Maranhão Provincial. Biblioteca pública do Maranhão; maranhão 
provincial; Biblioteca Pública Benedito Leite. Análise da trajetória da Biblioteca 
Pública do Maranhão desde a sua criação em 1829, no Convento do Carmo, até 
1889. Formada inicialmente com o apoio dos homens da elite e de populares, 
desde a sua gênese até o advento da República, a Biblioteca Pública passou por 
diversas situações, ora de pleno abandono e ora de apogeu. Nesse particular, 
resgata-se o ofício do bibliotecário e diretores que fizeram brotar as iniciativas 
para a "socialização" do livro e da leitura no Maranhão oitocentista. A partir 
desta pesquisa histórica, pode-se compreender o papel que a mesma assumiu na 
formação da intelectualidade maranhense e na constituição do campo 
educacional, sendo o espaço privilegiado de convergência de idéias e saberes de 
professores, jornalistas, políticos o que ensejou na fundação da Oficina dos 
Novos, Sociedade Cívica das Datas Nacionais, Academia Maranhense de Letras, 
jornais, revistas e outras ações que favoreceram a São Luis ser denominada de 
Atenas Brasileira. Para o resgate dessa trajetória pesquisou-se em fontes como 
jornais, relatórios e falas de Presidentes de Província, legislação, iconografias 
entre outros documentos que possibilitaram traçar os seus caminhos e 
descaminhos, na constituição do seu acervo e da sua estrutura física. Conclui-se 
que esta pesquisa ao revisitar o passado revela as contradições na formação das 
bibliotecas públicas e abre-se um debate para a necessidade de investigações que 
busquem fazer emergir a história e memória dessas instituições no Brasil. Cesar 
Augusto Castro; Ana Luiza Ferreira Pinheiro . 4115 [B] 

3679. ISSN 1678-765X v.4 n.1 p.51-69 jan./jun. 2006. Representação científica 
a partir das memórias de investigação: experiência na Universidade Estadual de 
Campinas. produção científica; Unicamp; bibliometria; tipologia documental; 
literatura branca e cinzenta. Esta pesquisa trata de analisar a produção científica 
da Unicamp, tendo como base a literatura branca e cinzenta produzida pelo seu 
corpo docente e objetiva verificar o vínculo da produção com o seu 
financiamento. Em relação ao método adotado, foram levantadas informações 
dos anuários de pesquisa (ou memórias) e, posteriormente, lançadas em bases de 
dados, por produtividade e por grupos de pesquisa, construídas para tal fim. Este 
procedimento visou à aplicação de um filtro às informações, de modo a gerar os 
indicadores em input e output, segundo a análise bibliométrica. Os resultados 
alcançados, revelaram crescimento científico no período estudado (1995/2002), 
principalmente nos anos de 1998 e 2002, onde todas as áreas apresentaram 
evolução evidente, isto é, conseguiram desenvolver números positivos para a 
consolidação científica da instituição e contribuir para os indicadores do 
Institute for Scientific Information. Adilson Luiz Pinto; Beatriz-Ainhize 
Rodriguez Barquín . 4116 [C] 



3680. ISSN 1678-765X v.4 n.2 p.1-19 2007. Desenvolvimento de coleções em 
bibliotecas universitárias. biblioteca universitária; desenvolvimento de coleções; 
política de seleção; materiais informacionais; gerenciamento. Aborda o 
gerenciamento da política de desenvolvimento de materiais informacionais nas 
bibliotecas universitárias. Enfatiza a necessidade de as instituições 
estabelecerem normas e padrões que orientem o processo decisório, a fim de 
determinar a conveniência de se adquirir, manter e descartar coleções. Finaliza 
relacionando os critérios de seleção para formação ideal de um acervo, que 
atenda às reais necessidades da comunidade acadêmica. Ana Cláudia Carcalho 
de Miranda . 4322 [B] 

3681. ISSN 1678-765X v.4 n.2 p.20-38 2007. Estudo de correspondência de 
elementos metadados: Dublin Core e MARC 21. Dublin Core; Formato MARC 
21; metadados; interoperabilidade; catalogação de recursos eletrônicos; agência 
de informação Embrapa. A tecnologia da informação tem possibilitado o 
desenvolvimento de aplicações e metodologias de tratamento descritivo, como é 
o caso dos padrões de metadados, permitindo novas abordagens práticas para a 
organização da informação, principalmente em meio eletrônico. A adoção de 
padrão de metadados propicia a interoperabilidade entre aplicações e o 
compartilhamento de dados entre sistemas. Baseado nesse pressuposto, foi 
realizado um estudo da correspondência entre o padrão Dublin Core e o Formato 
MARC 21, visando fornecer subsídios para o desenvolvimento de ferramentas 
de conversão de dados oriundos da catalogação. A maximização de esforços na 
integração e intercâmbio de dados, bem como a sistematização das relações 
entre esses padrões, propiciam o reuso de conjuntos de metadados na mesma 
organização. Maria das Dores Rosa Alves; Marcia Izabel Fugisawa Souza . 4323 
[CB] 

3682. ISSN 1678-765X v.4 n.2 p.39-52 2007. Análise facetada: um olhar face a 
modelagem conceitual. modelagem conceitual; análise facetada; organização e 
uso da informação. As reflexões desse artigo concentram-se no âmbito da 
modelagem conceitual com foco na análise faceta, teoria esta que defende o 
agrupamento de termos de um dado campo do conhecimento em facetas 
homogêneas e mutuamente exclusivas, derivadas de suas facetas superiores por 
uma característica singular de divisão, sendo desenvolvida por Shiyali 
Ramamrita Ranganathan na década de 30. São apresentadas considerações sobre 
a classificação facetada como instrumento para auxiliar a representação do 
conteúdo intelectual em sistemas de modelagem conceitual. Elizabeth Andrade 
Duarte; Roberto Figueiredo Paletta de Cerqueira . 4324 [C] 

3683. ISSN 1678-765X v.4 n.2 p.53-66 2007. Pesquisas na web: estratégias de 
busca. estratégias de busca; Internet; World Wide Web. A World Wide Web tem 
sido utilizada amplamente para a busca e seleção de informações, resultando em 
um de seus principais empregos como suporte para atividades acadêmicas e 
profissionais. Este trabalho apresenta um estudo sobre as estratégias de busca de 
informações na World Wide Web, visando analisar e comparar os resultados de 
uma pesquisa exploratória com estudo similar realizado na Universidade de 
Telaviv. Apresenta-se nove formas possíveis de buscas e como elas foram 
utilizadas nos estudos comparados. Como resultado, são apresentadas as mais 
efetivas e sugere-se melhor treinamento dos usuários para o conhecimento das 
técnicas apresentadas. Elias Estevão Goulart; Annibal Hetem Junior . 4325 [CB] 



3684. ISSN 1678-765X v.4 n.2 p.67-87 2007. Avaliação de fontes de 
informação na Internet: avaliando o site do NUPILL/UFSC. fontes de 
informação; avaliação-fontes de informação; critérios de avaliação; 
NUPILL/UFSC. O artigo apresenta alguns critérios de avaliação de fontes de 
informação, sobretudo na Internet, extraídos da literatura recente das áreas da 
Ciência da Informação e Engenharia de Produção. Descreve significativas 
transformações ocorridas na maneira do homem construir e difundir o 
conhecimento, ações que estão diretamente ligadas às fontes de informação, que 
por sua vez estão atreladas ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 
Ressalta a necessidade de avaliação das fontes de informação na sociedade atual 
que, impulsionada pelo rápido desenvolvimento nas tecnologias de informação e 
comunicação, vê-se envolvida por uma imensurável quantidade de fontes de 
informação disponíveis em rede. Apresenta uma avaliação realizada no site e nas 
fontes de informação do NUPILL/UFSC, com base em critérios extraídos da 
literatura. Constata que o site e as fontes de informação avaliados neste artigo 
estão predominantemente adequados segundo o modelo de critérios eleito pelos 
autores como o mais completo. Rodrigo de Sales; Patrícia Pinheiro Almeida . 
4326 [C] 

3685. ISSN 1678-765X v.4 n.Especial p.01-20 2006. Biblioteca como lugar de 
memória e eco de conhecimento: um olhar sobre "O Nome da Rosa". biblioteca; 
acervos; organização; coleções; bibliotecário. Reflexão crítica sobre bibliotecas 
como templo dos saberes, suas facetas e mudanças. Debate sobre políticas de 
acesso de acervos públicos e privados. Importância de bibliotecas para atender o 
ser humano em suas dimensões sociais, educacionais, culturais, econômicas. 
César Augusto Castro . 4117 [B] 

3686. ISSN 1678-765X v.4 n.Especial p.21-40 2006. Do manuscrito ao digital: 
a longa sobrevivência das bibliotecas e dos profissionais envolvidos. 
biblioteconomia; ciência da informação; história; biblioteconomia; evolução 
tecnológica; desempenho profissional; mercado de trabalho. Mostra a evolução 
do curso de Biblioteconomia no Brasil e a atuação do bibliotecário. Traz o 
trecho do livro de Umberto Eco como referencial histórico da era medieval, 
pretendendo questionar a função de "guardião" da informação nesta fase e no 
contexto atual. Sofia Galvão Baptista; Mariana Baptista Brandt . 4118 [B] 



3687. ISSN 1678-765X v.4 n.Especial p.41-55 2006. De "O Nome da Rosa" ao 
"O Código Da Vinci" verdade, mentira, autoritarismo e individualismo na 
disseminação da informação. disseminação da informação; O Nome da Rosa; 
disseminação da informação; O Código Da Vinci; disseminação da informação - 
verdade; informação; critérios de qualidade; direito intelectual. Apresenta uma 
leitura de dois best sellers contemporâneos sob o ponto de vista da disseminação 
da informação. Discutem-se os conceitos de verdade, a busca da verdade, o 
acesso à informação, as motivações e critérios individuais que se sobrepõem à 
necessidade, validação e uso da informação. Considerando-se que o universo 
pessoal representa a fronteira do entendimento e da aceitação da informação 
como verdade, pelo menos três dimensões concorrem para o acesso à 
informação, e são afetadas pelas novas tecnologias. Tais tecnologias respaldam 
uma nova ordem de comunicação, cuja tendência crescente é a de transferir a 
responsabilidade plena sobre o processo de busca e uso da informação para o 
consumidor, acarretando leituras não convencionais sobre critérios de qualidade 
da informação e o surgimento de uma nova categoria de direitos civis: o direito 
intelectual. Patrícia Zeni Marchiori . 4119 [CO] 

