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RESUMO 
 
 
 

O excesso informacional, típico dos dias atuais, representa um desafio e cria barreiras ao 
acesso da informação desejada. O advento das novas tecnologias da informação e da comunica- 
ção aumenta a oferta e possibilidades de acesso e disseminação da informação. Além disso, a 
escassez de recursos financeiros contribui para ampliar a importância da avaliação dos serviços 
de informação. A indexação consiste no tratamento documentário, visa a elaborar representa- 
ções condensadas de conteúdo, e tem como finalidade facilitar o acesso à informação. Baseando- 
se nos estudos de F.W. Lancaster sobre avaliação de sistemas de recuperação da informação, a 
pesquisa focalizou o Serviço de Indexação de artigos de periódicos da Biblioteca Central (BC) 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), objetivando analisar a situação em que se encontra 
o mesmo, em face das necessidades informacionais dos usuários. A pesquisa envolveu periódicos 
em língua portuguesa, na área de Ciências Sociais e os usuários do Serviço de Indexação. A 
metodologia adotada abrange uma pesquisa documental, visando extrair informações sobre a 
implantação do Serviço de Indexação, e uma pesquisa de campo, composta de duas partes: a) 
Avaliação da cobertura do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Biblioteca Central, 
tomando como parâmetro os títulos de periódicos indexados pela Rede Bibliodata, publicados 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); b) Pesquisa com os usuários do Serviço de Indexação. A 
investigação teve dois planos de abordagem distintos e complementares: um quantitativo e outro 
qualitativo, que se fundamenta na Análise de Conteúdo, de Bardin. O questionário, composto de 
questões abertas e fechadas, foi o instrumento utilizado para a coleta dos dados. A análise dos 
dados aponta a presença de coleções relevantes para a área de Ciências Sociais e que a maioria 
dos usuários demonstrou satisfação moderada em relação ao serviço oferecido. O estudo mostra 
que o Serviço de Indexação carece de ajustes, para que seu desempenho atinja os desejos 
informacionais dos usuários, ratifica a necessidade de implantar uma política de indexação, para 
nortear o serviço, e apresenta algumas diretrizes para o estabelecimento dessa política. A pesqui- 
sa evidenciou que a participação do usuário, no processo avaliativo contribui para a tomada de 
decisão e que a qualidade do Serviço de Indexação reside no equilíbrio entre as normas de indexação 
e os desejos informacionais dos usuários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The amount of information nowadays represents a challenge to every man and creates some 
barriers to the access of the desired information. The rising of the new technologies of both 
information and communication increases the offer of information and the possibilities of accessing 
and disseminating information. Moreover, the lack of financial resources of the Brazilian universities 
contributes to enlarge the importance of an evaluation of the information services provided by the 
Information Science. Thus, this present work, supported by the studies of F. W. Lancaster on the 
information retrieval systems evaluation, focuses on the indexing service of articles from periodicals 
provided by the Biblioteca Central (BC) of the Universidade Federal da Paraiba (UFPB) and analysis 
the present conditions of such sector in relation to the users'informational needs, once the indexing 
consists of a documentary treatment towards a content condensed representation. The articles studied 
were written in Portuguese and refered to the area of Social Sciences. The relationship between the 
provided indexing service and the users of such service is analysed here through a methodology that 
ranges from a documentary research to get information about the implementation of the indexing service 
and a field research to: a) Evaluate the coverage of the subject catalogue of the periodical setor of 
Biblioteca Central based on the periodical titles indexed by Rede Bibliodata published by Fundacao 
Getulio Vargas (FGV); b) Enquiry the indexing service users to check their satisfaction with the service 
provided. The investigation was structured in two different but complementary steps: a quantitative and 
a qualitative approaching plans, supported by Bardin's Content Analysis Theory. An enquiry with open 
and closed questions was applied to collect the data wich after being analysed pointed out to the 
existence of some relevant collections to the Social Sciences area and to the moderate satisfaction of 
the users towards the indexing service provided. Nevertheless, this present work shows that it is 
necessary to improve the indexing service to achieve the users' desidered information reinforcing the 
assumption that some policies of indexing may guide the setor. Thus, considering the relevant role of the 
users withing the process of evaluating the indexing service sector towards some decision making, it is 
suggested here some policies to achieve a balance between the indexing norms and the 
users'information desires. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

"O mundo é uma imensa reserva de virtualidades porque nutrimos te-
mores e projetos, porque imaginamos e desejamos." 

(LÉVY, Pierre, 2001) 
 
 
 

Presencia-se um mundo em mudança. As novas tecnologias da informação e da comunica-

ção remodelam o cenário mundial e provocam impactos nos terrenos da economia, da cultura e 

da educação. Mudanças nos conceitos de espaço e tempo, e até nas relações interpessoais, são a 

tônica dessa nova era. Campeia, no cenário atual, um exagerado aumento global do volume de 

documentos e de informações, que se converte em um verdadeiro aluvião de informações. Nessa 

nova conformação histórica da humanidade, visualiza-se uma sociedade informacional 

(CASTELLS, 2000), onde a informação adquiriu status inigualável, tornando-se insumo de fun-

damental importância na geração de conhecimento e recurso estratégico para o desenvolvimento 

econômico e social. 

Nos países avançados, o acúmulo de informações e a geração do conhecimento possibili- 

taram mudanças qualitativas no setor econômico. Atualmente, pode-se observar que o poderio 

econômico internacional de um país relaciona-se diretamente ao fator conhecimento. Vale ressal- 

tar que o progresso e desenvolvimento de uma sociedade dependem, em grande parcela, da 

disponibilidade da informação e do alcance do usuário. 

Entretanto, apesar de toda a explosão da informação, de todo o aparato tecnológico 

existente nos dias atuais, os contrastes entre países pobres e ricos tornam-se, a cada dia, mais 

nítidos. As disparidades e desigualdades, entre o que Lévy (2001) denomina "centros de inteli- 
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gência coletiva" e as zonas periféricas, acentuam-se cada vez mais. Os países desenvolvidos, 

detentores do saber, tornaram-se, também, detentores de um poder reconhecidamente maior, sobre os 

países em desenvolvimento. 

Além disso, vive-se cercado por um excessivo volume de informações, o que provoca uma angústia 

típica dos dias atuais. O tempo torna-se curto demais, para absorver o exorbitante volume de 

informações, e isso provoca uma sensação de insegurança, de incapacidade de se manter atualizado. 

Por maior que seja o esforço empreendido, há sempre uma defasagem em relação à atualidade dos 

fatos. O grande desafio reside em filtrar as informações significativas e acessar as informações que 

interessam. Nesse contexto, a informação torna-se um problema, exigindo estu- do e controle. 

A indexação surge como uma solução para os problemas de recuperação da informação. Há 

informações em demasia, mas não se sabe onde se encontram, elas estão dispersas. O volume excessivo de 

informação, o qual permeia a sociedade atual provoca a dispersão da informação e dificulta o acesso. 

Assim, a indexação constitui um dos pilares fundamentais da arquitetura dos serviços de armazenagem 

e recuperação da informação e representa uma maneira de controlar essa dispersão. 

Apesar de sua importância, a indexação é uma área pouco contemplada nos estudos da 

literatura nacional. Especialmente, no que se refere a pesquisas de avaliação de serviços de indexação 

em bibliotecas brasileiras, quase nenhuma literatura foi produzida. 

A decisão de realizar a pesquisa que ora se apresenta surgiu em decorrência da nossa 

convicção sobre a importância da indexação e de nossa própria história de vida. 

Desde o período acadêmico, enquanto estudante do Curso de Biblioteconomia, a análise 

documentária desperta a nossa atenção. Talvez, porque se trate de uma atividade que requer práticas de 

leitura, tornando-se assim uma atividade mais significativa que as tradicionais e rotineiras tarefas 

técnicas biblioteconômicas. Então, a denominada Classificação Bibliográfica, que envolve a análise 

documentária, tornava-se a nossa disciplina predileta. 

No decorrer do tempo, as práticas de leitura e de análise documentária se intensificaram. A 

experiência da profissão de bibliotecária favoreceu a intimidade com a técnica da indexação, o 

conhecimento da realidade de nossas bibliotecas, e o contato direto com os usuários, no serviço de 

referência, concorreu para a descoberta da necessidade de recuperar e disseminar informação e 

oferecer serviços adequados aos anseios da comunidade usuária. 

Assim, em 1986, iniciamos na Seção de Periódicos da Biblioteca Central da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), um serviço de indexação de artigos de periódicos, em língua portu- 

guesa, da área de Ciências Sociais1, com o objetivo de recuperar e disseminar as informações  

 

                                                 
1 Existe grande divergência em relação à classificação das ciências (G3L, 1999). Consideram-se, para efeito desta pesqui- 
sa, Ciências Sociais: Economia, Antropologia, Sociologia," Psicologia, Ciência Política, Educação e Administra- 
ção. 
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potencialmente contidas em suas coleções. A prática da indexação e as dificuldades encontradas 

na implantação e desenvolvimento do serviço contribuíram para investigar a temática. 

Acrescenta-se, ainda, que o periódico se revela um elemento essencial à pesquisa, como  

fonte de informação e suporte de aprimoramento e atualização para profissionais de diferentes 

áreas, ao passo que também garante o resgate e a preservação da memória da humanidade. 

A recuperação das informações contidas em periódicos é algo complexo, tendo em vista que 

cada fascículo possui vários artigos de autores e assuntos diversos. Dentre os instrumentos 

utilizados, para facilitar a recuperação de artigos de periódicos, encontram-se as bases de dados 

impressas, em CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) e em formato eletrônico, entretan- 

to existe carência na área das Ciências Sociais. 

A falta de instrumentos efetivos de localização e recuperação da informação constitui um dos 

problemas enfrentados pelos cientistas sociais para localização e utilização dos resultados de pesquisas de 

sua área, tanto no Brasil quanto no exterior. A natureza das Ciências Sociais é complexa e peculiar, o 

que as diferencia das Ciências Naturais. A imprecisão conceituai, que caracteriza as Ciências Sociais, 

coloca para a indexação problemas complexos, principalmente em relação à terminologia. A própria 

literatura da Ciência da Informação evidencia discriminação das Ciências Sociais que goza do conceito 

de "bem supérfluo" e é excluída de programas prioritários do Governo. Essa discriminação resulta em 

um grande atraso no setor da atividade documental, especialmente da indexação, na esfera das 

Ciências Sociais (MONTE-MOR, 1987). 

Além disso, a avaliação de serviços de informação adquire, ao longo dos últimos anos, uma 

importância crescente. Os administradores de biblioteca e serviços de informação, pressionados por 

diversos fatores de natureza econômica, tecnológica e social, são levados a se adaptar a uma nova 

realidade, em que os recursos financeiros são muito escassos. Por outro lado, os avanços das 

tecnologias da informação possibilitam que o usuário tenha acesso à informação, dispensando, até 

mesmo, o seu deslocamento físico. A avaliação se constitui em um instrumento útil, nas situações em 

que é preciso demonstrar, objetivamente, que os benefícios proporcionados por uma biblioteca ou serviço 

de informação compensam os investimentos feitos em sua constru- ção e manutenção. Há uma tendência 

à ação planejada em bibliotecas e serviços de informação, onde a avaliação é uma ferramenta auxiliar, 

permitindo ao administrador verificar os efeitos de seus serviços e fazer os ajustamentos necessários à 

implementação dos mesmos. 

O cenário atual exige que as bibliotecas, enquanto organizações, devem ser gerenciadas 

de acordo com práticas modernas, considerando as forças do mercado e o atual ambiente econô- 

mico. Ouvir o usuário e adequar os serviços às suas necessidades: eis uma nova tendência da 

Administração. Também nos faz relembrar Rajagopalan e Rajan (apud FIGUEIREDO, 1992), que, ao 

fazerem uma interpretação mais recente das leis de Ranganathan para a Biblioteconomia, descrevem as 

"cinco leis da Ciência da Informação", como sendo: a informação é para o uso; a cada usuário sua 
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informação; cada informação a seu usuário; economize o tempo do usuário; um sistema de informação 

é um organismo em crescimento. Essa quinta lei pode proporcionar a principal justificativa para as 

atividades de avaliação. 

Considerando o que foi exposto, esta dissertação se insere na linha de pesquisa "Informa- ção para 

o Desenvolvimento Regional", do Curso de Mestrado em Ciência da Informação da UFPB, intitula-se 

"ENTRE AS NORMAS E OS DESEJOS: a Indexação de Periódicos na Biblioteca Central da 

Universidade Federal da Paraíba" e objetiva analisar o Serviço de Indexação, especificamente, na 

área de Ciências Sociais, em face das necessidades de informação dos usuários. 

O título adotado para a dissertação pode soar estranho, irreverente ou, talvez, um tanto 

ortodoxo para os padrões que mapeiam a área da Ciência da Informação, razão por que merece alguns 

comentários sobre a sua adoção. 

No início, período de nossa admissão ao Curso de Mestrado em Ciência da Informação 

(CMCI), o anteprojeto desta pesquisa recebeu o título: "Avaliação de Serviço de Informação: 

indexação de artigos de periódicos na Biblioteca Central da UFPB". Entretanto, ao cursar as 

disciplinas no CMCI, desnudaram-se novas paragens, revelando-se, então, novos horizontes, novas 

maneiras de olhar. Assim, no momento da qualificação, do projeto da pesquisa, já apresen-tava o título que 

consta da dissertação. Entende-se que a produção científica, nas Ciências Sociais, é uma criação e traz as 

marcas de seu autor (DEMO, 1985a). Assim, não se pode separar o autor de sua obra. Além disso, 

ressalta-se que a dialética é uma constante em nossas vidas. 