3688. ISSN 1678-765X v.4 n.Especial p.56-71 2006. A universidade do saber 
encontrado em bibliotecas: ontem, hoje e amanhã. biblioteca; acervos; 
organização; coleções; bibliotecário. Reflexão crítica sobre bibliotecas como 
templo dos saberes, suas facetas e mudanças. Debate sobre políticas de acesso de 
acervos públicos e privados. Importância de bibliotecas para atender o ser 
humano em suas dimensões sociais, educacionais, culturais, econômicas. Úrsula 
Blattmann; Graça Maria Fragoso . 4120 [B] 

3689. ISSN 1678-765X v.4 n.Especial p.72-88 2006. No fim, o bibliotecário 
morre .... sistemas de informação e cultura; sistema de recuperação da 
informação (SRI); representação; linguagem; O Nome da rosa. Apresenta 
organização e classificação dos sistemas de informação e cultura revistas a partir 
de O Nome da rosa, livro e filme. Destaca a representação como abordagem 
conceitual. Amplia a noção de linguagem estabelecida para o Sistema de 
Recuperação da Informação (SRI) e propõe a identificação de várias linguagens 
como constituintes dos sistemas de informação e cultura. Essas linguagens, 
tomadas como instrumentos conceituais e operacionais, são utilizadas para a 
análise da obra em questão. Regina Keiko Obata F. Amaro . 4121 [B] 



3690. ISSN 1678-765X v.5 n.1 p.01-12 jan./jun. 2007. As tecnologias da 
informação e comunicação no novo espaço educacional: reflexão a partir da 
proposição dos centros de recursos para el aprendizaje y la investigación 
(CRAIs). CRAIS - ensino - aprendizagem; tecnologia da informação e 
comunicação; centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI). 
A tecnologia de informação e comunicação desenvolve mecanismos que 
auxiliam no ensino e aprendizagem em ambientes universitários, que, a partir da 
Declaração de Bologna, geraram mudanças no sistema de ensino superior na 
União Européia. Como suporte informacional no ensino superior, os Centros de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación - CRAI propõem um modelo de 
intersecção e interação utilizando as tecnologias de informação e comunicação, 
criando serviços que dão suporte ao ensino e à pesquisa. Esse modelo inclui 
tanto a seleção e organização dos conteúdos, como, também, processos de 
interação e comunicação que favoreçam a criação de comunidades críticas na 
aprendizagem. Neste sentido verificamos o papel dos CRAIs utilizando os 
recursos midiáticos no processo educacional, criando uma nova distribuição de 
espaço, relação de tempo entre o trabalho do professor com o aluno e na 
construção da virtualização no sentido da ampliação do conhecimento e da 
informação Claudio Marcondes Castro Filho; Waldomiro Vergueiro . 4327 [C] 

3691. ISSN 1678-765X v.5 n.1 p.115-128 jan./jun. 2007. O essencial para a 
gestão de serviços e produtos de informação. serviço de informação; produto de 
informação; gestão. Este artigo aborda aspectos conceituais e gerenciais sobre 
serviços e produtos de informação. Apresenta conceitos, características e 
tipologias de serviços e produtos de informação. Discute a respeito de questões-
chave que devem ser consideradas para a gestão de serviços e produtos de 
informação Mônica Erichsen Nassif Borges . 4333 [CB] 

3692. ISSN 1678-765X v.5 n.1 p.13-39 jan./jun. 2007. A ontologia na ciência 
da informação. ontologia; ciência da informação; produção científica; 
bibliometria. Este artigo apresenta o uso do termo ontologia, a partir de 
levantamento da freqüência deste em artigos de periódicos indexados na Base 
LISA. Procurou-se identificar a evolução do volume de publicações em diversos 
idiomas, desde a primeira vez em que o termo foi utilizado, em 1977, até março 
de 2006; a relação do termo com outros temas e a identificação dos 
pesquisadores com maior contribuição acadêmica na área. Os dados encontrados 
sugerem que deve ser realizado um estudo qualitativo, como a análise de 
conteúdo dos resumos ou textos completos para estabelecer uma análise mais 
aprofundada do escopo em que a ontologia se vê inserida hoje no campo da 
Ciência da Informação. Abstract This paper presents ontology term using 
thorough of frequency reseraching of it, at articles of indexed journals at LISA 
database. The objective was identify publications quantity increasing at various 
languages, since the first time where the term was used, at 1977, until March 
2006 and the researchers identification with great academic contribution at this 
area. The founded data suggest that it must be developed a qualitative study, like 
the complete analysis of content of the abstracts or texts to establish a scope 
deeper analysis where Ontology is inserted today at Information Science area 
Marta Sianes Oliveira do Nascimento; Geovane Eugênio Oliveira; Geraldino 
Gonçalves Bastos; Fernanda Passini Moreno . 4328 [C] 



3693. ISSN 1678-765X v.5 n.1 p.40-54 jan./jun. 2007. A atuação do 
turismólogo na sociedade da informação . turismo; turismólogo; profissional da 
informação; sociedade da informação. Este trabalho aborda a importância dos 
serviços oferecidos pelo turismólogo como mediador de informações 
personalizadas para o exercício de sua profissão. O artigo inicia com os 
conceitos de sociedade da informação e o papel do turismólogo na conjuntura 
que caracteriza este tipo de sociedade. Por fim, são analisadas as interfaces de 
sua função com outros profissionais para atender a demanda informacional dos 
seus usuários, alimentando a cadeia produtiva da sociedade da informação 
Fabiano Couto Corrêa da Silva; Cristine Fabris . 4329 [CO] 

3694. ISSN 1678-765X v.5 n.1 p.55-76 jan./jun. 2007. Informação e software 
livre no capitalismo contemporâneo . software livre; sociedade da informação; 
Richard Stallman; tecnologia da informação; código aberto. A sociedade 
contemporânea mostra cada vez mais a necessidade de o indivíduo ter controle 
do processo de seleção, processamento, comunicação e uso das informações. A 
informatização da sociedade é notória e crescente, mediada principalmente pelas 
novas tecnologias, capazes de estabelecer elos em diferentes e distantes espaços 
geográficos, convergindo com uma grande quantidade de informações nas mais 
diversas áreas da inteligência humana, seja para o uso cultural, empresarial, 
político e governamental ou mesmo de entretenimento. Frente às transformações 
tecnológicas, ocorridas a partir da implementação efetiva da Internet, surgem 
novas formas de organização e produção de software, tendo como destaque no 
cenário atual o movimento de software livre e os discursos existentes de que ele 
se estabeleceria com um caráter libertador no compartilhamento de informação e 
conhecimento. Este estudo verifica as tendências e os rumos do software livre no 
capitalismo contemporâneo, efetuando uma discussão com os discursos 
existentes, se apoiando na Ciência da Informação e nas discussões da economia 
política da informação Paulo César Elias; Fernando Augusto M. Mattos . 4331 
[C] 

3695. ISSN 1678-765X v.5 n.1 p.77-94 jan./jun. 2007. A atuação do 
turismólogo na sociedade da informação. comunidade científica; social 
bookmarks; folksonomia; connotea. Este trabalho aborda a importância dos 
serviços oferecidos pelo turismólogo como mediador de informações 
personalizadas para o exercício de sua profissão. O artigo inicia com os 
conceitos de sociedade da informação e o papel do turismólogo na conjuntura 
que caracteriza este tipo de sociedade. Por fim, são analisadas as interfaces de 
sua função com outros profissionais para atender a demanda informacional dos 
seus usuários, alimentando a cadeia produtiva da sociedade da informação 
Cleusa Pavan; Geórgia Geogletti Cordeiro Dantas; Ida Regina C. Stumpf; Sônia 
Elisa Caregnato . 4330 [CO] 



3696. ISSN 1678-765X v.5 n.1 p.95-114 jan./jun. 2007. Suportes teóricos para 
pensar linguagens documentárias. linguagem documentária; terminologia; 
lingüística. Este artigo consiste em uma breve revisão na literatura referente aos 
estudos e pesquisas que vêm sendo realizados no Brasil predominantemente nos 
últimos cinco anos a respeito da construção de modelos de representação do 
conhecimento, mais popularmente conhecidos como linguagens documentárias. 
O propósito é identificar quais as principais teorias vêm fornecendo subsídios 
para as respectivas pesquisas. Antes de mapear parte do campo epistemológico 
das linguagens documentárias, será explicitada uma breve contextualização 
histórica e conceitual a respeito das linguagens documentárias. Almeja-se 
concluir com a identificação de possíveis linhas ou tendências de pesquisa 
acerca da construção de modelos de representação do conhecimento Rodrigo de 
Sales . 4332 [CB] 

3697. ISSN 1678-765X v.5 n.2 p.01-24 jul./dez. 2007. Sistemas de informação 
em bibliotecas: o comportamento dos usuários e bibliotecários frente às novas 
tecnologias de informação. sistemas de informação; barreiras de usabilidade; 
estudos de usuário. A Tecnologia da Informação influencia o trabalho intelectual 
e de pesquisa nas várias áreas do conhecimento. Nas bibliotecas a tecnologia é 
utilizada através dos Sistemas de Informação para armazenar, manipular, filtrar e 
gerar informação de forma rápida e eficaz. O presente trabalho pretende 
colaborar para o aprofundamento do conhecimento sobre algumas questões 
fundamentais no uso de Sistemas de Informação em bibliotecas. Busca 
compreender e identificar melhor os determinantes e barreiras de usabilidade, 
que leva a não interação usuário/sistema. O estudo foi conduzido a partir de um 
levantamento bibliográfico, comparando conceituações de pesquisadores da 
área, numa abordagem crítica. Como resultado destacamos que a biblioteca 
poderá ter seu espaço ampliado pela capacitação dos bibliotecários e usuários no 
manuseio dos Sistemas de Informação.O dinamismo do profissional 
bibliotecário seja como orientador no uso do Sistema de Informação, seja como 
executor da pesquisa, também é um minimizador das barreiras de usabilidade 
Patrícia Maria Silva . 4334 [CB] 

3698. ISSN 1678-765X v.5 n.2 p.115-131 jul./dez. 2007. Sociedade da 
informação, transformação e inclusão social: a questão da produção de 
conteúdos. sociedade da informação; conteúdos; tecnologia. Neste artigo 
apresentamos alguns conceitos de Sociedade da Informação e analisamos os três 
elementos que podem alianhavar a introdução da Sociedade da Informação: a 
reestruturação produtiva, a evolução tecnológica e a reorganização política; a 
revolução da TICs (tecnologias de informação e comunicação), a transferência 
de informação e a construção do conhecimento com o propósito de identificar 
como o arcabouço teórico da Ciência da Informação e Comunicação pode 
contribuir para a assimilação e uso da informação com efeito propulsor da 
transformação e inclusão social na Sociedade do Conhecimento Antonio 
Francisco Maia Oliveira; Rogério Eduardo Rodrigues Bazi . 4338 [C] 



3699. ISSN 1678-765X v.5 n.2 p.25-52 jul./dez. 2007. O programa de inclusão 
digital do Governo brasileiro: análise sob a perspectiva da interseção entre 
Ciência da Informação e interação humano computador. disseminação da 
informação; interação humano-computador; inclusão digital; sociedade da 
informação; recuperação de informação; software livre. Apresenta uma análise 
do Programa de Inclusão Digital do Governo Brasileiro sob uma perspectiva 
resultante da intersecção entre as áreas da Ciência da Informação e da Interação 
Humano-Computador. Desenvolve os principais conceitos dos itens em questão. 
Discute a Interação Humano-Computador como componente do processo de 
disseminação e recuperação da informação por meio de computadores e 
promove uma aproximação entre a Área e a Ciência da Informação. Pesquisa, 
por meio de levantamento de dados e questionários aplicados em escolas de 
Ensino Fundamental, alguns dos resultados da aplicação do Programa de 
Inclusão Digital do Governo Brasileiro, visando subsidiar a análise desenvolvida 
Calixto Silva Neto; José Oscar Fontanini de Carvalho . 4335 [C] 

3700. ISSN 1678-765X v.5 n.2 p.53-66 jul./dez. 2007. Necessidades 
informacionais e aprendizagem no ciclo de vida de um projeto . gestão de 
projetos; gestão da informação; gestão do conhecimento; aprendizagem 
organizacional. Organizações, de modo geral, precisam inovar se quiserem se 
destacar ou continuar competitivas na área em que atuam. Para tal, necessitam 
elaborar e implementar projetos inovadores. Projetos são empreendimentos com 
cronogramas bem definidos, com recursos próprios alocados, equipes 
multidisciplinares atuantes e possuem características administrativas peculiares. 
Pode-se descrever o ciclo de vida de um projeto inovativo em quatro fases: 
conceitual; planejamento e organização; implementação e encerramento. Cada 
fase tem características próprias, com necessidades de informação e 
aprendizagem diferenciadas das atividades rotineiras da organização. Este texto 
procura fazer uma reflexão sobre as necessidades informacionais, a produção de 
conhecimento e a aprendizagem organizacional durante o desenvolvimento de 
um projeto Nabor Alves Monteiro; Marta Lígia Pomim Valentim . 4336 [CO] 



3701. ISSN 1678-765X v.5 n.2 p.87-114 jul./dez. 2007. Regimes de informação 
na sociedade da informação: uma contribuição para a gestão da informação. 
sociedade da informação; regimes de informação; sistemas de informação; 
linguagens documentárias; gestão da informação. O avanço alcançado pelas 
tecnologias de comando e comunicação, atuais tecnologias de informação e 
comunicação alçaram a Humanidade numa condição jamais vista, modulando, 
inclusive, o sistema social, que tem na informação e no conhecimento os 
recursos que movem não somente a economia no planeta mas o cotidiano dos 
seres humanos. O trabalho visa aproximar os conceitos de sociedade da 
informação, regimes de informação, sistemas de informação e linguagens 
documentárias. Busca trabalhá-los em conjunto visando uma forma de, dentro da 
perspectiva dos regimes de informação, que são modos de produção 
informacional dominantes em um contexto social, dar uma contribuição aos 
gestores de informação. As tecnologias de informação e comunicação são vistas 
como os dispositivos de conectividade que aumentam a abrangência e alcance 
dos limites dos regimes de informação e também como parte da solução de 
problemas para os sistemas de informação. Argumenta que se entendemos os 
regimes de informação como ambientes onde convivem seres humanos e a 
informação, os sistemas de informação idealizados a partir da concepção dos 
regimes de informação atenderiam com melhor precisão às demandas 
informacionais Roberto José Gervásiro Unge; Isa Maria Freire . 4337 [C] 

 

 

Revista Brasileira de Museus e Museologia 

3702. ISSN 1807-6149  n.2 p.106-115 2006. O Sistema Brasileiro de Museus e 
outros sistemas: uma análise comparativa. Sistema Brasileiro de Museus; 
sistemas de museus; Política Nacional de Museus; políticas públicas. Este artigo 
aborda a criação do Sistema Brasileiro de Museus e faz considerações sobre a 
sua importância para a condução e a implementação das políticas públicas para o 
setor museológico brasileiro. A abordagem se constrói pela comparação, no 
plano internacional, com os Sistemas de Museus da Espanha e Catalunha e com 
a Rede Portuguesa de Museus e, no plano nacional, com os Sistemas de Museus 
da Espanha e Catalunha e com a Rede Portuguesa de Museus e, no plano 
nacional, com o Sistemas Integrado de Museus do Pará e com o Sistema 
Estadual de Museus do Rio Grande do Sul. O autor defende que esse modelo de 
gestão é eficaz na condução da Política Nacional de Museus e que a 
institucionalização de um canal de interlocução entre a sociedade civil e o 
governo é fundamental para garantir a participação dos setores governamentais 
nas discussões sobre as políticas públicas para a área museológica Átila 
Tolentino . 4718 [M] 



3703. ISSN 1807-6149  n.2 p.116-126 2006. Ações afirmativas de caráter 
museológico no Museu Afro-Brasileiro/UFBA. ações afirmativas museológicas;  
memória afro-brasileira; museu; religiosidade; museologia. Este texto apresenta 
uma síntese do Projeto Conceitual Básico para Implantação do Novo Setor do 
Museu Afro-Brasileiro, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), relativo ao 
Setor da Herança Cultural Afro-Brasileira. O projeto consiste principalmente da 
organização de um banco de dados, que dará suporte teórico para o futuro 
projeto expográfico. Serão feitos levantamentos bibliográfico e iconográfico 
sobre as principais organizações da resistência, construção e afirmação de 
identidade afro-brasileira, abrangendo temas até então não abordados no seu 
espaço expositivo, como os quilombos, as revoltas e insurreições escravas, as 
irmandades religiosas, os movimentos recreativos, culturais e políticos, o 
carnaval afro-brasileiro, a capoeira, os movimentos negros contemporâneos, 
entre outras práticas socioculturais Joseania Miranda Freitas; Livia Maria Baêta 
da Silva; Luzia Gomes Ferreira . 4719 [MO] 

3704. ISSN 1807-6149  n.2 p.127-139 2006. As transformações da relação 
museu e público sob a influência das tecnologias da informação. público virtual 
de museu; tecnologias de informação e comunicação; ciência da informação; 
museologia. Este artigo, baseado em tese de doutorado da autora, analisa as 
transformações da relação entre museu e público, a partir da análise de 
mensagens de correio eletrônico de visitantes virtuais do Museu Histórico 
Nacional e de entrevistas via internet sobre o comportamento e a relação desse 
público com o público presencial. Pontuam essa análise discussões sobre a 
evolução dos museus, as novas tecnologias e os museus como fonte de 
informação, que contam com referenciais teóricos da ciência da Informação, da 
museologia e da comunicação. Nesse sentido, são colocadas em debate as redes 
eletrônicas de comunicação e informação, bem oco a formação de um público 
virtual e sua contribuição para expandir as visitações in loco às exibições e aos 
demais setores de informação do museu de forma integrada Roseane Maria 
Rocha de Carvalho . 4720 [MC] 

3705. ISSN 1807-6149  n.2 p.140-155 2006. A informação em museus de arte: 
de unidades isoladas a sistemas integrado. museus de arte-bibliotecas; 
informação no museu de arte; sistema de informação. Museus e bibliotecas 
possuem necessidades específicas, mas também muitas características em 
comum: coletam e protegem parte da cultura, administram e possibilitam o 
acesso às coleções, comunicam novos conhecimentos e gerenciam informações. 
Este artigo propõe a revisão dos processos de produção e circulação de 
informações no museu de arte, em busca de novas articulações, mais produtivas 
e eficazes. A autora defende a formulação de uma política de informação para o 
museu de arte que privilegie a ampla circulação de informações e seu uso 
compartilhado, de forma a permitir a máxima utilização de seus recursos e o 
desenvolvimento das competências das equipes envolvidas, tendo como 
resultados projetos integrados e a ampliação do acesso e do uso da informação 
por parte dos diferentes públicos Maria Christina Barbosa de Almeida . 4721 
[M] 



3706. ISSN 1807-6149  n.2 p.26-40 2006. Lazer é prazer. Museu dá prazer?: 
uma análise da relação do morador de Niterói com o seu Museu de Arte 
Contemporânea. pesquisa; público; MAC de Niterói; turismo; lazer; relações 
dialogais. Este artigo apresenta e analisa os resultados de duas pesquisas 
desenvolvidas no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) PELA 
AUTORA, NO PERÍODO DE 1998 a 2005: "O perfil do visitante do Museu de 
Arte Contemporânea de Niterói", realizada pelo Centro de Pesquisas do 
Fenômeno Turístico do Centro Universitário Plínio Leite (Unipli), e uma 
pesquisa sobre a procedência dos visitantes a partir do livro de assinaturas do 
MAC (feita pela autora, por assistentes e estagiários, no primeiro semestre de 
2005). O artigo sugere que o MAC é muito mais um atrativo turístico que uma 
opção de lazer e cultura e, a partir de autores que tratam do turismo, do lazer e 
da relação dos habitantes com seus museus, estimula uma reflexão sobre a 
inserção dessas instituições na vida da cidade em que estão instaladas Telma 
Lasmar Gonçalves . 4710 [M] 

3707. ISSN 1807-6149  n.2 p.41-47 2006. Bertha Lutz: e a importância das 
relações de gênero, da educação e do público nas instituições museais. Bertha 
Lutz; museus-atuação feminina; museus escolares; museus-estudos de público. 
A participação das mulheres e as relações de gênero como temas de reflexão dos 
estudos museológicos não são ainda uma tradição no Brasil. Neste artigo, como 
parte de uma pesquisa mais ampla, foram recuperados aspectos da trajetória da 
conhecida feminista (e desconhecida museóloga) Bertha Maria Júlia Lutz (1894-
1976). Comentando aspectos de seu relatório de viagens aos museus dos Estados 
Unidos em 1932, chamado "O papel educativo dos museus americanos", foram 
destacados seus pontos de vista sobre o papel dos museus à época suas menções 
aos estudos emergentes sobre público e, particularmente, suas observações em 
relação à atuação das mulheres nesses espaços de cultura científica Maria 
Margaret Lopes . 4711 [M] 

3708. ISSN 1807-6149  n.2 p.48-57 2006. Musealização e cultura 
contemporânea. memória; patrimônio; museu; cultura contemporânea; 
modernidade. Este artigo discute as relações entre a sociedade contemporânea e 
a "cultura da memória", isto é, a preocupação cada vez maior com a preservação 
ou recuperação dos vínculos com o passado, a historia e a memória. A partir da 
noção de musealização desenvolvida por Andréas Huyssen, argumenta-se que a 
chamada modernidade tardia se caracteriza por uma nova forma de tematizar as 
noções de memória, patrimônio e identidade, que legitimaria a consolidação de 
um "passado sempre presente". Com efeito, a musealização faz parte de um 
processo mais amplo de transformações sociais e culturais contemporâneas, que 
abrange, entre outros fatores, a reorientação das identidades coletivas, as novas 
tecnologias da informação e a globalização cultural Leopoldo Guilherme Pio . 
4712 [M] 