Justifica-se, então, o título: as normas denotam o caráter normativo da indexação. Com-

preende-se que existe uma estreita relação da indexação com normas. A própria palavra 'Indexação' evoca 

o 'Index', a lista dos livros proibidos pela Igreja, durante a Idade Média. Os monges, as pessoas 

autorizadas, para elaborar a transcrição dos textos antigos, trabalhavam regidos por normas, regras pré-

estabelecidas que designavam o que poderia ou não ser lido. Percebe-se, também, a afinidade do 

processo de indexação com as normas, no que se refere ao controle do vocabulário, através da utilização 

das linguagens documentárias. Inegáveis, também, são as amarras da pesquisadora às normas, em virtude 

de sua longa vivência (quase trinta anos) como bibliotecá- ria. Os desejos compreendem os anseios dos 

usuários por satisfazer as suas necessidades informacionais. Apenas os humanos têm desejos e 

aspirações. Também podem ser incluídos os "desejos" da pesquisadora em trazer alguma contribuição 

para a sua prática de trabalho. Ainda, considera-se, oportuno o emprego da palavra "desejos" como um 

reflexo da vida no ambiente pós-moderno, marcado pelos apelos da publicidade e dos meios de 

comunicação (SANTOS, 2000). 

Para a pesquisa, escolheu-se FW. Lancaster como referencial teórico em virtude de sua 

importância na literatura internacional de indexação, especificamente, na área de avaliação de 
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sistemas de recuperação da informação. Entretanto, no que concerne à metodologia, percebeu-se a 

necessidade de extrapolar a análise do "subsistema de representação" e inserir a participação do usuário 

na avaliação do serviço. Entende-se que o usuário é a razão de ser dos sistemas de recupera- 

ção da informação e, assim, sua participação torna-se vital à análise. As teorias tradicionalmente em- 

pregadas, na área da Ciência da Informação, são de origem sistêmica, funcionalista. Carecem da visão de 

totalidade, da dinâmica que envolve o cotidiano. Nesta dissertação, apresenta-se uma abordagem "híbrida", 

que abarca a nomenclatura da área, analisa o subsistema de representação e insere a ava- 

liação do usuário. Na análise empreendida, desvenda-se a dinâmica que envolve a informação, enten- 

dida como um produto social. A opinião do usuário contribui para o esclarecimento da complexidade do 

fenômeno informacional, que envolve, além dos fatores internos (cognitivos), fatores externos (eco- 

nômicos, políticos e sociais). 

Em sua estruturação, esta dissertação divide-se em seis partes. A Introdução, onde se 

explicam os motivos que justificam a pesquisa, tanto no plano teórico, como no prático, ao mesmo 

tempo em que se apresentam as relações do problema enfocado com o contexto social. Inclui- se, 

também, o campo onde a pesquisa se insere e os seus objetivos. 

A segunda parte, intitulada Informação e Desenvolvimento Regional, e a terceira parte, 

Avaliação de Sistemas de Recuperação da Informação, abrangem a fundamentação teórica, 

que compreende o aparato teórico-conceitual, técnicas e métodos de análises, que servem de 

base à temática em estudo. A segunda parte inclui Informação, Desenvolvimento Regional e Biblioteca 

Universitária, e a terceira, Avaliação de Sistemas de Recuperação da Informação, Indexação e Usuá- 

rio da Informação. O corpo da dissertação começa a ser tecido, à medida em que se introduz a teoria. 

A quarta parte corresponde à Metodologia utilizada: especificam-se o plano da pesquisa, o universo, 

a amostra e os instrumentos de coleta de dados. A quinta parte, referente ao Serviço de Indexação 

de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB em face das necessidades de infor- 

mação dos usuários, inclui a análise e discussão dos dados coletados. Assim, apresentam-se os 

resultados da análise, onde se podem visualizar os desejos dos usuários do serviço e suas sugestões 

para a melhoria do serviço. 

Finalmente, as Conclusões e Recomendações refletem as observações e resultados gera- 

dos pela pesquisa e incluem sugestões, para que o Serviço de Indexação possa-se adequar, cada 

vez mais, às necessidades informacionais dos usuários. 
 
 
 

1.1 A PESQUISA 
 

A presente dissertação se insere na temática avaliação de sistemas de recuperação da 

informação. Embora essa área de pesquisa tenha tradição nos Estados Unidos, a literatura sobre 
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avaliação de sistemas de recuperação da informação, no Brasil, ainda é incipiente, como referido 

anteriormente. 

A pesquisa de avaliação possui características próprias que a diferenciam de outros tipos de 

pesquisa. Geralmente, ela é usada para a tomada de decisão, tornando-se, assim, uma ferramenta, para 

resolver problema. Infere-se daí o seu caráter prático. Outra característica da pesqui- sa de avaliação é 

que as questões da pesquisa derivam de um programa, geralmente, um serviço oferecido a um grupo 

de clientes. Além disso, a pesquisa de avaliação fornece a base, para se fazer um julgamento sobre 

programa desse tipo. 

A eficiência de um sistema de recuperação da informação depende, fundamentalmente, de dois 

fatores: a) a cobertura da base de dados, que compreende o conjunto de documentos previamente 

selecionados por critérios estabelecidos pela instituição mantenedora do sistema e que atendam os 

objetivos propostos; b) a qualidade da análise conceituai dos documentos, bem como das questões 

formuladas por seus usuários. E fundamental compreender a linguagem das pessoas com as quais o 

sistema interage, o significado de cada termo e as relações existentes entre os termos (CESARINO, 

1985). 

A avaliação de um serviço de indexação envolve vários elementos que integram o proces- so como 

um todo: a cobertura da base de dados, a capacidade do serviço recuperar documentos, o tempo 

despendido pelo serviço, para processar a indexação, a atualidade dos itens indexados, a forma de 

"saída" dos dados, a linguagem e a tecnologia utilizada na indexação. Esses elementos se situam, desde o 

início do processo de indexação, até a disponibilização dos documentos aos usuários. 

Gomes (1989) aponta que o problema fundamental da indexação manual se refere ao fato de que 

a indexação de um documento pode variar de indexador para indexador e no mesmo indexador, em 

tempos diferentes. Acrescenta, ainda, que, além do indexador, a indexação de um documento sofre a 

interferência de outras variáveis, como o modelo e o propósito do sistema de recuperação, a política de 

indexação, natureza da área do conhecimento e a natureza e proprieda- de da informação científica. 

Em um centro de informação, os usuários, para satisfazerem às suas necessidades de 

informação, convertem essas necessidades em um pedido, que corresponde ao entendimento, por parte 

do sistema, daquilo que os usuários realmente necessitam. Esse pedido pode ser feito através de um 

especialista em informação, ou de um funcionário, ou pelos próprios usuários, em se tratando de um 

sistema automatizado. Com base nesse pedido, estabelece-se uma "estratégia de busca", utilizando-se 

os termos de indexação, palavras do texto ou uma combinação de ambos. A estratégia de busca é, 

então, confrontada com a base de dados, tendo, como resultado da busca, a recuperação de 

determinados itens. 

Diversos fatores influem na qualidade da busca, medida pela revocação, quantidade de  
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itens pertinentes e pela precisão, quantidade de itens relevantes recuperados. O equilíbrio entre a 

revocação e a precisão se constitui em um problema, em todas as buscas. Na busca delegada, aquela 

não efetuada pelo próprio usuário, mas por um intermediário, entre este e o sistema de informação, a 

pessoa que procede à busca precisa entender aquilo que o usuário realmente necessita. Outro fator 

que interfere na qualidade é a estratégia de busca utilizada. 

Lancaster (1997) considera que as principais influências a este respeito são a experiência,  

a inteligência e a criatividade do especialista que faz a busca. O vocabulário adotado pela base de 

dados é fundamental, pois influencia na recuperação dos dados, quando a estratégia de busca é 

cotejada com a base de dados e, também, porque os elementos do vocabulário influem na indexação, 

visto que o indexador não pode utilizar termos que não constam do vocabulário adotado. O 

resultado de uma busca dependerá, fundamentalmente, de dois fatores: a) em que medida o 

especialista que faz a busca entende o que o usuário realmente precisa; b) em que medida as 

representações dos documentos armazenados, na base de dados, indicam de que tratam os mesmos. 

Outros fatores, além da indexação, podem influenciar na satisfação do usuário de um sistema 

de recuperação de informação, como a disponibilidade de acesso aos documentos da base de dados, 

o tempo despendido, para efetuar a busca e acessar o documento, e a busca delegada. 

No processo de avaliação, muitas vezes, alguns subsistemas de recuperação da informação 

podem ser invisíveis, desinteressantes, ou mesmo irrelevantes para o usuário, para quem o "out put" 

recuperado é, freqüentemente, mais importante (HARTER; HERT, 1997). 

Conforme Lancaster (1997, p. 119), "uma base de dados bibliográficos não pode ser avaliada 

de forma isolada, mas somente em função de sua utilidade, para responder várias necessidades de 

informação". Assim, a análise do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Cen- 

tral da UFPB realizou-se através do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos e da percepção do 

usuário em relação ao serviço oferecido. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, no que concerne à avaliação, foram adaptados os cri- 

térios recomendados por Lancaster (1997) e consideraram-se os seguintes: 

a) Cobertura - Corresponde à abrangência do catálogo, aos títulos, da área de Ciências Sociais, 

indexados pela base de dados da Rede Bibliodata; 

b) Recuperabilidade - O número de documentos sobre o assunto, incluídos na base de dados, 

os quais podem ser encontrados empregando-se estratégias de busca razoáveis; 

c) Previsibilidade - A eficiência que o usuário, ao utilizar o catálogo, pode aferir quais itens 

serão ou não úteis; 

d) Atualidade - A capacidade do catálogo apresentar títulos publicados recentemente ou 

desatualizados. 

Além dos critérios anteriormente descritos, levaram-se em conta os seguintes pressupos- 

tos: 
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a) O centro das atenções volta-se para os usuários, por entender-se que eles são a razão de ser para 

a existência do sistema (HARTER; HERT, 1997). A opinião do usuário deve contribuir para ali- 

mentar o processo de melhoria da qualidade do serviço. A satisfação do usuário poderá ser 

considerada nos processos decisórios da Biblioteca Central; 

b) Apenas a partir do conhecimento do perfil dos usuários, da percepção, do sentir, querer e 

pensar dos indivíduos, suas opiniões, valores, pode-se fazer o diagnóstico necessário, para 

implantar, no serviço, reformas compatíveis com as demandas da população usuária. 

Consideraram-se representativos os periódicos da Rede Bibliodata, em virtude de sua 

notória autoridade, na área de Ciências Sociais, constatada por diversos autores da Ciência da 

Informação, como Figueiredo (1991) e Monte-Mór (1987). 

Volve-se o olhar para o usuário, com o objetivo de descobrir as suas necessidades de 

informação. Tentar compreender as necessidades informacionais dos usuários implica transitar 

através de estruturas cognitivas, e entender como se processa a informação, dentro de estruturas 

cognitivas, não é tarefa simples. Os seres humanos, inseridos em um contexto histórico-social, 

possuem crenças, valores, emoções e desejos, que podem interferir em suas ações. 

De modo geral, o desejo pode ser definido como uma tendência espontânea, consciente, 

orientada para um objetivo concebido ou imaginado. Kant (apud JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 1999, p.67) considerava o desejo "a autodeterminação do poder de um sujeito 

pela representação de um fato futuro". Para Sanz Casado (1994), o desejo é uma forma que tem 

o usuário de expressar sua vontade de satisfazer uma necessidade. Entende-se que os desejos 

informacionais dos usuários podem- se revelar, a partir de suas buscas de informação. 

Assim, apoiada em dois pilares: as normas de indexação e os desejos dos usuários, a 

presente dissertação visa a responder à seguinte questão: "Como se desenvolve o Serviço de 

Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB em face das necessida- 

des de informação dos usuários?" 

 

 

1.1.1 O Campo da Pesquisa 

 

O objeto da presente dissertação é o Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da 

Biblioteca Central (BC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Para um melhor entendi- 

mento da problemática em estudo, antes de se descrever o Serviço de Indexação, tecem-se algu- 

mas considerações acerca da Biblioteca Central da UFPB, visando a apresentar o contexto global 

em que se insere o serviço citado. 

A Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba é o órgão central do 

SISTEMOTECA2. Este, por sua vez, pode ser conceituado como 
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Um conjunto de bibliotecas integradas sob os aspectos funcional e operacional, tendo 
por objetivo a unidade e a harmonia das atividades de coleta, tratamento, armazena- 
gem, recuperação e disseminação de informações para apoio aos programas de ensi- 
no, pesquisa e extensão (SITONIO; DUTRA, 1984, p.5). 

 

Sendo um dos órgãos suplementares da Universidade, a Biblioteca Central está direta- 

mente subordinada à reitoria. Sediada no Campus I, na cidade de João Pessoa, é considerada a 

maior biblioteca do Estado da Paraíba, tanto por sua estrutura administrativa (Anexo A), quanto 

pela dimensão, uso de suas coleções e comunidade de usuários. Em 2001, a clientela da Bibliote- 

ca Central atingiu um total de 267.274 usuários. A estrutura administrativa da Biblioteca Central 

comporta três divisões: Divisão de Desenvolvimento as Coleções (DDC), Divisão de Processos 

Técnicos (DPT) e Divisão de Serviços aos Usuários (DSU) (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA. Biblioteca Central. Divisão de Serviços aos Usuários, 2002). 

A Seção de Periódicos, onde funciona o Serviço de Indexação, é subordinada à Divisão 

de Serviços aos Usuários (DSU) e tem, como objetivo principal, prestar serviços aos usuários, 

disponibilizando, para uso, suas coleções de periódicos. 

Funcionando em ambiente próprio, no andar térreo da Biblioteca Central (BC), a Seção 

de Periódicos dispõe de coleções de periódicos técnicos, científicos e de cultura geral, nacionais 

e estrangeiros, nas diversas áreas do conhecimento. Além de periódicos primários, que contêm 

artigos, as coleções da BC incluem periódicos secundários ou de referência. 

De acordo com dados estatísticos da Biblioteca Central, referentes a 2001, o acervo da 

Seção de Periódicos contava, nesse ano, com 4.784 títulos, 38.524 volumes e 206.915 fascículos 

de periódicos. Durante aquele ano, foram realizadas 4.116 consultas às coleções da Seção (UFPB/ 

BC/DSU, 2002). 

A clientela da Seção de Periódicos inclui alunos dos cursos de Graduação e Pós-Gradua- 

ção, professores e pesquisadores da UFPB e a comunidade em geral. Atualmente, o acesso às 

coleções de periódicos primários se realiza através de solicitações dos usuários no balcão de 

atendimento da Seção. O acesso às estantes é restrito a professores e alunos da Pós-Graduação,  

o que é justificado pela instituição, em virtude desse universo ser bem inferior ao número de 

estudantes da Graduação e pela carência de funcionários, para manter organizado o acervo de 

periódicos. 

O Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB teve 

seu início em 1986, sob a nossa responsabilidade, na Seção de Periódicos da Biblioteca Central da 

UFPB, dando prioridade às Ciências Sociais, a assuntos da atualidade e aqueles mais solicitados pelos 

 

 

_____________________________________ 
2 Em virtude da criação da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), o SISTEMOTECA está em fase de 
restruturação. Até o presente, a BC ainda permanece coordenado as atividades das bibliotecas dos sete campi da  
UFPB.  
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usuários da Seção. Essa prioridade surgiu em virtude da carência de bibliografias atualizadas na área. 

Embora a Biblioteca Central da UFPB disponha de inúmeras bases de dados impressas, como  

o Library and Information Science Abstracts (LISA), o Chemical Abstracts, o Biological Abstracts, o 

Index Medicus, o Genetics Abstracts e outras tantas, em CD-ROM, como o MEDLINE, o Food 

Science and Technology Abstrascts (FSTA), a recuperação da informação de periódicos nacionais, 

especialmente, de Ciências Sociais, ressente-se pela carência de bibliografias nacionais correntes. 

Aliada à carência de índices e bibliografias nacionais atualizados, o desconhecimento da existência, 

por parte dos usuários externos (professores, alunos e pesquisadores da UFPB e pessoas da comuni- 

dade em geral), e, até mesmo, dos usuários internos (bibliotecários e demais funcionários da Biblioteca 

Central), impede que a informação, contida em suas coleções, seja divulgada e utilizada. 

O serviço consiste na elaboração, em fichas catalográficas padrão (7,5cm X 12,5cm), da 

referência bibliográfica do artigo de periódico, acompanhada de um "termo" ou "palavra-cha- 

ve", correspondente ao assunto, e um código de identificação da localização do periódico no 

acervo da Seção. Apresenta-se o modelo da ficha de indexação no Apêndice A. 

Inicialmente, elaboraram-se 1.797 fichas, que formaram o Catálogo de Assunto da Seção 

de Periódicos. Na elaboração das referências bibliográficas, adotou-se a Norma Brasileira NBR 

6023, Informação e Documentação - Referências - Elaboração, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Devido à carência de Thesaurus ou Lista de Descritores em Ciências 

Sociais, em língua portuguesa, os termos utilizados na indexação, em sua maioria, correspondem  

à linguagem natural. Para a análise do conteúdo dos artigos, examinam-se o título, o resumo, o 

texto e, também, as citações e referências bibliográficas dos mesmos. 

Observou-se que, à medida que o serviço se tornava conhecido, o mesmo começou a ser 

mais utilizado pelos usuários. Então, referências de outras áreas do conhecimento, cujas cole- 

ções nacionais são carentes de bibliografias atualizadas na BC, como Odontologia, Fisioterapia, 

Educação Física e Enfermagem, começaram a ser solicitadas pelos usuários, acarretando uma 

ampliação no número de títulos indexados. 

Até 2001, o Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da BC elaborou 24.436 fichas 

(UFBP/BC/SP, 2002), que compõem o Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos. O catálo-

go abrange as áreas de Ciências Sociais (Economia, Antropologia, Sociologia, Psicologia, Ciên- 

cia Política, Educação e Administração) e Ciências da Saúde (Medicina, Odontologia, Educação 

Física, Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia e Nutrição). 

Atualmente, a Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB disponibiliza aos seus 

usuários um Catálogo de Assunto, que contém mais de 24.000 fichas, resultantes do Serviço de 

Indexação. Entretanto, a Seção não dispõe de instrumentos que auxiliem no serviço de indexação, 

como uma política de indexação, que norteie o serviço, nem de instrumentos de controle de vocabulá- 

rio, como thesauri, e o serviço é executado manualmente. 
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1.1.2 Objetivos 
 
 
 

1.1.2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar o Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da 

Universidade Federal da Paraíba, especificamente, na área de Ciências Sociais, em face das 

necessidades de informação dos usuários. 
 
 
 

1.1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Comparar o nível de cobertura dos títulos de periódicos indexados pela B iblioteca Central da 

UFPB, em relação à base de dados da Rede Bibliodata; 

b) Aferir a recuperabilidade, a previsibilidade e a atualidade do Catálogo de Assunto da Seção 

de Periódicos da Biblioteca Central; 

c) Identificar o usuário do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Biblioteca Central 

da UFPB; 

d) Verificar o nível de satisfação dos usuários em relação às informações fornecidas pelo Catá- 

logo de Assunto da Seção de Periódicos; 

e) Apresentar diretrizes, para que o Serviço de Indexação possa-se adequar, cada vez mais, às 

necessidades dos usuários. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
 
 

"Pode-se dizer que não é tanto a expressão que se adapta ao nosso mun- 
do interior, mas o nosso mundo interior que se adapta às possibilidades 

de nossa expressão, aos seus caminhos e orientações possíveis." 
(BAKHTIN, Mikhail, 1997) 

 
 
 
 

2.1 INFORMAÇÃO 
 
 
 

2.1.1 Aspectos teórico-conceituais 
 

A partir da década de 50, a noção de informação toma vulto na constituição dos discursos, 

assim como na criação de disciplinas específicas. Acredita-se que, na sociedade atual, a expansão 

do termo "informação" represente um dos maiores sucessos atribuídos a uma palavra, neste 

século. Informação é, então, um termo muito polissêmico e, em grande parte, essa polissemia 

adveio da apropriação desse termo pela sociedade pós- industrial. 

Enquanto problema de investigação científica, a informação é algo moderno, pois surge, 

apenas, no período, após a Segunda Guerra Mundial, associado à "explosão da informação". 

Conforme Fernandes (1995), esse fenômeno é identificado como tendo origem ou como sendo 

problema efetivo para três instituições eminentemente modernas: o sistema produtivo capitalista,  

o Estado e os serviços de utilidade pública e a Ciência. A autora considera que determinadas 

ações dessas instituições fazem surgir a "explosão da informação" e que tal problema tem, como 

 causa, aquilo que se supõe ser sua solução. 
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Desde o nascimento da Ciência da Informação, os estudiosos da área apresentam diversas 

definições para a informação. Não existe, de fato, um consenso a respeito do real significado do 

termo, entretanto é sabido que a informação acontece em um circuito de comunicação e está 

relacionada à identificação de um sinal passível de ser interpretado como mensagem. A informa- 

ção é, portanto, algo essencialmente relacionai e detém uma forte ligação com a aquisição do 

conhecimento. 

A relação informação/conhecimento pode ser observada a partir de três aspectos comple-

mentares (CINTRA, et al, 1994): 

a) O conhecimento é durável, ao passo que a informação é temporária, transitória, ou mesmo 

efêmera; 

b) O conhecimento possui uma estrutura, é coerente e, freqüentemente, universal, enquanto a 

informação é atomizada, fragmentada e particular; 

c) O conhecimento é um estoque, enquanto a informação é um fluxo de mensagens. 

Ao buscar a origem etimológica da palavra, verifica-se que informação é um termo latino 

e deriva do verbo informare, que significa dar forma, colocar em forma, criar, representar, cons- 

truir uma idéia. A partir de sua raiz etimológica, o conceito de informação pode ser percebido 

sob dois sentidos complementares. A informação pode ser compreendida como um processo de 

atribuição de sentido ou como um processo de representação. Na primeira acepção, ou seja, 

como processo de atribuição de sentido, a informação ocorre através de recepção/seleção de 

mensagens recebidas. Como processo de representação, a informação se dá através de ações de 

codificação, emissão, decodificação/uso de "mensagens". 

Conforme Saracevic e Kantor (1997), as interpretações dadas à informação variam de 

acordo com o valor que lhe é atribuído. Esses autores resumem as diversas interpretações da 

informação em três sentidos. Em um sentido mais restrito, a informação pode ser considerada 

uma propriedade da mensagem (texto, registro, documento). Em uma interpretação mais ampla, 

a informação é considerada em relação com a cognição. A informação é o que afeta ou muda um 

estado mental. Outra concepção, a mais ampla de todas, inclui a informação relacionada, não 

apenas, às estruturas cognitivas, mas também engloba motivação ou intencionalidade e, portan- 

to, está relacionada a um contexto ou horizonte social. 

A partir das considerações feitas anteriormente, entende-se que a informação acontece em 

um circuito de comunicação, ou seja, constitui uma prática social que envolve ações de atribui- 

ção e comunicação de sentido e pode acarretar transformações nas estruturas mentais e gerar 

conhecimento. 

Além disso, a informação apresenta um caráter duplo e contraditório: tanto pode ser 

encarada como elemento regulador dos sistemas como fator de mudança social. Esse caráter 

contraditório e complementar que a informação possui surge em decorrência da sua dupla natu-  
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reza: a informação estrutura-se através de uma ordem objetivo-produtivista (os objetivos pretendidos  

a partir do acesso/uso da informação) e uma ordem subjetivo-cultural, que envolve a interpretação da 

informação pelos sujeitos do conhecimento envolvidos nos diferentes processos sociais (ARAÚJO, 

2000). 

Para que a compreensão do fenômeno informacional seja mais representativa do real, torna-se 

imprescindível considerar o sujeito do conhecimento, ou seja, o usuário da informação e/ou gerador 

do conhecimento. Levando em conta o sujeito do conhecimento, Araújo (1998) percebe que, na 

Ciência da Informação, se apresentam três tendências: 

a) Informação como produção de um sujeito universal: Para essa abordagem, o sujeito do 

conhecimento constitui um sujeito universal, portador de categorias e operações estabelecidas  

"a priori". Essa interpretação considera o sujeito um ser a-histórico, abstrato; 

b) Informação como produção de um sujeito cognitivo-individual: Essa abordagem enfatiza 

a dimensão subjetiva do processo informacional, ao considerar as experiências do sujeito do 

conhecimento, entretanto essa abordagem visualiza que o indivíduo elabora a representação 

do conhecimento a partir de princípios relacionais mecânicos, desconsiderando a realidade, 

que envolve as relações sociais; 

c) Informação como produção de um sujeito cognitivo-social: Nesta abordagem o sujeito do 

conhecimento é também um sujeito social. Essa visão apresenta o diferencial de relacionar o 

sujeito do conhecimento com o seu contexto social. O sujeito é cognitivo, pois produz co-

nhecimento e, também, social, pois participa de uma comunidade de discurso, que se realiza 

nas relações sociais. O universo de conhecimento do sujeito é dinâmico, pois envolve inter-

câmbios constantes entre suas estruturas e a coletividade. 

Concorda-se com Araújo (1998), quando considera importantes as abordagens que visualizam 

a informação como produção de um sujeito cognitivo-social e quando critica o enfoque extremamente 

funcionalista dessas abordagens. A presença da realidade social, nas análises do campo da Ciência da 

Informação, representa, de fato, um avanço. 

O fenômeno informacional não é algo natural, parte de um sujeito cognitivo, mas esse sujeito 

está inserido em uma determinada realidade social. Dentro de uma realidade histórico-social, o sujeito 

interage com o seu meio, em um processo contínuo de troca de influências. Assim, entende-se que a 

informação é uma construção do sujeito cognitivo-social. 

A informação acontece em um momento solitário, quando a percepção de um sujeito se 

direciona ao conhecimento do objeto percebido. Trata-se de um fenômeno raro e extraordinário. 

Sendo uma experiência individual, está condicionada a uma limitação cognitiva e contextual 

(BARRETO, 1998). 

Pela dinâmica da realidade histórico-social, percebe-se que o ato de informar-se não é um 

processo finalizado. O sujeito do conhecimento vive Cm uma troca constante: recebe/ usa informação. 

 

 



27 
 

Assim, o processo informacional é algo em aberto, inacabado e, dessa forma, refaz-se a cada momen- 

to. 

Gómez (1990) reconhece essa dinâmica do fenômeno informacional, quando percebe que a 

informação nunca se contém, sempre se desdobra e é transcendida por outra ordem de fenômenos. A 

esse "desencontro" da informação com ela mesma, a autora apresenta uma característica marcante da 

informação, que é a alteridade, a auto-suficiência para a geração de uma teia de significados. 

Outro aspecto do fenômeno informacional refere-se à função desempenhada pela informação 

na sociedade atual. Se a informação é algo capaz de transformar estruturas individuais e sociais, qual a 

natureza da informação e o que ela representa na sociedade atual? Para encontrar resposta para essa 

pergunta, faz-se necessário rever os referenciais teóricos que apoiam as abordagens utilizadas no 

campo da Ciência da Informação. Dentre os referenciais teóricos utilizados na área, que dão origem a 

diversas abordagens, destacam-se a visão sistêmica, a visão crítica e a visão pós-moderna (ARAÚJO, 

1998). 

A visão sistêmica tem suas origens na teoria geral dos sistemas, de Bertalanffy. Trata-se de 

uma concepção científica que estuda os fenômenos que constituem sistemas (TRIVIÑOS, 1987). Sob  

a ótica sistêmica, a informação pretende garantir a estabilidade dos sistemas. 