3709. ISSN 1807-6149  n.2 p.58-68 2006. Museu Treze de Maio: memória e 
identidade negra em Santa Maria (RS). museu; patrimônio negro; movimento 
social negro; arquitetura de museus. Este artigo apresenta o trabalho que vem 
sendo desenvolvido desde o início de 2001 para a constituição de um museu 
com temática afro-brasileira na cidade de Santa Maria (RS), o Museu Treze de 
Maio (MTM). Abordam-se, num primeiro momento, os conceitos que 
consolidaram e articularam intra e interinstitucionalmente o museu. São 
apresentados também um breve histórico do MTM e sua proposta arquitetônica, 
que está sendo desenvolvida no Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Feral de Santa Maria. Busca-se dessa maneira, incentivar e 
oferecer novas perspectivas sobre o modo como pode surgir e esse desenvolver a 
instituição "museu" Giane Vargas Escobar; Leonardo Veronimo Lameira; 
Lucienne Rossi Lopes Limberger . 4713 [M] 

3710. ISSN 1807-6149  n.2 p.69-81 2006. O perfil das escolas que promovem o 
acesso dos jovens a museus. cultura; museus; jovens; escolas. Com base no 
lugar de destaque que os museus vêm ocupando na promoção cultural, este 
artigo investiga a existência de relações entre o número de museus visitados 
pelas escolas municipais e particulares do município do Rio de Janeiro e seus 
capitais econômico, social e cultural. Foram examinados também alguns 
aspectos associados às visitas e aos museus freqüentados pelos jovens. Para a 
realização do estudo, foi submetido um questionário a 2.298 alunos da oitava 
série do ensino fundamental e outro a profissionais em uma amostra 
probabilística de 48 unidades escolares. Os dados coletados foram examinados a 
partir de cruzamento entre as variáveis selecionadas, indicando particularidades 
do acesso e da quantidade de museus visitados de acordo com o tipo de rede de 
ensino Sibele Cazelli; Creso Franco . 4714 [M] 

3711. ISSN 1807-6149  n.2 p.81-86 2006. A inclusão dos deficientes visuais 
nos museus. inclusão; acessibilidade; museus; museologia; deficiência visual; 
cegueira; exposição; patrimônio. Este artigo apresenta razões para que as 
pessoas com deficiências visuais tenham o direito de participar das atividades 
dos museus. Com base em uma bibliografia da área de museologia, inclusão e 
acessibilidade, o tema destaca a urgência de propostas de museus mais 
inclusivos, que considerem como parte de seu público as pessoas para as quais a 
perda da visão constitui uma grande barreira de comunicação. Problematizando 
situações reais ocorridas no Brasil e diretrizes de outros países, o texto apresenta 
diferentes posições, mas busca um mesmo objetivo: conscientizar profissionais e 
representantes das áreas de patrimônio, museologia, ação cultural, educação 
patrimonial e políticas públicas de cultura a respeito da inclusão, como prática 
democrática de fundamental importância Viviane Panelli Sarraf . 4715 [M] 



3712. ISSN 1807-6149  n.2 p.87-93 2006. A museologia como instrumento 
estratégico nas políticas culturais contemporâneas. museologia; museologia 
social; patimônio; nacionalismo; globalização; política cultural. Este texto avalia 
em que medida uma política cultural comprometida com o seu contexto histórico 
e social pode inserir em suas ações a problemática da cultura, local e global, 
assim como o reforço das identidades locais, em resposta à tendência de 
homogeneização das referências culturais. Discute-se sobre a trama de relações 
que interligam a política e o território com as problemáticas contemporâneas da 
cultura, patrimônio e museologia. As expectativas de valorização coletiva das 
referências culturais e de reanimação econômica que se geram em torno da 
salvaguarda do patrimônio levam a uma crescente integração dessas temáticas 
nas políticas territoriais e culturais. Dessa forma, a defesa das referências 
culturais constitui hoje, um objetivo assumido das agendas políticas municipais, 
nacionais e mesmo das grandes organizações supranacionais Judite Primo . 4716 
[M] 

3713. ISSN 1807-6149  n.2 p.94-105 2006. Arte, natureza e cidade: o Museu 
do Açude e a floresta do Rio de Janeiro. Castro Maya; Museu do Açude; 
Floresta da Tijuca; circuitos expositivos; arte contemporânea. Este artigo trata 
das noções de preservação e de difusão social do patrimônio no Museu do 
Açude. São enfocadas duas estratégias museológicas implementadas pela 
instituição, desde 1999, com vistas a lidar com essas questões: a renovação da 
exposição de longa duração e a criação do projeto Arte Contemporânea e 
Natureza, um espaço de instalações permanentes. O objetivo principal é refletir 
sobre como essas propostas tornaram mais legíveis os elos identitários que 
associam Castro Maya à sua residência/museu na Floresta da Tijuca Paulo Ségio 
Moraes de Sá . 4717 [M] 

3714. ISSN 1807-6149  n.3 p.101-108 2007. Uma reflexão sobre o conceito de 
público nos museus locais. museus-conceito de público; usuário; museus locais. 
O texto discute como as mudanças na instituição museal nas últimas décadas 
afetaram e transformaram o conceito de público nos museus. Analisando 
especificamente o público efetivo desses espaços (e não o potencial), o autor 
aponta o esgotamento e a insuficiência do conceito de visitante diante das novas 
preocupações e novas formas de intervenção dos museus, tal como sua evolução 
para um museu pró-ativo; e a dispersão de seus serviços, em contraste com uma 
antiga centralidade nos processos. Assim, defende que o conceito de público 
deveria passar a ser entendido principalmente pela idéia de usuário. A partir 
dessa leitura, analisa os museus locais e suas diferentes características Fernando 
João de Matos Moreira . 4754 [M] 



3715. ISSN 1807-6149  n.3 p.10-26 2007. Museus são bons para pensar: o 
patrimônio em cena na Índia. museus-Índia; público-museus; complexo 
expositivo. Os autores analisam a situação dos museus na Índia, colcando que 
estes participariam de uma categoria transnacional de formas culturais 
desenvolvida ao longo dos dois últimos séculos e alheia a distinções e 
relacionamentos europeus habituais. Desenvolvem também a idéia de que a 
experiência museal constitui um momento dialógico dentro de um processo 
maior de criação de "literacia cultural", no qual há um papel preponderante de 
narrativas influenciadas pelos meios de comunicação. Neste contexto, os museus 
são apresentados como parte de um "complexo expositivo" no qual espetáculo, 
disciplina e poder do Estado interligam-se a questões de entretenimento, 
educação e controle Arjun Appadurai; Carol A. Breckenridge . 4744 [M] 

3716. ISSN 1807-6149  n.3 p.109-116 2007. Um museu vivo, chamado Sacaca. 
Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá (Iepa); 
Museu Sacaca; museu a céu aberto; cultura regional. O artigo aborda a origem 
do Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá (Iepa), a 
trajetória de criação do Museu Sacaca e apresenta os pesquisadores pioneiros na 
montagem doas acervos, Waldemiro Gomes e Reinaldo Damasceno. O texto 
trata também da concepção museológica que norteou a estruturação da 
instituição, das atividades nela desenvolvidas e dos instrumentos utilizados para 
trabalhar com seus diversos públicos, aliando o papel do museu como espaço de 
lazer e como palco no desenvolvimento da educação informal Núbia Soraya de 
Almeida Ferreira . 4755 [M] 

3717. ISSN 1807-6149  n.3 p.117-128 2007. Para pensar os museus: ou 'quem 
deve controlar a representação do significado dos outros?'. antropologia; 
museus; patrimônio cultural; preservação; Museu de Arqueologia e Etnologia da 
UFPR. O artigo discute os museus a partir da organização das coleções 
etnográficas e enfatiza suas articulações com a antropologia. A transformação 
dos espaços museológicos em fóruns, que possibilitam debates e contrastam 
diversidades, indica uma questão de fundo: "quem deve controlar a 
representação do significado dos outros?". O texto apresenta também um breve 
histórico do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do 
Paraná (MAE), desde sua fundação no início de 1960, analisando as diferentes 
abordagens que pautaram suas coleções. Além de tornar possível uma reflexão 
sobre a história da antropologia no Paraná e no Brasil, o projeto museográfico da 
instituição é um incessante exercício de reconstrução das experiências vividas 
pelo "caiçara" e pelas populações indígenas paranaenses Márcia Scholz de 
Andrade Kersten; Anamaria Aimoré Bonin . 4756 [M] 

3718. ISSN 1807-6149  n.3 p.27-31 2007. O museu e o público jovem: 
imaginário de gerações. Museu Integrado de Roraima; Pólo arte na Escola; 
Universidade Federal de Roraima; museus; público jovem. O texto relata parte 
de um projeto desenvolvido pelo Museu Integrado de Roraima e o Pólo Arte na 
Escola da Universidade Federal de Roraima, para formação continuada de 
professores da rede pública e privada em Boa Vista. Os objetivos são discutir, 
problematizar e propor metodologias de ensino a partir do espaço museal, 
levando em conta a característica interdisciplinar do acervo, reflexo do contexto 
multicultural existente no Estado Elena Fioretti; Luis Fernando Lazzarin . 4745 
[M] 



3719. ISSN 1807-6149  n.3 p.32-41 2007. O lugar da infância nos museus. 
infância; museus; cultura; educação; coleções. O artigo é o recorte de uma 
investigação em curso sobre o espaço que a infância ocupa nos museus, em 
particular os de Santa Catarina. A partir de autores como Walter Benjamin, o 
texto aponta que as brincadeiras ajudam a criança a perceber o mundo, a 
organizá-lo e, por conseqüência, a colecionar objetos. Nesse sentido, relacionam 
essa fase a questões do campo museológico, incluindo a seleção de notícias e 
informações que enfocam vínculos entre museus e infância Amalhene Baesso 
Reddig; Maria Isabel Leite . 4746 [M] 

3720. ISSN 1807-6149  n.3 p.42-49 2007. Arte coletiva: um problema para 
arte-educadores?. museus; arte-educação; arte contemporânea; autoria; história 
da arte. O texto coloca em debate o modo como arte-educadores lêem as 
produções coletivas da arte contemporânea. Para o autor, essa leitura seria feita a 
partir da representação de um único autor e, por conseguinte, da representqação 
de um modo de fazer artístico, o que colaboraria para a manutenção de um olhar 
romântico sobre a figura do artista. Para tanto, aponta a diferença entre dois 
tipos de trabalhos coletivos: o colaborativo e o cumulativo Emerson Dionisio 
Gomes de Oliveira . 4747 [O] 