No campo da Ciência da Informação, a maior parte dos estudos tem como abarcado como 

referencial, o modelo sistêmico. Assim surgiram: 

a) a abordagem centrada na mensagem ou teoria matemática da informação: originária da Teoria 

Matemática de Shannon e Weaver, essa teoria foi criada em 1948/1949, com o objetivo de me- 

lhorar o desempenho da companhia telefônica americana, a American Telephon and Telegraph 

(ATT). Essa teoria, também denominada difusionista, descreve uma relação linear entre emissor e 

receptor; as mensagens emitidas por uma fonte são transmitidas por um canal, para um destinatá- 

rio, e devem ser recebidas com um mínimo de deformações. A informação é entendida como um 

sinal de telefonia. A ênfase dessa teoria reside no canal de informação e na sua capacidade de 

veicular mensagens a um baixo custo. Trata-se de um sistema mecânico, que desconsidera a ques- 

tão relativa aos valores entre geradores, difusores e usuários da informação; 

b) a abordagem pragmática: conforme esta abordagem, a informação é um elemento que auxilia  

o sujeito na tomada de decisão. G.Wersig (1975) e M.C. Yovits (1969) adotam a abordagem 

pragmática, onde o fenômeno informacional ocorre como resultado da união entre um dado e um 

estado de incerteza (dúvida) no receptor. Sob essa ótica, a informação é considerada um redutor 

de incertezas; 

c) a abordagem estruturalista: parte do pressuposto de que toda a estrutura do mundo, percebida ou 

não pelo sujeito, constitui informação. Assim, a informação surge na interface da formação indivi- 

dual de conceito e a comunicação entre os sujeitos. Essa abordagem visualiza a informação como 

modificadora de estruturas cognitivas e é adotada por N. J. Belkin (1978); 
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d) a abordagem centrada no significado: originária da lingüística, essa abordagem centra-se na orga- 

nização da mensagem, que pode ser de predominância sintática (informação científica), semântica 

(informação artística) e pragmática (infonnação para a formação ou a direção do comportamento 

público). Conforme essa abordagem, a experiência de vida é o elemento formulador de sentido. 

Essa abordagem tem sido pouco contemplada na literatura da Ciência da Informação; 

e) a abordagem centrada no processo: essa abordagem visualiza a informação, não como um 

dos componentes do processo comunicacional, mas encara a informação como o próprio 

processo. Esse processo ocorre, na mente humana, quando se dá o encontro entre problema 

a ser resolvido e um dado útil para a sua solução. A geração, transmissão, armazenamento e 

demanda de informação são os elementos que servem de base a este processo. A. G. Hoskovsky  

e R. J. Massey (1968) e J. Koblitz (1969) são autores que trabalham sob essa ótica; 

f) a abordagem cognitivista: essa abordagem diferencia informação e conhecimento. O conhecimen- 

to compreende um registro de memória de um processo no cérebro; é algo que só pode ser 

avaliado a nível mental, enquanto a informação é o subtituto físico do conhecimento usado para a 

comunicação. Ao encarar o conhecimento como um fenômeno subjetivo, essa abordagem se inte- 

ressa pelo estudo do aspecto objetivo do processo de comunicação: os processos cognitivos do 

emissor e do receptor, ao produzirem informação. Segundo essa abordagem, durante o processo 

de comunicação, o emissor/gerador de informação pode acionar três diferentes fontes de conhe- 

cimento: 1) estímulos de origem interna, como os sentimentos, emoções e outros fatores psicoló- 

gicos, 2) conceitos extraídos de seu repertório de conhecimento e 3) estímulos de origem externa. 

O receptor da informação poderá, então, reagir de duas maneiras distintas: a primeira seria somar 

a informação ao seu repertório de conhecimento, sem modificá-la, o que eqüivale a preencher uma 

lacuna na sua estrutura cognitiva, ou, uma segunda reação seria alterar sua estrutura prévia do 

conhecimento. R. Farradane (1979) e B. Belkin, H.M.Brooks e R.N.Oddy (1979) adotam a 

abordagem cognitivista. 

A visão sistêmica tem ampla utilização na área da Ciência da Informação. Entretanto várias 

críticas são feitas à abordagem sistêmica, por não visualizar mudanças que ultrapassem o sistema, não 

prevê a mudança do sistema. O enfoque sistêmico não visualiza a influência do contexto social nas 

práticas informacionais do sujeito do conhecimento. Trata-se, portanto, de uma visão conservadora, 

cujas idéias não se pretende compartilhar. 

A transmissão da informação pressupõe um processo de comunicação, que é uma ques- 

tão social. Inseridos em um contexto sócio-histórico, os indivíduos ou grupos de indivíduos 

desenvolvem ações denominadas práticas sociais. Através da linguagem, dentro de um horizonte 

de sentido, a partir de significados compartilhados e de uma totalidade construída historicamen- 

te, os indivíduos encontram e recebem a sua determinação. No contexto das práticas sociais, a 

informação desenvolve um papel essencial,visto que, através do intercâmbio de informações, os sujei-  
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tos sociais se comunicam e se conscientizará de seus direitos e deveres, possibilitando a tomada de 

decisão sobre suas vidas e seu grupo social. Nas formações sociais, os sujeitos desenvolvem circuitos 

informacionais e exercem ações de recepção, geração e transferência de informações, que constituem 

as práticas informacionais (ARAÚJO, 2000). 

Outros enfoques contemplam a influência do contexto social nas práticas informacionais e 

assim percebem que a informação pode-se constituir em um elemento de mudança social. 

A visão crítica visualiza a informação como um fenômeno social, pois a sua geração, organi- 

zação, disseminação e utilização se dá através de sujeitos sociais concretos, inseridos em determinado 

contexto social. Partindo desse pressuposto, a visão crítica reconhece que a informação possui dimen- 

sões econômicas, políticas, culturais ê históricas e defende a análise dessas dimensões, para que se 

possa compreender, de forma mais completa, o fenômeno infomiacional. Várias abordagens surgiram 

dessa visão. A teoria crítica, cujo principal representante é o filósofo alemão Jurgen Habermas, é uma 

dessas abordagens. Para Habermas, o fenômeno informacional é um produto das relações sociais. 

Outro enfoque que sugere a informação como um fator que pode gerar mudança social é a 

visão pós-moderna. Esta se constitui em mais uma possibilidade de se ampliar os enfoques teórico- 

metodológicos do campo da Ciência da Informação. As definições para o fenômeno pós-moderno 

são múltiplas e divergentes, entretanto, apesar das diferentes interpretações dadas pelos estudiosos do 

fenômeno, existe concordância em dois pontos: a) o fenômeno pós-moderno é característico das 

sociedades pós-industriais, baseadas na informação, mas, em virtude dos intensos elos políticos e 

comerciais dos países, este fenômeno atinge sociedades que detêm outros estágios de desenvolvimen- 

to; b) o fenômeno pós-moderno corresponde a uma mudança no estatuto do conhecimento e, em 

conseqüência, da informação. No cenário pós-moderno, os grandes projetos científicos são aplicados 

à produção; a ciência se constitui em uma forma de se reproduzir o modo de produção. Nesse contex- 

to, sobressaem-se as informações veiculadas pelos meios de comunicação de massa e as informações 

armazenadas em bases de dados e que circulam nas redes eletrônicas. Na dinâmica informacional do 

pós-moderno, os indivíduos "perdem" o contato com o real e se "encontram" através das informa- 

ções veiculadas pelos meios de comunicação de massa. Sob essa ótica, a informação se constitui em 

um elemento que mediatiza os processos de apreensão da realidade e, também, as próprias relações 

sociais. 

Dentre os diversos autores que assumem a visão pós-moderna, destaca-se J.F.Lyottard. Con- 

forme esse autor, no contexto pós-moderno, além de mediatizar os processos de apreensão da reali- 

dade e as relações sociais, a informação adquire status de mercadoria. Ela submete-se às leis de 

mercado, ganha valor de troca e se torna indispensável à força produtiva. No ambiente pós-moderno, 

o indivíduo, preso em uma tessitura de relações complexas e móveis, que são os nódulos dos 

circuitos de comunicação, percebe-se inundado por informações, que correspondem a jogos de linguagem. 

Nesse contexto, informar/ ser informado, no sentido de jogar, tem a conotação de um combate. 
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Embora ancorada na nomenclatura da área, que tem tradição na teoria sistêmica, nesta disser- 

tação, tenta-se inserir uma visão mais abrangente, que conceba o fenômeno informacional dentro do 

contexto social. 

A visão funcionalista, onde, em geral, situam-se os estudos de avaliação de sistemas de 

recuperação da informação, carece da historicidade dos fenômenos sociais, enfatiza a idéia do 

equilíbrio do sistema social e realça a adaptação do sujeito ao organismo e ao meio, descartando 

os conflitos sociais (TRIVTÑOS, 1987). 

Nesta dissertação, quantificaram-se os dados, mas a prioridade são os dados qualitativos,   

as opiniões dos usuários. Não se pode esquecer a totalidade, o contexto mais amplo, onde o 

serviço se insere: a Biblioteca, a Universidade, o Estado, aRegião, o jogo do poder, as condições 

histórico-sociais e a dialética. 

Discorda-se da concepção materialista, no que se refere à materialidade do mundo. Não 

se concebe que o homem seja, simplesmente, matéria em movimento, entretanto se ressalta a 

importância de conceber o mundo da natureza, da história e do espírito como um processo, em 

constante movimento, mudança, transformação e desenvolvimento. Entende-se o aspecto con- 

traditório do ser, que, ao passo que se transforma em outro, é único, múltiplo e passageiro. Além 

disso, percebem-se as conexões existentes entre os diversos elementos que compõem o universo. 

Daí não se poder analisar um serviço levando em conta, apenas, um de seus aspectos; as variá- 

veis envolvidas são muitas e complexas. 

No que se refere à fundamentação teórica, pode-se dizer que esta dissertação se apóia nos 

autores, constantes nas suas referências bibliográficas, onde se realizaram os recortes teóricos no 

conhecimento que possibilitaram o nosso fazer pragmático. Admite-se que se instalou uma certa 

"anarquia teórica", contudo, em todos os momentos, houve preocupação com a coerência. Tal- 

vez, porque essa postura da pesquisadora revele que a Ciência da Informação carece de métodos 

mais adequados a uma avaliação global, o que já foi observado por alguns autores da área, como 

Oberhofer(1981). 

Entende-se que a natureza do fenômeno informacional pode ser melhor explicada, a par- 

tir das teorias que relacionam a informação com a produção do conhecimento no indivíduo, pois 

estas qualificam a informação como um fator de mudança da consciência humana e do meio 

social. 

Como mediadora da produção de conhecimentos, a informação pode ser qualificada, em 

forma e substância, como estruturas significantes capazes de gerar conhecimento. As estruturas 

signifícantes, armazenadas em bases de dados, bibliotecas, arquivos, correspondem aos estoques 

de informação, que possibilitam a produção de conhecimento, entretanto essa produção está na 

dependência de uma ação de comunicação mutuamente consentida, entre a fonte (estoques de 

informação) e o receptor (BARRETO, 1984).   
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Para auxiliar na compreensão do fenômeno informacional, considerando que ele se insere em 

uma ação de comunicação, é mister tecer algumas considerações sobre os canais de comunicação e as 

barreiras existentes no processo de transferência da informação. 

Os canais de comunicação correspondem aos inumeráveis meios por que o conhecimento 

pode ser comunicado. Eles podem ser divididos em canais formais, canais informais e canais 

semi- formais. Os canais formais são aqueles que veiculam informações estabelecidas ou com-

provadas através de estudos, como, por exemplo, livros, periódicos, teses. Os canais informais 

referem-se aos contatos realizados entre sujeitos emissores e receptores de informação, como, 

reuniões, contatos interpessoais, conversas, troca de correspondência, visitas, As publicações 

que não são submetidas a revisão editorial ou ao referendo formal, que, tradicionalmente, carac-

terizam a literatura científica, como contribuições apresentadas em congressos nacionais e em 

encontros científicos no exterior, as resenhas de livros, prefácios, bibliografias comentadas e 

artigos ainda não publicados, constituem canais semi-formais (OLIVEIRA, 1996). 

Independentemente do canal utilizado, barreiras de naturezas diversas podem interferir 

no processo de transferência da informação. Na literatura de Ciência da Informação, vários estu- 

dos, como os de Figueiredo (1999), Guinchat; Menou (1990) e Araújo (1998) se detiveram sobre 

essas barreiras. Embora se perceba discordância entre autores (em relação à terminologia, Guinchat 

e Menou (1990) denominam as barreiras "obstáculos"; em relação aos tipos de barreiras, cada 

autor apresenta uma classificação), os estudos revelaram que as barreiras provocam uma redu- 

ção na eficiência do processo de transferência da informação, que se traduz em uma diminuição 

do uso e da efetividade da informação. As barreiras que podem interferir no processo de transfe- 

rência da informação podem ser: 

- barreiras interpessoais - as que se estabelecem entre usuários e intermediários de serviços de 

informação; 

- barreiras intraorganizacionais - provocadas em razão das diferentes posições hierárquicas, 

existentes nas organizações; 

- barreiras terminológicas - que têm, como causa, o uso excessivo de termos técnicos ou 

inconsistência terminológica; 

- barreiras econômicas - quando o acesso ou uso da informação envolve relações de poder ou 

negociação com o seu produtor, para quem a informação adquire valor de propriedade priva- 

da; 

- barreiras de idioma - causadas pelo desconhecimento de línguas estrangeiras; 

- barreiras de tempo - relacionadas à obsolescência da informação; 

- barreiras geográficas -referem-se à localização da informação. 

Além das citadas anteriormente, existem outras barreiras de natureza legal, ideológica,  

física, psicológica etc. Convém atentar para o fato das barreiras psicológicas serem inerentes à pró-  
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pria natureza dos sujeitos sociais. 

O tópico seguinte trata de Informação para o Desenvolvimento Regional, temática relati- 

va à linha de pesquisa em que esta dissertação se insere. 

 

 

 

2.2 INFORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Atualmente se vive cercado pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, o 

que provoca mudanças em diversos setores da atividade humana. A televisão, o telefone celular,  

o computador são alguns dos artefatos que já fazem parte do cotidiano de grande parcela da 

humanidade. A velocidade é a tônica dessa nova era. As pessoas estão sempre apressadas; a sua 

jornada diária é uma corrida contra o tempo. A própria noção de tempo se modificou em razão das 

operações virtuais, e, nesse sentido, fala-se da "implosão do tempo". Outra característica 

dessa nova conformação histórica é a presença de um exorbitante volume de documentos e de 

informações, é a chamada "explosão da informação". As pessoas estão expostas, diariamente, a 

milhares de informações, através dos mais diferentes meios de comunicação, desde os mais sim- 

ples, como rádio, televisão, jornais, revistas, até os mais sofisticados, como a Internet. Visualiza- 

se uma Sociedade Informacional (CASTELLS, 2000), onde a informação desfruta de lugar ja- 

mais alcançado. 

Nessa nova sociedade, o próprio conceito de mundo foi remodelado, surgindo, então, 

diversas metáforas, como "aldeia global", "terceira onda", "sociedade amébica", "nova babel" e 

muitas outras divulgadas pela mídia (IANNI, 1999). 

As mudanças mais significativas, que marcam o cenário atual, podem ser observadas na 

área econômica, haja visto que afeta os demais setores da atividade humana. Assiste-se à integração 

econômica entre os continentes: a globalização. Trata-se de um processo que surgiu em decorrência 

da expansão do modo modo social de produção capitalista e do desenvolvimento das técnicas 

eletrônicas e se caracteriza, principalmente, pela internacionalização do capital e pela abertura do 

mercado (IANNI, 1999). Sob a máscara do neoliberalimo, a globalização avança de forma 

concentratorae excludente. 

Nessa nova conformação histórica, o ambiente socio-cultural é remodelado, e a questão social 

central desloca-se da produção e distribuição de bens materiais para a produção e administração do 

conhecimento. 

Entretanto, apesar de todo o prestígio que a informação desfruta, no mundo atual, e de 

todo o avanço que a tecnologia alcança, a exclusão social e as disparidades e desigualdades entre 

povos e nações tendem a crescer. 

Entende-se que a informação constitui uma ferramenta, para minorar as diferenças, e 
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representa uma alavanca para o desenvolvimento. Antes de adentrar a temática informação e desen- 

volvimento regional, cumpre tecer algumas considerações acerca da noção de desenvolvimento. 

A questão do desenvolvimento é apresentada em diferentes abordagens, conforme as diversas 

visões de mundo. Essas abordagens conceituam e/ou propõem soluções para o desenvolvimento, 

conforme as diferentes linhas de pensamento. Pode-se dizer que, apesar de algumas variações, a 

noção do desenvolvimento está associada a duas grandes linhas de pensamento: uma de origem positivista/ 

evolucionista e outra baseada na concepção do materialismo histórico e dialético. 

A linha positivista/evolucionista atualiza a concepção do evolucionismo, de inspiração inglesa,  

e realça as diferenças propostas por Spencer e Darwin, no sentido e no modo como as sociedades se 

tornam mais complexas e diferentes entre si. Essa linha de pensamento analisa a sociedade, a partir de 

um modelo que visualiza os valores ocidentais como únicos. 

O materialismo histórico e dialético analisa o desenvolvimento como um processo histó- 

rico, fruto das lutas entre as diferentes práticas do agir humano frente ao mundo e a si mesmo. A 

concepção de desenvolvimento histórico e dialético permite estabelecer a diferença entre ação e 

práxis. A ação encontra-se ligada à atividade voluntária, que tem, como propósito, a transforma- 

ção efetiva do mundo envolvente. Essa transformação pode ser tanto transformadora quanto 

reprodutora. Assim, a ação contém, em si, dois princípios: o fazer e o agir, que são, ao mesmo 

tempo, princípios excludentes e complementários, enquanto a práxis é a prática no sentido de 

atividade, a produção material, para suprir as necessidades básicas, ou seja, a produção e a repro- 

dução da sociedade. 

A noção de desenvolvimento também está vinculada à idéia de modernização, o que tem 

a ver com a ação civilizadora da colonização. A crença de progresso, via desenvolvimento, rei- 

nante desde o século XIX, objetivava transformar as sociedades pobres segundo o modelo das 

sociedades ricas. Nessa concepção, o progresso técnico funcionaria como fator homogeneizador 

e transformador da sociedade. Mais recentemente, essa concepção do desenvolvimento, como 

transformação técnico-econômica, imputa à política uma nova racionalidade, que visa a transfor- 

mar projetos políticos em programas de ação, passando o Estado a atuar como um mero agenci- 

ador de programas econômico-sociais. 

O desenvolvimento, enquanto processo de industrialização, nos países do Terceiro Mun- 

do, vincula-se à dependência do sistema econômico, político ou ideológico dos países industria- 

lizados. Essa concepção de desenvolvimento é muito criticada, por desconsiderar as condições 

históricas e culturais das diversas sociedades e impor uma relação político-econômica entre paí- 

ses ditos "desenvolvidos" e os "subdesenvolvidos" (JARDIM, 1999). 

Touraine, citado por Jardim(1999), concebe o desenvolvimento como fruto da relação 

dialética entre diferentes práticas, ou seja, entre diferentes ações. Dessa forma, o desenvolvimen- 

to pode ser encarado como o fruto das relações dialéticas entre movimentos de ação crítica e  
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movimentos de inovação. Esses movimentos existem simultaneamente, em qualquer sociedade, tendo 

em vista que todo sistema de ação é, ao mesmo tempo, aberto e fechado. As reformas e as revoluções 

constituem, assim, modos conjuntos de desenvolvimento. 

A noção de desenvolvimento também pode estar vinculada ao sistema social detentor dos 

conhecimentos sobre a racionalidade técnica. Dessa forma, Milton Santos (apud JARDIM, 1999), 

concebe que o mundo está dividido em duas grandes regiões: as regiões do mandar, que detêm a 

técnica, o fazer e o poder de mando e da ação política; e as regiões do fazer, que são submissas ou 

passivas frente ao mundo da técnica e da sua compreensão. 

A partir da década de 70, o projeto de modernidade dos países desenvolvidos sofre uma 

profunda mudança, dando início ao esgotamento do modelo de desenvolvimento do Estado de 

Bem Estar Social. A crise do petróleo e a crise fiscal e imobiliária, especialmente nos Estados 

Unidos, mostraram o esgotamento do modelo taylorista/fordista de desenvolvimento. A partir 

de então, o Estado abandona o papel de provedor para transformar-se em agenciador do capital 

financeiro. Observa-se uma nova configuração das relações econômicas e políticas em escala 

mundial, marcada pela fragmentação do Estado-nação e pelo aprofundamento das diferenças 

entre povos e nações. Manifestam-se conflitos internos, de ordem étnica e regional. 

A partir dos anos 80, surgem projetos modernizadores da identidade cultural que procu- 

ram resgatar valores tradicionais e manifestações culturais e incentivam o retorno a raízes cultu- 

rais. O contexto latino americano pode ser situado a partir do resgate da cultura e da política. O 

processo de modernização, assim encarado, representou extraordinário dinamismo multicultural,  

pois o reconhecimento da diversidade acarretou o surgimento de novos conflitos no âmbito da 

reprodução cultural, da integração social e da vida cotidiana (JARDIM, 1999). 

Entende-se que o desenvolvimento deve ser repensado a partir das características própri- 

as de cada povo, fruto de diferentes práticas que têm origem, no agir, frente ao mundo e si 

próprios. Os sujeitos sociais, através de suas ações, formam historicidades particulares que se 

firmam pelo embate político e ganham sentido no cotidiano. Assim, é possível reconhecer os 

sujeitos sociais como agentes transformadores da cotidianidade. A informação pode ser o dife- 

rencial para uma mudança de pensamento e, consequentemente, acarretar uma ação. 

Acata-se uma noção de desenvolvimento semelhante àquela visualizada por Furtado (1983), 

um processo criativo, de invenção da História pelos seres humanos; um processo que, além da 

ampliação da base material da cultura, caracteriza-se pela ampliação do horizonte de expectati- 

vas do ser humano. 

O desenvolvimento deve ser concebido, não apenas, no aspecto econômico, mas de ma- 

neira antropológica: o desenvolvimento humano, em suas diversas dimensões, como entendido 

por Morin e Kern. 
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A noção de desenvolvimento deve tomar-se multidimensional, ultrapassar ou romper 
os esquemas não apenas econômicos, mas também civilizacionais e culturais ociden- 
tais que pretendem fixar seu sentido e suas normas. Deve romper com a concepção do 
progresso como certeza histórica para fazer dele uma possibilidade incerta, e deve 
compreender que nenhum desenvolvimento é adquirido para sempre: como todas as 
coisas vivas e humanas, ele sofre o ataque do princípio de degradação e precisa inces- 
santemente ser regenerado (MORIN; KERN, 1995, p.108) 

Em se tratando do desenvolvimento regional, é importante reconhecer que região não é 

apenas um recorte espacial, vislumbrado apenas na dimensão física. Corroborando com Silveira, 

a região é uma construção histórica que compreende um complexo de dimensões e articulações: 
 

Região é uma parte singular da superfície terrestre, organizada por uma determinada 
sociedade no tempo, condensando, assim, vários tempos. Caracteriza-se por um ou 
mais modos e formas de produzir e reproduzir sua sobrevivência; uma estratificação 
social decorrente das suas relações de produção e de suas lutas pela apropriação dessa 
produção; um governo para gerir tais confrontos e assegurar o comando da sociedade 
para certos grupos/ extratos/ classes sociais, governo esse que, situada a região em um 
Estado nacional ou em uma Formação Social subordinada, não tem o total controle do 
seu território. Caracteriza-se, ainda, por determinadas formas de se pensar, se repre- 
sentar e se interpretar em suas diferenças em relação a outras espacialidades/ socieda- 
des (SILVEIRA, 1999, p.9-10). 

Observa-se que a globalização desencadeia novas regionalizações, que incidem, de forma 

diferenciada, sobre regionalidades produzidas em outras épocas históricas. Ela generaliza e 

mundializa um padrão de vida, de consumo, de valores, e encurta as distâncias e o tempo pelas 

redes de comunicações eletrônicas, entretanto a absorção desse padrão não ocorre do mesmo 

modo, em todos os lugares, em virtude das especifícidades de cada lugar e de suas cargas 

históricas. Um exemplo é o Nordeste do Brasil, onde coexistem subespaços dinâmicos, como o 

complexo petroquímico de Camaçari, o pólo têxtil e de confecções de Fortaleza, o complexo 

minero-metalúrgico de Carajás, o pólo agroindustrial de Petrolina-Juazeiro, e os tecnopólos de 

Campina Grande e Recife, com os focos de resistência a mudanças: as zonas cacaueiras, canavieiras 

e o sertão semi-árido. 

Como foi colocado anteriormente, a informação surge em um momento solitário onde um 

dado preenche uma lacuna do conhecimento, entretanto é preciso criar condições que favoreçam 

o despertar desse momento. Entende-se que a biblioteca e toda unidade informacional são parte 

do esforço para o desenvolvimento, pois são organizações sociais criadas para o benefício de 

pessoas, comunidades e sociedade. 

A biblioteca, como organização social, foi criada pela sociedade, para assumir duas mis- 

sões básicas, das quais derivam outras: a) preservar a memória documentária e b) prover infor- 

mações em apoio às atividades dos indivíduos na sociedade. A finalidade social dos serviços 

bibliotecários é, então, possibilitar, aos indivíduos e à sociedade, o acesso às informações arma- 

zenadas (TARAPANOFF, 1993). 

Pelo ser humano, o desenvolvimento regional pode ser alcançado. A informação pode ser o  
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diferencial, para promover o desenvolvimento, entretanto se torna necessário que a biblioteca crie 

condições, para ampliar o acesso à informação desejada pelo usuário. 

Acredita-se que esse estudo, ao apresentar um diagnóstico do Serviço de Indexação de Arti- 

gos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, contribui para o conhecimento das necessidades 

informacionais dos usuários, bem como, para ampliação do acesso à informação desejada. 

Compreende-se que o acesso à informação não se restringe, apenas, às questões técnicas, 

que envolvem o tratamento da informação. A biblioteca, por estar inserida em um contexto 

social, uma multiplicidade de fatores conjunturais interferem no seu desempenho. 

Os serviços de uma biblioteca não podem ser vistos de maneira isolada, eles fazem parte 

de um contexto maior: a biblioteca. Inseridas num contexto sócio-histórico, as bibliotecas se 

tornam vulneráveis aos desequilíbrios econômicos do país em que se situam. 

O modelo econômico mundial, que predomina atualmente, provoca maiores reflexos nos 

países periféricos, onde as economias se tornam mais instáveis. Nos últimos anos, as limitações 

orçamentárias tornaram-se mais nítidas nesses países, o que acarreta uma série de dificuldades 

para as suas bibliotecas, especialmente, no que concerne à prestação de serviços informacionais 

a seus usuários. 

Além das questões econômicas que afetam as bibliotecas brasileiras, emergem outras ques- 

tões decorrentes da própria história das bibliotecas no país. O Brasil é um país que possui uma 

tradição bibliotecária bastante recente. Até o conceito de biblioteca no Brasil é peculiar, em razão 

da falta de tradição no uso de livros e bibliotecas (MIRANDA, 1980). 
 
 
 

2.2.1A universidade, a biblioteca universitária e o desenvolvimento regional 
 

Antes de tudo, convém salientar o importante papel que a universidade desempenha em 

qualquer cultura. Convertida em instituições de formação e qualificação dos diferentes setores da 

elite, a universidade sempre esteve atrelada ao processo de industrialização e modernização da 

sociedade, transferindo e utilizando os resultados das pesquisas internacionais, inserindo-as no 

nível nacional e colaborando na qualificação das elites de funcionários de alto e médio escalões. 

A universidade se originou de uma comunidade de pessoas, professores ou estudantes, e 

não através de instituições como a Igreja ou o Estado. Além disso, a história da universidade não  

a caracteriza como uma empresa prestadora de serviços. A comunidade, ao exercer certo tipo de 

atividade intelectual, toma consciência de que desempenha um papel específico na sociedade e 

define seu perfil. Conforme Furtado (1983), o traço específico da instituição universitária reside 

na combinação do trabalho criador de conhecimento com o de transformação desse conhecimen- 

to em instrumento de ação posto a serviço da sociedade. 
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Ao cristalizar a percepção de que o conhecimento pode ser utilizado para iluminar, disciplinar 

e ampliar o poder, a universidade se constitui em uma forma superior de poder que pode tomar cons- 

ciência de sua responsabilidade social (FURTADO, 1983). 

Entende-se que a comunidade universitária não está desvinculada da sociedade e que o 

avanço do conhecimento não pode-se desvincular dos problemas da sociedade. As novas rela- 

ções entre ciência e poder constituem um ponto crítico. Mudaram os paradigmas científicos e 

suas relações com o Estado e a sociedade, a partir de sua eficácia em termos econômicos e 

militares. Assim, as universidades, inseridas na produção científica e tecnológica para o mercado 

(nas economias capitalistas) ou para o Estado (nas economias socialistas), foram submetidas a 

lógicas que afetaram substantivamente sua tradicional autonomia acadêmico-científica. A ciência 

e sua organização se converteram em um problema eminentemente político. 