3721. ISSN 1807-6149  n.3 p.50-59 2007. Museu Bispo do Rosário Arte 
Contemporânea: da coleção à criação. museu; Museu Bispo do Rosário Arte 
Contemporânea; criação; museu do esquecimento; psiquiatria. O artigo 
apresenta o conceito do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea a partir 
de sua criação artística. Parte-se da crítica ao modelo tradicional (museu = 
edifício + coleção + público), construído em torno do objeto; da coleção 
organizada num prédio-sede; e da visita por um público passivo. Nesse caso, o 
autor aponta que a narrativa veiculada é o exercício do poder disciplinar de 
conferir ou não a identidade de pertencimento ao mundo (de valores) das elites. 
Além disso, o texto critica o modelo proposto pela Nova Museologia, segundo o 
qual museu = território + patrimônio + população. Para o Museu Bispo do 
Rosário Arte Contemporânea, museu = lugar praticado + criação + rede. 
Portanto, não se trata mais de um lugar de memória e sim de um museu do 
esquecimento. Finalmente, o artigo evidencia como a criação estrutura a prática 
com arte na escola livre de artes visuais, nas exposições e na ação educativa 
Ricardo Aquino . 4748 [M] 

3722. ISSN 1807-6149  n.3 p.60-66 2007. A Video Art brasileira. videoarte; 
Museu de Arte Contemporânea da USP; 1970. A exposição Vídeo Art, realizada 
em 1975, no Institute of Contemporary Art da Universidade da Pensilvânia, 
Estados Unidos, foi o primeiro grande evento dessa prática artística no mundo. 
Com a participação de vários países, mostrou também os trabalhos da geração 
pioneira de artistas do vídeo brasileiro. O convite da diretora do ICA, Suzanne 
Delehanty, ao diretor do museu de Arte Contemporânea da USP (MAC-USP), 
Walter Zanini, para selecionar participantes para a exposição foi responsável 
pelo surgimento da videoarte no Brasil, até então quase inexistente Carolina 
Amaral de Aguiar . 4749 [MO] 



3723. ISSN 1807-6149  n.3 p.67-78 2007. Absolutamente modernos?: a arte 
brasileira das bienais e dos MAMs e os desafios de uma coleção particular. arte 
moderna-Brasil; Bienal de São Paulo; coleção Castro Maya; colecionismo; 
museus de arte moderna. A autora analisa como a participação do colecionador e 
mecenas Raymundo Ottoni de Castro Maya na criação e na direção do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro, bem como seu interesse nas bienais de São 
Paulo, revelam um comprometimento ativo no esforço de renovação do 
embrionário ambiente cultural brasileiro e no processo de institucionalização do 
moderno, durante os anos 40 e 50. Essas experiências viriam a marcar sua visão 
acerca da arte e contribuir para transformações ocorridas nas formas de adquirir 
as peças da coleção Anna Paola P. Baptista . 4750 [MO] 

3724. ISSN 1807-6149  n.3 p.79-84 2007. Vida e morte no museu-casa. museu-
casa; vida; morte; memória. O artigo analisa a presença das categorias vida e 
morte nos museus-casas, buscando compreender a inserção destas categorias no 
imaginário popular, bem como sua dimensão histórico-científica. O instrumental 
teórico é construído a partir de pensadores como Platão, Adorno e Huyssen, que, 
de alguma forma, abordam esses conceitos Aparecida M. S. Rangel . 4751 [M] 

3725. ISSN 1807-6149  n.3 p.85-92 2007. A percepção desafiando a ciência. 
Museu Zoobotânico Augusto Ruschi; Universidade de Passo Fundo; museu de 
ciências naturais; ação educativa em museus; educação ambiental. O artigo 
apresenta a transformação do Museu Zoobotânico Augusto Ruschi, da 
Universidade de Passo Fundo (Muzar/UPF), na relação com o objeto, a ciência, 
a educação, a percepção e o público, ao longo de sua trajetória. Um dos focos 
das autoras é mudança na relação entre o museu e seus visitantes, a partir de 
transformações paradigmáticas, como a atual utilização da educação ambiental e 
da percepção no circuito expositivo Flávia Biondo da Silva; Andréia Benetti-
Moraes . 4752 [M] 

3726. ISSN 1807-6149  n.3 p.93-100 2007. Memórias de pessoas, de coisas e 
de computadores: museus e seus acervos no ciberespaço. memória virtual; 
memória social; patrimônio digital; Museu Virtual da Faculdade de Medicina da 
UFRJ. As autoras analisam o site Museu Virtual da Faculdade de Medicina da 
UFRJ para articular os pressupostos teóricos sobre a virtualidade e a condição de 
existência do museu virtual. No artigo, discute-se a transformação das memórias 
analógicas em memórias virtuais e também a forma como museus 
(essencialmente, instituições de memória) vivem esse processo Inês Gouveia; 
Vera Dodebei . 4753 [M] 



3727. ISSN 1807-6149 v.1 n.1 p.121-134 2004. A coleção etnográfica do 
Museu Goeldi: memória e conservação. . Objetos etnográficos constituem 
acervos especiais, cuja complexidade material e riqueza de informações 
requerem sistemas de conservação e documentação igualmente elaborados. Este 
artigo trata, sobretudo, das coleções etnográficas do Museu Paraense Emílio 
Goeldi, apontando para a importância de um projeto recentemente implantado, 
com apoio da VITAE, com vistas a alterar as condições de conservação desse 
acervo, em especial no que se refere à criação de um sistema de controle 
ambiental exclusivo para uma nova reserva técnica. O texto traça ainda um 
panorama acerca da história dessas coleções e de sua constituição (incluindo-se 
antigos casos de empréstimos não devolvidos), na qual se destacam figuras 
como Emil August Goeldi, Curt Nimuendajú, Eduardo Galvão, entre tantos 
outros personagens que ajudaram a construir essa instituição paradigmática do 
conhecimento da diversidade social e biológica da Amazônia Lucia Hussak van 
Velthem; Franciza Lima Toledo; Alegria Benchimol; Rosa Lourenço Arraes; 
Ruth Cortez de Souza . 4674 [M] 

3728. ISSN 1807-6149 v.1 n.1 p.135-146 2004. Diabruras do Saci: museu, 
memória, educação e patrimônio. Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro; 
imaginário; memória social; veracidade documental; educação patrimonial. Do 
coração de um museu que completa seus setenta anos de existência, o museu 
histórico da Cidade do Rio de Janeiro, o autor resgata uma "Perna do Moleque 
Saci", para falar de imaginário e memória social. Mais ainda, trata de uma 
existência que transcende a veracidade documental, e mesmo a materialidade 
pura, apontando para uma relação inextrincável entre patrimônio material e 
espiritual, tal como diferentes aspectos de um mesmo patrimônio cultural. Em 
outras palavras, mais do que abordar a musealização da "Perna do Saci", o artigo 
tematiza a musealização da idéia do Saci, o que leva o autor ao encontro de 
Monteiro Lobato e seu mergulho na memória do personagem, bem como à 
discussão mais ampla em torno da importação do termo inglês heritage 
education. Traduzido como "educação patrimonial", seu transplante ignorou 
possibilidades de diálogo em um primeiro momento; por outro lado, aponta o 
artigo que se acenam atualmente tentativas e reconhecimentos de uma 
antropofagia inevitável Mário Chagas . 4675 [M] 

3729. ISSN 1807-6149 v.1 n.1 p.147-156 2004. A criação de museus de arte no 
Brasil pelo mecenato de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand; mecenato; 
museus-história-Brasil. O artigo trata da criação de museus de arte no Brasil 
pelo mecenato de Assis Chateaubriand, tema extraído de projeto de pesquisa da 
autora. Apresenta aspectos sobre a história dos museus e, especificamente, sobre 
a abertura dos museus brasileiros. Como pontos importantes, são destacados o 
colecionismo e o mecenato, singularidades na fundação da instituição 
museológica Maria Cristina de Freitas Gomes . 4676 [M] 



3730. ISSN 1807-6149 v.1 n.1 p.86-106 2004. Os usos que o público faz do 
museu: a (re)significação da cultura material e do museu. comunicação 
museológica; patrimônio; museologia; fato museal. O artigo trata de questões 
relacionadas ao constante processo de (re)significação e negociação de sentidos 
patrimoniais que se dão na comunicação museológica. Seus principais agentes 
são autor e usuário do objeto, bem como aqueles que promoveram o processo de 
musealização: pesquisadores, conservadores, educadores etc. nesse sentido, a 
autora dá ênfase ao pólo receptor, ou seja, aos usos que o público faz do museu, 
a partir de levantamento das pesquisas da recepção em museus que vêm sendo 
feitas no país. Com esse mapeamento, são desenvolvidas problemáticas mais 
amplas, tais como a necessidade de se consolidar um quadro teórico-
interpretativo para a área e de se criar um campo metódico, cuja unidade estaria 
no conceito fato museal Marília Xavier Cury . 4677 [M] 

3731. ISSN 1807-6149 v.1 n.1 p.86-106 2004. Sistema Estadual de Museus do 
Rio Grande do Sul: a incessante construção de uma políica museológica.. 
Sistema Estadual de Museus; Rio Grande do Sul; museologia. O artigo aborda a 
criação e a relação do Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul, em 
meio ao processo político de transição democrática ocorrido na década de 1980 
no Brasil, quando se estabeleceu um novo tipo de relação entre estado e 
sociedade civil. Marcado por avanços e mudanças. dessa forma, o processo de 
articulação entre o nacional e o regional nas políticas culturais ocorreu em 
função da necessidade de estruturar novas porpostas na área da cultura e, em 
relação aos museus, redefiniões coneituais, informações e estudos atulaizados 
sobre as instituições museológicas do país. O modelo sistêmico de organização 
dos museus brasileiros foi um dos projetos implementados a partir dessa nova 
conjuntura política, que teve como objetivo artiular formalmente os museus 
brasileiros. O Sistema Nacional visava à criação dos Sistemas Estaduais, entre 
os queis o Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul, ocorrida em 
1991. Esse sistema foi pautado em experências anteriores, como a do Estado de 
São Paulo (1983), que se ornou modelar não apenas para o Rio Grande do Sul, 
como também para outros estados brasileiros na elaboração de polítcias 
museológicas Thais Gomes Fraga . 4673 [M] 
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3732. ISSN 1808-4826 v.1 n.1 p.31-50 jan./jun. 2005. A informação 
arquivística na arquivologia pós-custodial. informação; informação arquivística; 
arquivística pós-custodial. Analisa as correntes atuais da Arquivística que 
apontam a informação como o seu objeto científico, em substituição aos 
documentos de arquivo. Apresenta os conceitos de arquivo, documento de 
arquivo, informação e informação arquivística. Propõe e envia um modelo de 
questionário para os professores responsáveis pelo ensino de Arquivologia nas 
universidades brasileiras onde o curso é ministrado. Analisa este questionário e 
as suas respostas. Conclui que existe a necessidade de mais discussão e debate 
teórico a respeito do tema por parte dos profissionais da Arquivística, 
desenvolvendo a transdisciplinaridade, e realizando a elaboração de uma 
terminologia consolidada para a área. Djalma Mandu de Brito . 3911 [A] 