E antiga a idéia de que todo saber eficaz é poder, entretanto, a partir da catástrofe de 

Hiroxima e das recentes perspectivas de militarização do espaço, a ciência perdeu sua inocência 

(TRINDADE, 1999). 

Nos tempos atuais, seria ingênuo imaginar que a ciência se organiza e se desenvolve de 

forma autônoma. Cotidianamente, confronta-se o ideal da auto-organização da ciência com as 

injunções da política científica governamental, freqüentemente inviabilizando a realização da pes- 

quisa. 

Assim como a escola de primeiro e segundo graus, a universidade funciona como apare- 

lho reprodutor da divisão social do trabalho (ALTHUSSER, 1998). A relação existente entre a 

origem social e os resultados obtidos na escola denunciam o seu caráter reprodutor. 

A sociedade depende da atividade universitária para a elevação do nível de percepção da 

realidade, conseqüentemente, para apoderar-se dos meios de transformar a realidade. Se a uni- 

versidade não se configura um centro autônomo de criatividade, limita-se o horizonte de possibi- 

lidades. 

Em decorrência do modelo de colonização adotado no Brasil, as universidades são fenô- 

menos novíssimos em nossa cultura. A universidade pública, no Brasil, é responsável pelos me- 

lhores cursos de graduação e pós-graduação e pela quase totalidade da pesquisa científica e 

tecnológica desenvolvida no país (BOSI, 2000). 

No Brasil, as bibliotecas universitárias, entendidas como grandes prestadoras de serviços 

à comunidade acadêmica, surgem a partir do início do século XTX. 

Antes de constituir-se em um problema técnico, a biblioteca universitária representa um 

fenômeno social. A conjuntura social, em que a biblioteca universitária brasileira se enquadra, 

afeta o funcionamento dos serviços bibliotecários. A biblioteca é um organismo dentro de um 

outro maior, assim, ela se torna, ao mesmo tempo, beneficiária e vítima da infra-estrutura geral 

da instituição em que está inserida (MIRANDA, 1980). 
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Em estudo realizado, em 1980, o autor supracitado visualiza que os problemas da biblioteca 

universitária brasileira eram decorrentes de fatores ligados à estrutura administrativa, processos técni- 

cos, pessoal e à precariedade de nossa tradição bibliotecária. A falta de uma estrutura administrativa 

definida, com atribuições claras e objetivos explícitos, dificultaria o desenvolvimento dos serviços 

bibliotecários. Os catálogos das bibliotecas universitárias, em sua maioria, eram incompletos e 

desatualizados. As atividades fins, os serviços ao usuário, eram suplantados pelas atividades-meio 

(processos técnicos). O número de profissionais bibliotecários que trabalhavam nas bibliotecas univer- 

sitárias era insuficiente e despreparado, o que colaborava, para que as autoridades universitárias não 

concedessem à biblioteca os recursos pretendidos. Além disso, existia incompatibilidade entre os 

serviços oferecidos pelas bibliotecas e os objetivos propostos. As bibliotecas tendiam a importar 

modelos estrangeiros, em vez de criar seus próprios padrões. 

Em 1981, Maria Carmen Romcy de Carvalho publica um trabalho pioneiro (CARVA-

LHO,1981), elaborado a partir de uma análise da situação de 481 bibliotecas universitárias exis- 

tentes no Brasil, onde estabelece padrões mínimos para avaliação e serviços bibliotecários. Esse 

trabalho representa uma importante contribuição, pois revela, especialmente em termos numéri- 

cos, um quadro da situação da biblioteca universitária brasileira. Entretanto, a realidade apresen- 

tada é melancólica: os dados demonstram que os serviços oferecidos estão longe de ser o ideal. 

Em se tratando da prestação de serviços nas bibliotecas universitárias brasileiras, Targino 

(1990) reconhece que a situação apresentada nas referidas bibliotecas é precária. Ela atribui essa 

situação ao descaso das administrações universitárias, ao hermetismo das bibliotecas, em relação 

ao público e a instituições congêneres, e a falhas na formação dos profissionais da área. 

Uma pesquisa realizada por Marteleto (1984), sobre as necessidades de informação de 

professores e integração da biblioteca universitária e atividades acadêmicas, na Biblioteca Cen- 

tral da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), revelou que, em relação aos serviços 

oferecidos, a biblioteca deveria-se preocupar mais com o atendimento aos usuários. Entre outras 

recomendações, a pesquisadora sugere que os estudos de usuários e da avaliação do desempenho 

de bibliotecas deveriam ser realizados com freqüência, para acompanhar as necessidades e ex-

pectativas da comunidade universitária, no que se refere à informação, seguindo a própria dinâ- 

mica de evolução da Universidade, para coadunar serviços prestados e necessidades informacionais 

dos seus usuários. 

A biblioteca tem um importante papel social: gerar e difundir o conhecimento. A idéia de 

que a biblioteca é o organismo mais importante, dentro da universidade, não deve ficar apenas no 

discurso das autoridades. Torna-se imprescindível que a biblioteca, no planejamento global da 

instituição, tenha prioridade. 

A biblioteca precisa entrar em sintonia com a universidade, inserindo-se, neste contexto, 

como prática pedagógica. No contexto universitário, a biblioteca é marcada pelo isolamento e  
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pelo desprestígio, que se evidencia pela falta de status do bibliotecário, sempre ausente no processo 

decisório da universidade brasileira. A baixa utilização das bibliotecas universitárias brasileiras é um 

problema que transcende os limites da biblioteca e da própria universidade (MATTOS, 2001). 

O conhecimento da realidade sócio-econômica do Estado da Paraíba constitui um atributo 

necessário para uma análise mais consistente da inserção da Biblioteca Central da UFPB na sua área 

de atuação. 

A Paraíba, localizada no Nordeste do Brasil, é um dos menores estados da região e abran- 

ge uma área de 56.372 km2. Possui um clima inóspito, marcado por longos períodos de estiagem, 

na maior parte de sua superfície (97,7%). 

A densidade demográfica da Paraíba é de 59,4 habitantes/km2 e a distribuição populacional 

ocorre de maneira desigual, havendo maior concentração de habitantes nas microrregiões3 do 

Litoral, Agreste e Brejo. Em 2000, o IBGE estimou a população de João Pessoa em 597.934 

habitantes (IBGE, 2001). 

O processo histórico da Paraíba, não obstante um relativo desenvolvimento, caracteriza- 

se pela presença da pobreza infligindo a maior parte de sua população. Altas taxas de subemprego 

e sub-remuneração atingem as pessoas em idade economicamente ativa, por isso um forte contin- 

gente da força de trabalho do Estado da Paraíba recorre à migração, principalmente, para o 

Sudeste e Sul do país, em busca de melhores condições de trabalho. Segundo a Fundação Insti- 

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1999, o produto interno bruto per capita da 

Paraíba (R$ 2.296,00) ficou abaixo do registrado no Nordeste (R$2.671,00). 

A urbanização dos municípios paraibanos cresce paulatinamente. Em 1996,65% da po- 

pulação residia em áreas urbanas, e 35% permaneciam nas áreas rurais. Observa-se um processo 

de favelização das moradias no ambiente urbano, especialmente, na capital do Estado. 

Os índices relativos à educação no Estado da Paraíba são pouco animadores. A taxa de 

analfabetismo da população ainda é elevada, embora, entre 1991 e 1999, tenha havido um de- 

créscimo dessa taxa. Em 1991, o Censo Demográfico da Criança e do Adolescente, publicado 

pelo IBGE, registrou que, na Paraíba, a taxa de analfabetismo da população de quinze anos ou 

mais de idade atingiu 41,7%; em 1999, consta, nos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

Brasil 2002, que a taxa de alfabetização dessas pessoas é 74,1%, ficando um pouco acima do 

índice da região Nordeste (73,4%) (IBGE, 2002). 

A Paraíba possui uma estrutura produtiva desarticulada, frágil e dependente. Há grandes 

desequilíbrios na distribuição espacial da produção e de renda. A agricultura estadual é a base da 

economia do Estado. Predominam bolsões voltados para a monocultura, principalmente o culti- 

vo da cana-de-açúcar, do abacaxi, do sisal e do algodão. 

__________________________________ 
3 O Estado da Paraíba divide-se em nove zonas fisiográficas, que formam as microrregiões homogêneas: Litoral, Mata Atlântica, 
Agreste e Caatinga, Seridó, Brejo, Borborema Oriental, Borborema Central, Sertão Alto, Sertão de Piranhas e 
Sertão do Oeste. 
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Esse quadro reflete a situação do Nordeste. Conhecida como região problema, a pobreza é 

uma de suas características mais marcantes, entretanto, nas últimas décadas, o Nordeste apresenta 

mudanças no seu perfil produtivo. Embora, no ambiente econômico nacional, o Nordeste continue 

sendo relativamente importante, como região produtora agropecuária, apresenta áreas dinâmicas de 

modernização intensa. Dentre essas áreas destacam-se o pólo petroquímico de Camaçari, o pólo têxtil e de 

confecções de Fortaleza e o complexo agroindustrial de Petrolina - Juazeiro (ARAÚJO, 1997). 

O desenvolvimento regional recente reforçou a heterogeneidade das macrorregiões nordesti- 

nas, ampliando e realçando as diferenças entre as sub-regiões existentes no Nordeste. 

Para que o desenvolvimento seja revertido em favor do Nordeste, faz-se necessário um 

conhecimento aprofundado da realidade regional. Caberia, então, à universidade, como foco gerador 

de conhecimentos, gerar esse conhecimento, identificando os múltiplos aspectos da realidade regional, 

além disso, trabalhar no sentido da difusão adequada desse conhecimento, como forma de ampliar as 

possibilidades de ação, ativando forças sociais latentes e dinamizando a vida da coletividade. 

Conforme as palavras de Furtado (1983, p.108), "quanto mais o ensino se funda em 

conhecimentos que armam o estudante para melhor compreender o seu contexto social, maior será a 

influência da Universidade no processo de transformação da sociedade". 

A biblioteca universitária deve ser uma organização dinâmica, para que possa colaborar para o 

desenvolvimento regional. Para isso, faz-se necessário existir um projeto sócio-político, que vise à 

democratização da educação brasileira e abranja questões ligadas à biblioteca. Torna-se necessária, 

portanto, uma maior adequação na formação dos educadores (professores e bibliotecários) e uma 

maior valorização dos salários desses profissionais. 

E importante que o professor acredite no trabalho da biblioteca e nela se faça presente. O 

bibliotecário, por sua vez, deve resgatar a sua profissão como uma tarefa pedagógica. A parceria entre 

professores e bibliotecários pode render soluções para os problemas da região. 

Entende-se que a superação das dependências do Nordeste não será vencida por meio de 

modelos de desenvolvimento copiados de realidades estranhas, mas através de um modelo de 

desenvolvimento gestado por seu próprio povo, fruto da criatividade nordestina. 

A biblioteca universitária pode ser o canal de acesso à informação que leva ao desenvolvimento 

regional. Isso está na dependência do esforço conjunto e de uma consciência maior de todos os 

envolvidos nessa organização, especialmente, os professores, os bibliotecários e os usuários. 

E preciso criar condições, para que a informação possa aflorar. Acredita-se que a biblio- 

teca universitária possui as condições que favorecem o surgimento da informação. Daí porque a 

presente dissertação prioriza o estudo do fenômeno informacional no contexto dos sistemas de  

recuperação da informação.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 
 
 

"Qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui 
apenas uma fração de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta 
(concernente à vida cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à política, etc)". 

(BAKHTIN, Mikhail, 1997) 
 
 
 

3.1 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
 
 
 

3.1.1 Aspectos teóricos-conceituais 
 

Sistemas de Informação são aqueles que objetivam a realização de processos de informa- 

ção. Correspondem a sistemas humanos de processamento da informação, sistemas eletrônicos 

de processamento de dados e sistemas de recuperação da informação. 

Na Ciência da Informação, as designações Sistemas de Informação (SIs) e Sistemas de 

Recuperação da Informação (SRIs), muitas vezes, apresentam a mesma significação. Entretanto, 

convém esclarecer que SI é uma designação mais ampla, enquanto um SRI se constitui em um 

mecanismo especificamente planejado para possibilitar a recuperação da informação. 

Os Sistemas de Recuperação da Informação lidam com documentos que contêm informa- 

ção potencial e são formalmente organizados, processados e recuperados com o objetivo de 

maximizar o uso da informação (ARAÚJO, 1994). Embora utilize a terminologia Sistemas de 

Informação (SIs) e Sistemas de Recuperação da Informação (SRIs), a autora critica a impropri- 

edade dos termos. Ela considera que a adoção e a popularização das designações SI e SRI
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geraram uma confusão entre o objeto trabalhado (documentos, textos, mensagens) e a informa- 

ção propriamente dita, e atribui a isso a falta de uma visão consolidada dos estudiosos da área sobre os 

fenômenos informação e sistemas de informação. 

Os SRIs não recuperam, na verdade, informações. Na realidade, eles costumam recuperar 

documentos e suas representações, na forma de referências bibliográficas e/ou resumos. Para não fugir à 

conotação paradigmática da área da Ciência da Informação, no contexto da presente dissertação, adota-se 

a designação Sistema de Recuperação da Informação (SRI), embora se reconheça a sua impropriedade. 

A história dos SRIs remonta ao século II a. C. com a publicação do catálogo De libris 

propriis liber, por Galeno. O objetivo da publicação foi distinguir as obras do próprio Galeno, 

consideradas de conteúdo fidedigno, daquelas escritas por outrem e que lhe foram atribuídas 

indevidamente. A partir de então, a recuperação da informação deslanchou em etapas, cada vez 

mais, abrangentes. Até, aproximadamente, a metade do século XVIII, a Igreja e a realeza se 

imbuíram da tarefa de recuperar as informações, em especial nas bibliotecas e mosteiros, encar- 

regando-se dos registros de nascimento, casamento e morte, dentre outros. O Sistema de Re- 

cuperação da Informação (SRI) se consolidou, como entidade, durante as décadas de 1940 a 1950, 

apesar de que o termo "recuperação da informação" {information retrieval) só foi criado em 1951, por 

Calvin Mooers (ARAÚJO, 1994). 

Essa consolidação deveu-se ao crescimento exponencial do volume de documentos, que, 

tendo se iniciado desde o século XVII, surgiu a necessidade de armazenar e facilitar o acesso às 

informações. O advento do computador foi encarado como uma solução miraculosa, para resol- 

ver os problemas de armazenagem e recuperação da informação. Nessa mesma época, von Bertalanffy 

criava a abordagem sistêmica. A explosão da literatura, o advento do computador e o surgimento da 

visão sistêmica fizeram emergir e consolidar a entidade "Sistema de Recuperação da Informação". 

Para entender a razão da existência dos Sistemas de Recuperação da Informação, busca- 

ram-se subsídios nos escritos de Gómez (1990). Conforme essa autora, a noção de informação 

encontra-se atrelada à idéia de modernidade. A expansão da racionalidade moderna se daria 

através de mecanismos que lhe são característicos, como os procedimentos de "homogeneização". 

Então, o conceito de "sistema" funcionaria sobre a segmentação do universo dos fenômenos nas 

diversas disciplinas, "oferecendo um modelo homogeneizador para a construção analógica dos 

objetos no campo das ações de 'pesquisa e desenvolvimento'" (GÓMEZ, 1990, p.117). O siste- 

ma de informação seria, nesse quadro, um modelo "homogeneizador" de um domínio plural de ações 

de informação, institucionalizadas (arquivos, bibliotecas, centros de documentação etc). 

Uma das características dos sistemas de recuperação da informação é a formalidade. Para a 

autora supracitada, os sistemas de recuperação da informação são formais em dois sentidos. 
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Primeiro, eles são institucionais, estão sujeitos a regras e a processos de legitimação, exercendo sua 

função dentro de um contexto institucional mais amplo e oferecendo serviços e produtos a um 

destinatário determinado. Segundo, esses sistemas trabalham no domínio da comunicação formal, 

atuando com registros de conhecimento, registros de dados e com registros de seus próprios 

instrumentos e rotinas. 

Os Sistemas de Informação podem desempenhar diversas funções como aquisição, 

estocagem, organização, controle e distribuição de informação. Dentre as diversas funções de- 

sempenhadas, os Sistemas de Informação visam a dar acesso às informações neles registradas. 

Essas informações constituem a memória humana registrada, o que, para Belkin e Robertson 

(apud ARAÚJO, 1994), corresponde à informação "cognitivo-social", ou seja, as estruturas de 

conhecimento partilhadas pelos membros de um grupo social. As funções mais importantes dos 

Sistema de Informação podem ser melhor compreendidas no contexto mais amplo do ciclo, no qual a 

informação é transferida através de canais formais. Para Lancaster (1979, p.4 - 5 ), 
 

The major function of any information service is to act as an interface between a particular 
population of users and the universe of information resources in printed or other form.f...] An 
efficient, modern information service should be able to guarantee that virtually any document in 
the universe of available literature, or any data contained in documents, should be accessible to 
any member of the user community served. 

Em uma forma simplificada, descreve-se a composição de um Sistema de Informação (SI) ou 

Sistema de Recuperação da Informação (SRI), pela reunião de três elementos: 1) uma coleção de 

documentos, seja em formato impresso ou em qualquer outro suporte; 2) uma comunidade de usuári- 

os; 3) uma representação da coleção de documentos, que se traduz em um catálogo, ou uma base de dados 

eletrônicos. Não se pode desvincular os elementos que compõem os SRIs, pois os mesmos encontram-se 

intimamente imbricados. Geralmente, define-se uma comunidade de usuários pela área geográfica, 

afiliação institucional, interesse temático, ou pela combinação desses três elementos. 

Harter e Hert (1997) relatam que, em sua forma mais simples, um SRI pode ser visto como 

uma caixa preta, que recebe "input" e produz "output". Assim sendo, a recuperação da informação é uma 

ação prática, conduzida por um usuário, por uma razão: tentar satisfazer uma necessidade humana em 

consultar uma fonte de informação. Elas entendem um SRI como um sistema que recupera docu- 

mentos ou referências de documentos, ao contrário de dados. O sistema atua como um filtro, produ- 

zindo, caracteristicamente, como "output", apenas um pequeno subconjunto do estoque de informa- 

ção, para o usuário examinar. 

Percebe-se que a maior função de um Sistema de Recuperação da Informação (SRI) 

consiste em agir como uma interface entre uma população particular de usuários e o universo de 

recursos de informação disponível. Assim, para melhor entender as funções desempenhadas pelos 

Sistemas de Recuperação da Informação (SRIs), convém atentar para o processo de transferência da  
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informação. 

Belkin (apud GÓMEZ, 1990, p. 120) conceitua a transferência de informação como "um 

conjunto de práticas e ações de informação, institucionalizadas ou não, que interferem entre a produção 

de um recurso de conhecimento e sua transformação em informação, gerando um novo estado de 

conhecimento num receptor". 

O processo origina-se, quando surge uma situação problemática, que gera uma anomalia no 

estado ou consciência cognitiva de um agente, instigando-o a realizar uma busca de informação. A 

informação constitui-se, então, na relação entre um corpus de textos disponíveis e um outro "texto", 

que revelaria um estado anômalo de conhecimento. No modelo cognivista apresentado por Belkin, o 

gerador codifica um valor informacional através da articulação de um estado de conhecimento com um 

ato de enunciação. Algumas restrições apresentadas por esse modelo consistem na exclusão das 

orientações práticas e valorativas dos atos de comunicação e em equiparar "estado anômalo de 

conhecimento" com "necessidades de informação". 

Uma necessidade de informação se constitui, a partir de outras necessidades que se originam em 

diferentes contextos da experiência e ação humanas. 

Ao estudar os fatores determinantes da motivação, desempenho e satisfação no trabalho, 

A. Maslow (apud BARRETO, 1984) mapeou a hierarquia das necessidades humanas, que deter-

minariam o comportamento dos indivíduos. Em seu estudo, Maslow apresentou uma pirâmide 

das necessidades humanas, onde os indivíduos se movimentam da base ao topo da pirâmide, 

somente, quando todas as suas necessidades são satisfeitas. A configuração da pirâmide apresen- 

ta um maior número de pessoas na base do que no topo da pirâmide. Na base, localizam-se as 

necessidades básicas (alimentação, habitação, vestuário, saúde e educação) e as pessoas que procuram 

satisfazer essas necessidades, para garantir a segurança em existir, em determinado espaço. No estágio 

acima, aparecem as necessidades de participação, onde os indivíduos, após resolverem suas 

necessidades de segurança, orientam-se por um comportamento de participação, de pertencer ao grupo, 

no trabalho, nos contatos sociais e na comunidade. No topo da pirâmide, encontram-se as necessidades 

de auto-realização, quando os indivíduos, após terem satisfeito as necessidades anteriores, são 

impulsionados por sentimentos de auto-realização, e o seu comportamento denota reflexão, 

criatividade, realização profissional e pessoal. 

Para Barreto (1984), a oferta de informação (estrutura dos estoques) relaciona-se à de- 

manda como uma pirâmide invertida, inversamente proporcional, em termos quantitativos e 

qualitativos às demandas de informação (ver Figura 1). 
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FIGURA I 

As Necessidades e os Estoques de Informação 

 

                        Necessidades                                                                  Estrutura do Estoque 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Barreto (1984). 

 

Convém atentar para que as necessidades humanas, de qualquer ordem, podem acarretar 
comportamentos de “busca de informação”. Além disso, as necessidades e carências humanas existem, 
apenas, a partir das interpretações culturais e coletivas, que sustentam as manifestações do querer ou 
desejar. 

Line (apud FIGUEIREDO, 1994) tentou estabelecer algumas diferenças entre necessida- 
de, desejo e demanda de informação. Ele concebe necessidade como aquilo que o indivíduo deve ter para 
o seu trabalho, pesquisa, recreação etc. A demanda seria o que o indivíduo solicita ao serviço de 
informação. O desejo corresponde ao que o indivíduo gostaria de ter. A necessidade, assim como o 
desejo, é uma demanda em potencial. 

Conforme Cesarino (1985, p. 159), os Sistemas de Recuperação da Informação po- 
dem ser estudados sob dois aspectos: 

a) como um conjunto de operações consecutivas, executadas para localizar, dentro da 
totalidade de informação disponível, aquelas que seriam necessárias ao usuário, ou seja, 
aumentar a transmissão de informação relevante e diminuir a transmissão de informação não 
relevante. 
b) como parte de um modelo de comunicação dentro de um contexto social-cultural- 
histórico.  

Nesta dissertação, acata-se a opinião de Cesarino (1985) e considera-se que os dois aspec- 
tos não se excluem, mas que o primeiro aspecto deve ser visto dentro da ótica do segundo, tendo em  

 

 

Necessidades 
Básicas 

Necessidades de 
Participação 

Necessidades de 
Autorização 

Informação Contextual 
 

Informação Seletiva 

Informação 
Utilitária 



46 
 

 

vista conceber-se a informação como produto social. 

Como forma de facilitar os estudos, costuma-se empreender uma divisão dos SRIs. Essa 

divisão pode ser realizada de várias maneiras: em termos de subsistemas, de funções, de proces- 

sos etc. Para atender os propósitos estabelecidos nesta dissertação, optou-se pela divisão em 

subsistemas. A divisão dos SRIs em subsistemas apresenta subsistemas de entrada, subsistemas de 

saída e subsistema de avaliação. Os subsistemas de entrada correspondem à seleção/aquisi- 

ção, descrição, representação, organização de arquivos e armazenamento. Os subsistemas de saída 

são: análise e negociação de questões, estratégia de busca/recuperação, disseminação/ acesso ao 

documento. O subsistema de avaliação refere-se a todos os subsistemas envolvidos e ao sistema 

como um todo. 

A seguir, apresenta-se uma breve descrição das principais características dos subsistemas que 

compõem um SRI. Assim, os subsistemas de entrada compreendem: 

Seleção/Aquisição - Embora alguns autores considerem separadamente a seleção e a 

aquisição, aqui se consideram em conjunto. A seleção consiste no processo intelectual de escolha 

dos documentos, enquanto a aquisição corresponde ao conjunto de procedimentos administrati- 

vos que conduzem à aquisição do(s) documento(s) selecionado(s). A aquisição pode-se realizar através 

de compra, doação ou permuta. O objetivo desse subsistema é definir o conteúdo das bases de dados. 

Um dos principais componentes do subsistema Seleção/Aquisição é a política de seleção, que corresponde 

ao conjunto de princípios que especificam as diretrizes do processo de seleção. Mais dois componentes 

desse subsistema merecem ser destacados: o orçamento e a efetividade (relevância) da coleção. 

Descrição/Representação - O subsistema de descrição visa a identificar os documentos 

nos seus aspectos extrínsecos (autor, título, local de edição, editor, data de publicação etc), além 

de fornecer a localização física dos documentos em seus locais de armazenagem. O subsistema 

de representação objetiva identificar os aspectos intrínsecos dos documentos (tematicidade, 

concernência, atinência ou sobrecidade). A partir da década de 70, há uma tendência, na literatu- 

ra da área, a tratar os subsistemas descrição e representação como um todo integrado, embora 

grande parte da literatura, voltada para os SRIs automatizados, tente relegar, para um segundo 

plano, o subsistema de descrição. Após a entrada do documento no SRI realiza-se a sua descri- 

ção física, que corresponde a um registro descritivo de seus elementos identificadores. Para essa 

descrição, são utilizados normas e códigos de referenciação e catalogação, como as da International 

Organization for Standardization (ISO), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o 

Anglo American Cataloging Rules (AACR-2). A representação consiste na indexação dos docu-

mentos. Na parte subsequente desta dissertação, descreve-se a indexação em mais detalhes. A 

realimentação do subsistema Descrição/Representação vem, principalmente, do subsistema de 

estratégia de busca/ recuperação e dos usuários. A descrição e a representação originam regis- 
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tros que compõem o subsistema organização de arquivos. 

Organização de Arquivos - O objetivo desse subsistema é retratar a coleção de docu- 

mentos, tal como se apresenta, nos registros gerados pelo sistema; refere-se à forma por que os 

registros são ordenados. Três aspectos são essenciais nesse subsistema: os aspectos físicos, os aspectos 

estruturais e os aspectos lógicos. Os aspectos físicos correspondem ao meio físico em que a 

informação foi registrada e, também, ao local onde esses registros serão armazenados. No Brasil, 

ainda, nos dias atuais, a maioria das bibliotecas utilizam, como meio físico para registro, fichas de 

cartolina, e as armazenam em gavetas de catálogos de madeira ou aço. Entretanto, os SRIs 

automatizados empregam disquetes flexíveis, discos rígidos e outros meios mais sofisticados para 

registro de dados, e o local de armazenamento é o computador. Os aspectos estruturais correspondem à 

organização dos dados de descrição e representação do documento no registro, seja em ficha ou em 

qualquer outro meio magnético. Os aspectos lógicos referem-se à lógica de busca que norteia a própria 

busca. A maioria dos sistemas automatizados emprega a lógica booleana. 

Armazenamento - Esse subsistema tem, como objetivo, guardar e manter os próprios 

documentos do sistema. Independentemente do suporte em que se encontram os documentos (papel, 

microformas, filmes, fitas de vídeo etc.) e do sistema de ordenação adotado (alfabético, numérico, 

classificado etc), um aspecto importante é a manutenção da ordem dos documentos. Um documento 

fora de ordem é, praticamente, um documento perdido. 

Os subsistemas de entrada determinam os subsistemas de saída, embora não signifique que os 

subsistemas de entradas sejam mais importantes do que os subsistemas de saída. Isso ocorre, porque os 

subsistemas de entrada antecedem os subsistemas de saída, no fluxo operacional do SRI, como um todo, e 

porque os processos da saída são vistos, em geral, como a outra face dos processos de entrada. A 

disseminação seria a outra face da seleção; a recuperação seria a outra face da indexação. 