3733. ISSN 1808-4826 v.1 n.1 p.51-64 jan./jun. 2005. Os arquivos e os 
sistemas de gestão da qualidade. gestão da qualidade; arquivologia; informação; 
metadado; iso 9000. Reflexões sobre a inserção da Arquivística no campo de 
estudos da gestão da qualidade. A partir de consulta à literatura sobre sistemas 
de gestão da qualidade, procura-se demonstrar a importância de estudos e 
pesquisas voltadas para o campo da informação e dos arquivos, aplicados em 
organizações que atuam buscando padrões de qualidade. São comentadas 
algumas normas referentes à gestão da qualidade e informação. Apresenta parte 
do universo das normas arquivísticas nacionais e internacionais, incluindo 
padrões de descrição de metadados. Andre Ricardo Luz; Julio Cesar Cardoso . 
3912 [A] 

3734. ISSN 1808-4826 v.1 n.1 p.65-75 jan./jun. 2005. Arquivística.net: 
periódico eletrônico em Ciência da Informação e a disseminação do 
conhecimento científico através da Web. arquivística; ciência da informação; 
periódico eletrônico; software livre; open journal system; OJS; SEER. Observa-
se atualmente uma carência de publicações científicas voltadas à Ciência da 
Informação e à Arquivística originada por diversos fatores. A revista eletrônica 
Arquivística.net - http://www.arquivistica.net - visa a publicação semestral na 
Web de trabalhos relacionados a estes campos do conhecimento. Com base na 
plataforma OJS (Open Journal System), em sua versão traduzida e customizada 
pelo IBICT (SEER), este projeto caracteriza-se por alguns aspectos, a citar: ação 
autônoma isenta de vínculo institucional, porém sem se afastar do rigor 
acadêmico; aceitação de textos formatados em extensão SXW (OpenOffice.org), 
estimulando o uso do Software Livre na produção científica - utilizada 
atualmente pela maioria das universidades federais; otimização e dinamismo na 
publicação e no acesso. Este artigo visa à apresentação do processo de criação, 
implementação, administração e manutenção do periódico científico. Andre 
Ricardo Luz . 3913 [AC] 



3735. ISSN 1808-4826 v.1 n.1 p.76-86 jan./jun. 2005. Publicação científica em 
arquivos de acesso aberto. arquivo aberto; comunicação científica; publicação 
eletrônica. A publicação científica, como é conhecida atualmente, sofre o 
impacto de novas tecnologias de comunicação e informação, como o advento da 
publicação eletrônica. O ciclo da informação científica é modificado pela 
autopublicação, realizada através da Web, adicionando funcionalidades como 
hipertextualidade, hipermediação e multimídia, dinamizando, assim, o processo 
de comunicação. A evolução da Rede e os softwares abertos estão permitindo 
que o conteúdo dos periódicos eletrônicos seja distribuído de forma mais 
abrangente, criando novas formas de controle bibliográfico entre publicações 
institucionais que usam algum sistema de interoperabilidade ou de arquivos 
abertos (Protocolo Open Archive Initiative). Entre as vantagens do uso do 
protocolo OAI estão a rápida disseminação da informação científica, vencendo a 
obsolescência, o aumento do fator de impacto dos resultados das pesquisas e 
menores custos de produção. Este trabalho apresenta as mudanças produzidas 
pelas publicações de acesso aberto na comunicação científica, e as 
possibilidades de novos ambientes de produção e de pesquisa em recursos de 
informação interoperáveis. Fernanda Passini Moreno; Miguel Ángel Márdero 
Arellano . 3914 [C] 

3736. ISSN 1808-4826 v.1 n.2 p.31-42 jul./dez. 2005. A coleta de amostras 
representativas de um acervo documental: o caso do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro. . Este artigo versa sobre o estabelecimento de critérios, 
baseados na estratificação de um acervo documental e na utilização de uma 
ferramenta estatística, para a coleta de amostras de documentos a serem 
eliminados, de forma que as mesmas representem com fidedignidade uma massa 
documental passível de eliminação e integrem, juntamente com os documentos 
cuja destinação final seja a guarda permanente, a base para o resgate da memória 
de uma instituição. Estabelece-se metodologia para o estabelecimento dos 
estratos, a partir dos quais, com a utilização de ferramenta estatística, são 
calculadas as amostras. Estabelecem-se, também, critérios para aplicação da 
ferramenta estatística, segundo os parâmetros: o grau de certeza que se deseja do 
resultado e a margem de erro quanto à representatividade da amostra. 
Complementarmente, desenvolveu-se um software para automatizar o cálculo 
das amostras. Carlos Alberto de Souza Vieira . 3916 [A] 



3737. ISSN 1808-4826 v.1 n.2 p.43-52 jul./dez. 2005. PSL - Ciência da 
informação: Projeto de Software Livre em Ciência da Informação. . Esta 
comunicação tem como objetivo apresentar os resultados parciais do projeto 
PSL - Ciência da Informação (customização e tradução de soluções de software 
livre voltadas para a Ciência da Informação). Pretende-se com isso dinamizar 
soluções livres e gratuitas às demandas contemporâneas frente à Informação 
Social, promovendo democratização do acesso às tecnologias da informação, 
gerando alternativa para a dependência econômica e tecnológica. O projeto é 
fundamentado pela Teoria Geral dos Sistemas e tem como abordagem a 
interpretação da Arquivística pós-custodial, apresentado pelo professor 
Armando B. Malheiro, entre outros autores. A metodologia de investigação é 
baseada no método quadripolar de Paul de Bruyne. Como produto final, 
disponibilizará via download e CD botável, pacote totalmente open source e 
freeware aos gestores de informação contendo: sistema operacional (Linux), 
Office, navegador web e software de gerenciamento de informação aplicado à 
Ciência da Informação. Andre Ricardo Luz . 3917 [C] 

3738. ISSN 1808-4826 v.1 n.2 p.53-74 jul./dez. 2005. Novos caminhos da 
avaliação de informação. . Partindo de uma análise das tradicionais perspectivas 
que têm estado subjacentes à tarefa de "avaliação" em diferentes áreas 
específicas, seja no campo da Biblioteconomia, da Documentação ou da 
Arquivística, seja no âmbito da Gestão de Serviços de Informação, apresenta-se 
um novo modelo de abordagem que encara a avaliação como uma operação 
metodológica, situada no pólo técnico do método quadripolar de investigação 
em Ciência da Informação. Fernanda Ribeiro . 3918 [C] 

3739. ISSN 1808-4826 v.1 n.2 p.75-82 jul./dez. 2005. SEER: disseminação de 
um sistema eletrônico para editoração de revistas científicas no Brasil. . O Open 
Journal Systems (OJS) ou Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) 
- software de acesso livre utilizado para a construção e a gestão de uma 
publicação periódica eletrônica - é utilizado no Brasil por 64 revistas científicas 
e acadêmicas. A maioria delas possui registro no ISSN, conta com um sistema 
de avaliação pelos pares e adota normas para submissão dos trabalhos. Nos 
primeiros 11 meses de disseminação do software entre a comunidade acadêmica 
do Brasil foram feitos 23 treinamentos para 467 pessoas em instituições públicas 
e privadas, visando à divulgação e disseminação do SEER no Brasil. O portal do 
Ibict também disponibiliza informações sobre as condições físicas para os 
treinamentos e sobre o material didático necessário para sua realização. O Ibict 
incentiva a internalização e distribuição do SEER, com o objetivo principal de 
colaborar com os editores científicos na manutenção da suas publicações 
periódicas. Com essa ferramenta, os editores podem publicar e gerir todo o 
processo, desde a submissão e avaliação, até a publicação e arquivamento digital 
de seus artigos. O SEER constitui uma solução prática e econômica às 
necessidades dos editores científicos brasileiros. Miguel Ángel Márdero 
Arellano; Regina Maria Duarte Moreira dos Santos; Ramón Martíns Sodoma da 
Fonseca . 3919 [C] 



3740. ISSN 1808-4826 v.1 n.2 p.8-30 jul./dez. 2005. Gestão e preservação de 
documentos eletrônicos de arquivo: revisão de literatura - Parte 1. . O volume de 
informação produzida em formatos digitais tem crescido sensivelmente ao longo 
das últimas décadas. Entretanto, os meios que utilizamos para transportar e 
armazenar essa informação são instáveis e a tecnologia necessária para seu 
acesso tem sido rapidamente substituída por novas gerações mais poderosas que, 
ao final, se tornam incompatíveis com suas predecessoras. Diversas iniciativas 
surgem para tratar o problema do documento eletrônico sob a óptica dos 
arquivos e este artigo oferece visão geral desta trajetória. Nesta primeira parte, 
relatam-se os fatos notáveis em nível internacional. Na segunda parte, 
examinam-se os fatos no âmbito nacional e os principais projetos acadêmicos 
desenvolvidos no campo. Katia P. Thomaz . 3915 [A] 

3741. ISSN 1808-4826 v.1 n.2 p.83-92 jul./dez. 2005. Políticas de difusão do 
Programa de Gestão Documental do Sindicado das Indústrias da Construção 
Civil de Santa Maria. . Apresenta as atividades desenvolvidas no Programa de 
gestão documental do SINDUSCON/SM, que resultaram na projeção e 
implantação de políticas de organização, destinação e acesso. Constitui-se em 
um estudo de caso, centrado nas atividades desenvolvidas até o momento, cujo 
foco são as políticas de referência e difusão, com a publicação de instrumentos 
de pesquisa, realização de exposições e publicações para difundir o acervo e o 
Programa de Gestão Documental. Rita de Cássia Portela da Silva; Giane Maciel 
Cardona . 3920 [A] 

3742. ISSN 1808-4826 v.2 n.1 p.104-113 jan./jun. 2006. Lacunas na 
Arquivologia Contemporânea: uma perspectiva da Filatelia. . Relaciona o selo 
postal com a Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Demonstra como fase introdutória dos trabalhos teóricos que a documentação 
filatélica, por definição, deve ser estudada no âmbito da Arquivologia. De um 
ponto de vista da Arquivologia ressalta a relevância de uma ação pró-ativa do 
ator social denominado de "profissional da informação". Percebe uma lacuna na 
literatura científica nacional e internacional sobre o tema. Ensaio teórico 
baseado em conhecimentos do próprio autor e de sua experiência em estudos 
filatélicos. Também é sugerido que as características inerentes à imagem nos 
documentos filatélicos fornecem o desafio da composição de uma nova forma de 
narrar, constituir e reconstruir uma História Visual, ao se usar técnicas 
documentárias. Diego Salcedo . 4135 [A] 

3743. ISSN 1808-4826 v.2 n.1 p.114-131 jan./jun. 2006. Gestão e preservação 
de documentos eletrônicos de arquivo: revisão de literatura - Parte 2. . O volume 
de informação produzida em formatos digitais tem crescido sensivelmente ao 
longo das últimas décadas. Entretanto, os meios que utilizamos para transportar 
e armazenar essa informação são instáveis e a tecnologia necessária para seu 
acesso tem sido rapidamente substituída por novas gerações mais poderosas que, 
ao final, se tornam incompatíveis com suas predecessoras. Diversas iniciativas 
surgem para tratar o problema do documento eletrônico sob a óptica dos 
arquivos e este artigo oferece visão geral desta trajetória. Na primeira parte, 
relatam-se os fatos notáveis em nível internacional. Nesta segunda parte, 
examinam-se os fatos no âmbito nacional e os principais projetos acadêmicos 
desenvolvidos no campo. Katia P. Thomaz . 4136 [A] 



3744. ISSN 1808-4826 v.2 n.1 p.132-148 jan./jun. 2006. Estudo qualitativo de 
acervo e fundo de arquivo de instituição cultural, sob o paradigma que insere a 
Arquivologia no contexto de uma ciência da informação. . Este trabalho de 
investigação descreve os resultados obtidos em estudo realizado em acervo e 
fundo de arquivo de instituição cultural localizada em Araxá, Minas Gerais. O 
estudo se desenvolveu sob a perspectiva de inserção da Arquivologia no campo 
de uma ciência da informação. Aspectos como a história, a missão e a estrutura 
organizacional da Instituição, bem como o processo de configuração do acervo e 
dos fundos e ainda os seus usos e usuários foram identificados e analisados. 
Além destes, particularizaram-se as análises em um fundo de arquivo, traçando a 
sua trajetória, a do seu titular e o tratamento arquivístico recebido. O método de 
abordagem utilizado foi a pesquisa qualitativa, apoiada em estudo de caso. A 
conclusão principal é a de que, a despeito da natureza do acervo, a Instituição 
não adota os princípios e os procedimentos arquivísticos indicados ao seu 
tratamento. Tampouco assume, no município, o papel de mantenedora de 
acervos permanentes, o que eventualmente ampliaria a sua visibilidade no 
cenário regional. Maria Cristina Vieira de Freitas . 4137 [A] 

3745. ISSN 1808-4826 v.2 n.1 p.34-51 jan./jun. 2006. A Arquivística e a 
Arquitetura da Informação: uma análise interdisciplinar. . O artigo aborda as 
relações interdisciplinares existentes entre a Arquivística e a Arquitetura da 
Informação (AI). A Arquitetura da Informação é uma área do conhecimento em 
franco desenvolvimento, que congrega diferentes profissionais com o propósito 
de estruturar e organizar espaços de informação, permitindo uma melhor 
interação com os usuários, especialmente na Web. A Arquivística, responsável 
pelo tratamento de conjuntos documentais orgânicos, atua na produção, 
aquisição, classificação, descrição, conservação e difusão das informações. 
Neste sentido, busca-se compreender o papel da Arquivística no âmbito da 
Arquitetura da Informação e, para tanto, faz-se uma análise dos princípios, 
procedimentos e métodos utilizados pelas áreas. Luciane Baratto Adolfo; Rita de 
Cássia Portela da Silva . 4132 [AC] 

3746. ISSN 1808-4826 v.2 n.1 p.52-69 jan./jun. 2006. Assinaturas digitais e 
arquivologia. . O trabalho apresenta a tecnologia fundamental que possibilita a 
implementação do uso de assinaturas digitais em documentos eletrônicos. É 
apresentada a fundamentação sobre criptografia, algoritmos criptográficos, 
chaves criptográficas, a infra-estrutura de chaves públicas além do uso de 
certificados de assinaturas digitais. O conceito de assinatura e seu 
correspondente eletrônico e digital é abordado, tanto do ponto de vista 
tecnológico como do ponto de vista sócio cultural e legal. O uso do documento 
eletrônico, sua autenticidade e conseqüente utilização como documento 
arquivístico é analisado. Conclui-se o artigo com possíveis conseqüências para 
os documentos eletrônicos e a arquivologia. Ernesto Carlos Bodê . 4131 [AO] 



3747. ISSN 1808-4826 v.2 n.1 p.70-84 jan./jun. 2006. Metadados para um 
Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos Arquivísticos. . Metadados são 
elementos fundamentais em um sistema de gestão eletrônica de documentos, 
pois agregam interpretações e informações que facilitam a organização e a 
localização de peças documentais. Neste artigo, apresenta-se um modelo de 
metadados que será utilizado no desenvolvimento de um software para gestão 
eletrônica de documentos arquivísticos. Este modelo foi concebido a partir de 
uma análise de diferentes normas e padrões que estabelecem metadados 
importantes para a gestão de documentos de arquivo, buscando-se associar 
diferentes referências em um núcleo básico de metadados que contemplem as 
principais funções arquivísticas de forma integrada. Giana Lucca; Andrea 
Schwertner Charão; Benhur de Oliveira Stein . 4133 [A] 

3748. ISSN 1808-4826 v.2 n.1 p.85-103 jan./jun. 2006. A Arquivística sob o 
prisma de uma Ciência da Informação. . A Arquivística se consolida, como 
disciplina, a partir da Revolução Francesa, segundo um paradigma 
patrimonialista e custodial, dentro da Modernidade, cujo objeto é o documento 
de arquivo tratado segundo a teoria das três idades, o conceito de fundo e os 
princípios da proveniência e da ordem original. As condições sociais, 
econômicas, culturais e tecnológicas decorrentes da Sociedade da Informação, 
depois dos anos 80 do século XX, propicia a emergência de um novo paradigma, 
na Pós-Modernidade. É nesse contexto que surge a concepção que entende a 
Arquivística como uma disciplina aplicada, inserida no âmbito transdisciplinar 
da Ciência da Informação, juntamente com Biblioteconomia/Documentação e os 
Sistemas Tecnológicos de Informação, partilhando o objeto informação, 
articulando-se com outros saberes, interdisciplinarmente, conforme a proposta 
de Silva e Ribeiro et al. Segundo esta proposta, a Ciência da Informação é uma 
disciplina científica, com identidade própria, no campo dos pressupostos 
teóricos das Ciências Sociais e a Arquivística uma disciplina do paradigma 
científico pós-custodial. Sílvia Mendes Masson . 4134 [AC] 



3749. ISSN 1808-4826 v.2 n.2 p.103-119 ago./dez. 2006. Sistema eletrônico de 
gestão arquivística de documentos: a experiência da UNICAMP com processos. 
arquivo universitário; sistema de arquivos; sistema eletrônico de gestão 
arquivística; protocolo; gestão de documentos. Desde 1994 funciona na 
Universidade Estadual de Campinas, um sistema eletrônico de gestão 
arquivística de documentos, denominado Protocolo, que controla em especial, os 
processos autuados pelos seus órgãos e unidades. O sistema permite, atualmente, 
o gerenciamento de cerca de 25 mil novos processos por ano, e o 
armazenamento de 600 mil itens documentais a partir de 500 operadores de 
registro, uma unidade central e 38 protocolos e arquivos setoriais. Sua 
implementação decorreu de revisão administrativa das áreas de Protocolo e de 
Arquivo de Processos, vinculadas a Diretoria Geral da Administração, 
coordenadora do projeto, com apoio do Centro de Computação e do Arquivo 
Central do Sistema de Arquivos, órgãos da Reitoria, motivada pela insuficiência 
do atendimento das demandas de informação necessárias às tomadas de decisão 
da Universidade. Da reforma resultaram entre outras ações, a mudança do 
modelo de administração centralizada instalado até então, para o modelo 
sistêmico, onde foram instalados um órgão coordenador central e unidades de 
operações de protocolos e de arquivos, vinculadas às unidades e órgãos, e a 
integração dos procedimentos destas áreas, antes desarticulados, através de 
ações e de normas institucionais, implementando, assim o conceito de gestão de 
documentos, defendido pela Arquivologia, vigente na época. O sistema 
eletrônico nasceu neste contexto de mudanças, com a finalidade de garantir a 
integração de todas as fases da gestão documental - da produção até a guarda 
permanente. Neire do Rossio Martins; Rozineide Aparecida de Oliveira . 4143 
[A] 

3750. ISSN 1808-4826 v.2 n.2 p.120-142 ago./dez. 2006. Classificação de 
documentos arquivísticos: trajetória de um conceito. classificação de 
documentos arquivísticos; arquivística; arquivologia. Estudo sobre a trajetória 
do conceito de classificação de documentos arquivísticos. Buscou-se a 
compreensão do seu desenvolvimento na literatura e no pensamento 
arquivístico. Trabalhou-se com a idéia de que a classificação em Arquivística é 
caracterizada, por um lado, pela quantidade cada vez maior de documentos 
acumulados pelas instituições e, por outro, pela necessidade de fundamentar as 
soluções de organização e recuperação dos registros documentais nos princípios 
consagrados internacionalmente. Os vários momentos da classificação de 
documentos arquivísticos refletem, muitas vezes, o clima epistemológico da 
época em que foram criados e aplicados. Renato Tarciso Barbosa Sousa . 4144 
[A] 

3751. ISSN 1808-4826 v.2 n.2 p.143-156 ago./dez. 2006. The comparison of 
Impact Factor and self citation trend between French and German journals.  
Mohammad Hossein Biglu . 4145 [C] 



3752. ISSN 1808-4826 v.2 n.2 p.19-37 ago./dez. 2006. O uso do Código de 
Classificação de Documentos de Arquivo do Conselho Nacional de Arquivos. 
classificação de documentos arquivísticos; arquivística; gestão de documentos; 
Código de Classificação de Documentos. Estudo sobre o uso do Código de 
Classificação de Documentos de Arquivo elaborado pelo Conselho Nacional de 
Arquivos (Conarq) para ser aplicado nos arquivos dos órgãos públicos da 
Administração Federal. Procurou-se conhecer a real utilização do Código de 
Classificação do Conarq nos Ministérios instalados em Brasília, tanto o ponto de 
vista quantitativo quanto qualitativo. Buscou-se, nos órgãos que utilizam o 
instrumento, saber as principais dificuldades encontradas em sua aplicação, a 
existência de treinamento e o nível de assistência oferecida pelo Arquivo 
Nacional. Renato Sousa; Cintia Aparecida de Moura Silva; Maria Juliana Silva; 
Thiara de Almeida Costa . 4138 [A] 

3753. ISSN 1808-4826 v.2 n.2 p.38-51 ago./dez. 2006. Princípios da descrição 
arquivística: do suporte convencional ao eletrônico. arquivística; descrição 
arquivística; normalização; normas de descrição. Este trabalho tem como 
objetivo principal apresentar a Descrição Arquivística aplicada a documentos em 
diversos formatos, inclusive o eletrônico, que se constitui, neste momento, em 
um dos maiores desafios dos profissionais de informação, bibliotecários e 
arquivistas, que devem propiciar o acesso à informação contida nos documentos 
arquivísticos em seus meios. Este trabalho é facilitado quando a aplicação da 
Descrição Arquivística é padronizada seguindo normas específicas. Foram 
estudadas a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística [ISAD (G)], a 
Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades 
Coletivas, Pessoas e Famílias ISAAR [(CPF)] e outras ações, constituindo em 
iniciativas para padronizar a aplicação da Descrição Arquivística, que se 
processa por meio de instrumentos de pesquisa, os quais explicam os 
documentos de arquivo, quanto à sua gestão, identificação e localização, além de 
situar o pesquisador quanto ao contexto e o sistema de arquivo que o gerou. A 
apresentação e disponibilização dos documentos e instrumentos de pesquisa na 
web se dá por intermédio da aplicação de padrões de metadados, neste caso, é a 
utilização do Encoded Archival Description (EAD). Ana Paula de Moura Souza; 
Alécia Silva Rodrigues; Alex Silva Rodrigues; Ângela Aparecida de Oliveira . 
4139 [A] 



3754. ISSN 1808-4826 v.2 n.2 p.52-69 ago./dez. 2006. Conhecer para 
conservar: constituição e dispersão dos fundos arquivísticos da Igreja Católica 
na cidade de Goiás (GO). . A dispersão dos documentos arquivísticos 
eclesiásticos no Brasil deve ser vista sempre sob a perspectiva da própria 
história da formação e crescimento da Igreja Católica no território brasileiro. O 
arquivo originário da atual Diocese de Goiás (GO) é um clássico exemplo deste 
fenômeno. Sabemos que este arquivo pertence à Diocese de Goiás (GO), mas 
que por razões já apresentadas está disperso. Este desmembramento 
parcialmente involuntário dificulta muito o acesso de pesquisadores aos 
documentos de seu interesse, especialmente por tratar-se de instituições 
distintas, com políticas de acesso distintas, apesar de ambas pertencerem a 
instituições de natureza clerical. O princípio da proveniência dispõe que todo e 
qualquer documento arquivísticos deve ser custodiado no arquivo de origem, 
agrupados com outros da mesma natureza, independentemente de serem 
correntes, intermediários ou históricos. Cristian José Oliveira Santos . 4140 [A] 

3755. ISSN 1808-4826 v.2 n.2 p.70-84 ago./dez. 2006. Gestão integrada da 
informação arquivística: o diagnóstico de arquivos. gestão da informação 
orgânica - diagnóstico; gestão de arquivos - diagnóstico. As organizações 
modernas tornam-se complexas quanto à gestão de suas informações. É 
imperativo saber lidar com esse ativo intangível. Nesse contexto, a Arquivística 
corrobora na solução de problemas gerenciais. A literatura internacional sugere 
metodologias para a gestão da informação orgânica. Dessa maneira, o 
diagnóstico de arquivos é fundamental para a implantação de gestão das 
informações no seio das organizações. Nessa concepção, este artigo analisa as 
recomendações e sugestões dos trabalhos de Evans e Ketelaar (1983), Lopes 
(1997), Moneda Corrochano (1995), Campos et al (1986) e Rousseau e Couture 
(1998). A comparação das propostas mencionadas permite identificar as 
possíveis etapas que o arquivista deve percorrer para elaborar um diagnóstico de 
arquivo. Conclui, recomendando e/ou sugerindo melhorias na elaboração do 
diagnóstico para arquivos, a partir dos estudos apresentados e analisados. Julce 
Mary Cornelsen; Victor José Nelli . 4141 [A] 

3756. ISSN 1808-4826 v.2 n.2 p.85-102 ago./dez. 2006. OntoArt - Ontologia 
em XML para descrição de artigos. ontologias; estrutura; XML; artigo; 
metadados. A Ciência da Informação vem estudando formas de representação da 
informação visando sua recuperação. Este artigo apresenta uma visão geral sobre 
ontologias e sua aplicabilidade na representação do conhecimento. É apresentada 
uma proposta de estrutura de representação para recursos informacionais, 
especialmente os disponibilizados pela Internet. A proposta foi desenvolvida a 
partir dos recursos existentes na linguagem XML. Contempla a definição de 
uma ontologia, denominada OntoArt, e a criação de uma estrutura em XML para 
armazenar metadados de artigos eletrônicos ou trabalhos acadêmicos como 
monografias, dissertações e teses. A estrutura proposta produz melhoria no 
processo de recuperação de informações. Sérgio Furgeri . 4142 [C] 



3757. ISSN 1808-4826 v.3 n.1 p.28-37 jan./jun. 2007. Governo eletrônico no 
Brasil: o portal rede governo. portal rede governo; informação governamental; 
uso social da informação; governo eletrônico. A internet é um dos recursos mais 
importantes para a disseminação da informação governamental. Em diversos 
programas de governo eletrônico, uma das estratégias é o desenvolvimento de 
portais com interface amigável para o cidadão. É analisado, de forma preliminar 
, o Portal Rede Governo do Governo Eletrônico federal, a partir de referências 
teóricas e de levantamento dos "serviços" e "informações" oferecidos ao 
cidadão. O estudo realizado mostra que o Portal Rede Governo do Goveno 
Eletrônico federal apresenta diversas limitações no cumprimento da sua função 
social. José Maria Jardim . 4349 [C] 

3758. ISSN 1808-4826 v.3 n.1 p.38-53 jan./jun. 2007. Automação de arquivos 
no  Brasil: os discursos e seus momentos. automação de arquivos - Brasil; 
documentos eletrônicos. Apresenta e analisa o desenvolvimento da literatura 
produzida ou veiculada em língua portuguesa, no período de 1972 a 2006, que 
aborda a introdução das tecnologias da informação no processo de produção e 
organização dos documentos arquivísticos. Percebe-se três momentos da 
literatura brasileira: o estágio embrionário das discussões sobre a inserção das 
novas tecnologias em arquivos; o período em que as preocupações deixam a 
temática computacional e partem para o questionamento dos impactos dessas 
tecnologias nos princípios arquivísticos tradicionalmente reconhecidos; e o 
momento caracterizado pela forte atuação e interlocução nacional com modelos, 
formatos e iniciativas internacionais. Leandro R. Negreiros; Eduardo W. Dias . 
4350 [A] 

3759. ISSN 1808-4826 v.3 n.1 p.54-71 jan./jun. 2007. Uma abordagem 
sistêmica aplicada à arquivística . arquivística; arquivista; abordagem sistêmica; 
diagnóstico arquivístico; gestão de documento; planejamento operacional. O 
presente artigo reflete sobre a aplicação da Quinta Disciplina, o raciocínio 
sistêmico, e suas leis, Visão Sistêmica, Princípio de Alavancagem e Feedback de 
Compensação, aplicados à arquivística. Toma como ponto de partida a revisão 
de literatura da obra de Peter M. Senge, acompanhada da incursão, por parte dos 
autores, destes conceitos nas atividades realizadas pelos arquivistas. Os autores 
acreditam que tal abordagem é capaz de propiciar "nuances" para obtenção de 
uma visão holística e do gerenciamento estratégico por parte destes 
profissionais, tendo em vista as exigências do mercado de trabalho globalizado.  
Welder Antônio Silva; Suzana Marinho; Patrícia Kelly dos Santos . 4351 [A] 

3760. ISSN 1808-4826 v.3 n.1 p.72-78 jan./jun. 2007. Estudos sobre o sistema 
de arquivos da Universidade Estadual de Campinas. sistema de arquivos; 
arquivo universitário; gestão de documentos; política arquivística; plano de 
classificação; tabela de temporalidade de documentos. Este estudo originou-se 
do trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Biblioteconomia 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, cujo objetivo foi descrever o 
Sistema de Arquivos da Unicamp (SIARQ/Unicamp), em especial, o processo 
de gestão de documentos nos aspectos relacionados à legislação que o estrutura e 
os instrumentos principais que dão suporte aos procedimentos técnicos 
desenvolvidos, propondo uma reflexão sobre sua construção e o seu 
desenvolvimento. Fábio Rodrigo Pinheiro da Silva; Neire do Rossio Martins . 
4352 [A] 



3761. ISSN 1808-4826 v.3 n.1 p.80-89 jan./jun. 2007. Repositórios digitais 
confiáveis e certificação. repositório digital confiável; sistema aberto de 
arquivamento de informação; certificação. Sabe-se que para preservar nossos 
documentos e patrimônio digital nacional, precisaremos contar com uma rede de 
repositórios capazes de demonstrar confiabilidade para preservar esse conteúdo. 
E uma rede implica na capacidade de trabalharmos juntos, confiando uns nos 
outros para trocar arquivos de dados e talvez se apoiar em certas instituições 
para preservar determinados conteúdos e outras instituições para outros. Com 
esses requisitos mínimos, começa-se a perceber uma nova necessidade no 
cenário da gestão e preservação de documentos digitais: acertificação formal de 
repositórios digitais. Essa questão foi tratada por um grupo de trabalho sobre 
atributos de arquivos digitais da junta RLG/OCLC, cujo relatório final Trusted 
Digital Repositories: Attributes and Responsibilities foi publicado em 2002. A 
partir desse relatório e novos trabalhos em andamento, este artigo aborda a 
questão e suas implicações para as organizações que pretendem preservar 
informação digital por longo prazo. Katia P. Thomaz . 4353 [A] 

3762. ISSN 1808-4826 v.3 n.1 p.8-26 jan./jun. 2007. A Bibliografia 
arquivística no Brasil: análise quantitativa e qualitativa. bibliografia arquivística 
no Brasil; livros; manuais; arquivística. Conceitua livro, manual, comunicação 
científica e divulgação científica, considerando o contexto da bibliografia 
arquivística no Brasil entre 1960 e 2006. Mapeia quantitativamente a produção, 
a tradução e a edição de livros sobre Arquivística no Brasil. Estabelece a 
diferença entre os livros identificados, classificando-os como manuais e não-
manuais. Entende que a produção bibliográfica arquivística no Brasil deve ser 
considerada um elemento importante para se identificar o estágio em que se 
encontra a construção do conhecimento da disciplina no país. Alexandre de 
Souza Costa . 4348 [AB] 

 