Os subsistemas de saída compreendem: 

Análise e negociação de questões - Constitui a interface entre os subsistemas de entrada e os 

subsistemas de saída. Nesse subsistema ressalta-se o usuário e sua demanda de informação, que 

necessita ser entendida, para que possa ser atendida. O processo de análise de questões corresponde a 

um processo de busca de informação. A análise das questões divide-se em duas partes: a compreensão 

do problema de informação do usuário e a clarificação, a especificação de vários aspectos da pergunta. 

Saracevic (apud ARAÚJO, 1994) identificou cinco elementos básicos presentes em situ- 

ações de busca de informação: o problema, o estado interno de conhecimento, a intenção, a 

questão e o pedido. Assim, o processo de busca da informação pode ser expresso da seguinte 

forma: um sujeito (usuário) depara-se com um problema sem solução clara, visível; ele possui um  
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determinado estado de conhecimento sobre o problema; tenciona usar a informação no processo de 

tratar o problema através da alteração de seu estado de conhecimento; formulou uma questão sobre o 

problema ou alguns de seus aspectos; formulou uma pergunta a um SRI, com o objetivo de encontrar solução 

para a sua questão. 

No processo de busca da informação, o usuário depara-se, inicialmente, com um proble- 

ma de informação, que, detectado pelo próprio usuário, transforma-se em uma necessidade de 

informação. Da necessidade, surge uma pergunta, que constitui o conceito mais concreto do 

problema ou necessidade de informação. Nem sempre, existe coincidência entre a pergunta for- 

mulada pelo usuário e a sua real necessidade de informação. A pergunta do usuário, a maneira como 

ele se expressa verbalmente, no momento em que faz a sua solicitação ao SRI, muitas vezes, não 

expressa o que ele tem em mente. 

A análise das questões é seguida pela estratégia de busca (subsistema que será descrito em 

seguida), por uma resposta (subsistema de disseminação) e avaliação da resposta obtida pelo usuário 

(subsistema de avaliação). 

Estratégia de busca/recuperação - Estratégia de busca é o meio por que o pesquisador 

se comunica com o sistema. As técnicas de busca são métodos, heurísticas, táticas, estratégias ou 

planos que são empregados na utilização dos SRIs, manuais ou automatizados, com o objetivo 

de obter resposta a uma pergunta formulada. Ao receber do subsistema anterior (análise e nego- 

ciação de questões) a pergunta do usuário, tal como entendida pelo sistema, devidamente delimi- 

tada e expressa em conceitos que foram traduzidos para a linguagem do sistema, é feita uma 

combinação de termos com o objetivo de recuperar um conjunto-resposta de documentos. O 

subsistema estratégia de busca/recuperação visa a combinar os termos da busca com os termos 

do arquivo, de acordo com regras definidas e de modo a fornecer a recuperação de itens relevantes. 

Na busca por assunto, tema em estudo, nesta dissertação, convém destacar o papel da rele-

vância e da pertinência 

O conceito de "relevância" implica um "contato produtivo", em um processo comunica- 

tivo. A informação relevante eqüivale à informação com conteúdo significativo aos usuários e remete a 

uma relação comparativa entre os documentos. Assim, o conceito de relevância compreende duas 

noções: o significado para o usuário e uma relação comparativa entre documentos (FIGUEIREDO, 

1977). 

A pertinência é a propriedade que liga a resposta do sistema à necessidade de informação do 

usuário, enquanto a relevância liga a resposta do sistema à pergunta do usuário. Nenhum SRI pode 

garantir pertinência, no máximo, tenta-se atingir relevância. Em geral, o usuário, ao avaliar um SRI, 

julga pertinência, ou seja, se o sistema atendeu sua necessidade de informação, em vez de julgar a 

relevância (ARAÚJO, 1994). 

Disseminação/Acesso ao documento - O objetivo desse subsistema é entregar ao usuá- 
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rio os produtos do sistema para completar o ciclo da recuperação. Até meados da década de 70, os 

SRIs não se preocupavam em promover o acesso aos documentos. Em grande parte, tal preocupação 

surgiu em decorrência do uso de bases de dados em linha e da mudança da ênfase da posse de 

documentos para o acesso. Ao longo da sua história, a biblioteca pratica a disseminação da informa- 

ção através da circulação de documentos, seja pelo empréstimo, consulta ou através do fornecimento de 

cópias. 

O Subsistema de Avaliação - Esse é um subsistema atípico, primeiro porque, diferente- 

mente de outros subsistemas, não processa documentos da coleção ou quaisquer formulários de 

rotinas internas ao sistema. Segundo, porque esse subsistema não existe formalmente, na maioria 

dos SRIs. No tópico posterior, apresenta-se uma visão mais detalhada do subsistema de avalia- 

ção. 

De acordo com a visão sistêmica, não existe qualquer subsistema mais importante do que 

outro, entretanto os subsistemas podem afetar uns aos outros. Como exemplo, pode-se dizer que 

uma seleção inadequada interfere na eficiência do sistema como um todo; que a qualidade e a 

quantidade de recursos humanos disponíveis pode afetar a análise conceituai dos documentos; 

que a disponibilidade de recursos financeiros para acesso, utilização e manutenção de equipa- 

mentos tecnológicos pode influenciar a escolha da linguagem de indexação, o arquivamento dos 

documentos e a busca da informação. Todos os subsistemas descritos anteriormente compõem o SRI 

como um todo, e qualquer alteração, em um subsistema, pode interferir nos demais. 

O tópico a seguir refere-se ao subsistema de representação. Trata-se de sistemas de 

indexação, objeto dessa dissertação, que analisa o Serviço de Indexação de Artigos de Periódi- 

cos da Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba. 

 

3.2 SISTEMAS DE INDEXAÇÃO 

 

 

3.2.1 Aspectos teórico-conceituais 

 

Sistema de indexação corresponde, na verdade, ao subsistema de representação, um dos 

subsistemas de entrada do Sistema de Recuperação da Informação (SRI), que tem, por objetivo, 

identificar os aspectos intrínsecos dos documentos. Trata-se de um conjunto de procedimentos 

prescritos, para organizar os conteúdos dos registros de informação, com a finalidade de recupe- 

ração e difusão. Esse conjunto de procedimentos efetuados, com o fim de expressar o conteúdo de 

documentos, sob formas destinadas a facilitar a recuperação da informação, define-se como Análise 

Documentária (CUNHA, 1990).      
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Para Vieira, (1988), a indexação se constitui em uma técnica de análise documentária que 

condensa a informação significativa de um documento, através da atribuição de termos, gerando uma 

linguagem intermediária entre o usuário e o documento. 

Indexar significa construir representações de documentos publicados, de uma forma que permita 

a sua inclusão em algum tipo de base de dados. Essa base de dados pode ser impressa (como em uma 

publicação de indexação, por exemplo, o Index Medicus), em forma legível, por computador (como o 

Food Science and Technology Abstracts em formato CD-ROM) ou em fichas (como num catálogo 

convencional de biblioteca). 

Na constituição de uma base de dados, em primeiro lugar, é feita uma seleção da popula- 

ção de documentos, que atendam a certos critérios para sua inclusão na base de dados. Em geral, 

o assunto de que trata o documento é o critério mais óbvio, entretanto outros critérios, como o 

tipo do documento (periódico, livro, patente etc), o idioma do documento, podem ser conside- 

rados. Após a seleção, os documentos são descritos nos seus aspectos extrínsecos (catalogação 

descritiva, referências bibliográficas) e intrínsecos (indexação, resumo). 

No Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB a 

população de documentos é constituída a partir dos periódicos que compõem o acervo da Bibli- 

oteca Central da UFPB. Os periódicos são selecionados por assunto e por idioma. Em seguida, os 

periódicos são descritos (referências bibliográficas e indexação). O produto final (fichas de indexação) 

é disponibilizado aos usuários através do Catálogo de Assunto (base de dados). 

A indexação implica na preparação de uma representação do conteúdo temático dos docu-

mentos. Consiste, portanto, no tratamento documentário de conteúdo, visando a elaborar repre-

sentações condensadas do que está contido em textos. 

O Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) trata-se de um Sistema de Recuperação da Informação que tem por objetivo 

construir representações dos periódicos que compõem as coleções da Biblioteca Central da UFPB. 

De acordo com o Sistema Mundial de Informação Científica (UNISIST), a indexação consiste 

em uma operação que descreve e identifica o conteúdo de um documento, através de termos. Essa 

operação pode ser realizada em documentos, no seu todo ou em partes. No Serviço de Indexação da 

Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, os periódicos são indexados no todo (pelo título do 

periódico) e em partes (números especiais e artigos). 

As origens da indexação, encarada como técnica documental de classificação de documentos, 

surgem na Antigüidade, quando os egípcios e gregos ordenavam seus papiros ou quando os sumérios 

classificavam tijolos de argila com nomes de enfermidades caracterizadas por um sintoma particular 

Mas, com a adoção do códice, como forma de livro, a idéia de indexação alfabética começou a ser 

posta em prática. Índices temáticos racionalmente estruturados só vieram aparecer nos séculos XTV e 
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XV, contudo o desenvolvimento substancial dessa técnica surge a partir da segunda metade do século 

XIX, quando alguns bibliotecários empreenderam a análise de conteúdo dos documentos. A partir da 

Segunda Guerra Mundial, a indexação obteve grande avanço com o emprego de novos métodos não 

convencionais, os sistemas de "unitermos" e de descritores, que colaboraram para tornar a recupera- 

ção da informação mais eficaz. O aparecimento dos primeiros tesauros, no início da década de 60, 

constituiu-se em um grande avanço para a área. A partir desse momento, começa a surgir uma teoria da 

indexação, que ajuda a explicar a natureza desta técnica, seus procedimentos, a estrutura e carac- 

terísticas de seu produto final (PINTO MOLINA, 1993). 

Embora a indexação seja uma das técnicas que desfrutam de maior atenção, por parte dos 

pesquisadores da informação científica e de outros setores, como a estatística e a lingüística, a 

maioria dos estudos está concentrada nos produtos da indexação, enquanto seus aspectos teóri- 

cos são negligenciados. Qualquer tentativa de aprofundar o conceito de indexação passa pelo estudo 

dos trabalhos de pesquisa realizados por especialistas da área. Assim, ressaltam-se os estudos de 

Jonker, Landry e Salton. 

A teoria terminológica do índice foi formulada por Jonker em 1964, quando da publicação de seu 

livro, intitulado "Indexing theory, indexing methods and search devices". Baseada nos parâmetros 

"terminological continuum" e "connective continuum", a teoria de Jonker estabelece as relações de 

pós-coordenação, pré-coordenação e hierarquia, existentes entre os termos de indexação. Essas 

relações serão esclarecidas mais adiante, quando se descreverem as linguagens documentárias. 

A partir de uma concepção psicoantropológica da indexação, Landry apresenta uma teoria 

baseada em três classes conceituais: um conjunto de documentos, um conjunto de atributos e um 

conjunto de relações entre ambos. Conforme a teoria de Landry, o documento é definido como 

qualquer classe bem ordenada de dados e aqueles que pertencem a um sistema de indexação formam 

um espaço documental. O índice, produto resultante do processo de indexação, deve promover a 

ordenação dos documentos e do espaço documental. 

Gerard Salton prestou uma grande contribuição para a área, ao apresentar uma definição 

metódica da indexação, baseada em termos matemáticos formais. Em sua obra "A theory of indexing", 

ele ressalta o papel dos sistemas automatizados para o armazenamento e recuperação da informação, 

enfatizando a necessidade de um vocabulário de indexação. 

O desenvolvimento de uma teoria ampla e consistente da indexação é uma tarefa complexa, 

pois implica a integração de conceitos distintos em uma estrutura unificada. Até pouco tempo 

atrás, os métodos empregados para a realização da análise documentária eram consideradas ope- 

rações empíricas de "bom senso", pelas quais se atribuía a um texto/documento o(s) termo(s) 

destinado(s) a facilitar a sua recuperação. A introdução do computador na área de representação 

e recuperação da informação, desde a década de 60, trouxe uma série de avanços tecnológicos 
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 para a área, entretanto não conseguiu resolver o problema central dos SRIs: atingir e representar, de 

forma ideal, o conteúdo de um documento, o que possibilitaria a combinação (match) entre o docu- 

mento e uma determinada necessidade expressa de informação. 

O processo de indexação compreende várias etapas sucessivas que se iniciam com a leitu- 

ra do documento e se estende até a atribuição de termos que identificam o seu conteúdo temático. Embora 

alguns autores possam distinguir várias fases do processo, Lancaster (1997) resume o processo a duas 

etapas principais: 

1) Análise conceituai - que corresponde ao estabelecimento dos conceitos tratados e seleção dos 

que serão indexados, tendo em vista os objetivos do sistema. Significa a identificação dos tópicos 

estudados em um documento. 

2) Tradução - que corresponde à conversão da análise conceituai de um documento  em um 

determinado conjunto de termos indexadores, de acordo com algum padrão consistente, ou seja, de 

acordo com a linguagem documentária usada no sistema. 

Intelectualmente, essas etapas são totalmente distintas, embora nem sempre sejam diferençadas 

com clareza e possam ocorrer de modo simultâneo. 

A indexação é um processo bastante complexo, na medida em que está condicionado a diver- 

sos fatores: leitura e conhecimento do indexador, características do sistema e do vocabulário utilizado  e 

complexidade do assunto. 

Em se tratando da tipologia da indexação, considerada sob o ponto de vista do processo, existe 

discordância entre autores da própria literatura da área. 

Para Vieira (1988), a indexação pode ser manual ou automática. Na indexação manual, os 

conceitos são extraídos, através de um processo de análise intelectual, que comporta três etapas: 1) A 

compreensão do conteúdo do documento, através de sua leitura; 2) A identificação de conceitos, 

estabelecendo o ambiente lógico e as diferenças entre os fenômenos, os processos e as propriedades, as 

operações, os equipamentos etc; 3) A seleção dos conceitos. A indexação automática consiste em um 

processo que pode utilizar diferentes métodos desenvolvidos para programas de computador. 

Araújo (1994) apresenta duas subdivisões: indexação automatizada e indexação automá- 

tica ou derivativa. A indexação automatizada é realizada por seres humanos com o auxílio do 

computador: a análise e a identificação dos conceitos-chave são realizadas manualmente, o voca- 

bulário encontra-se armazenado no computador, e a tradução dos conceitos-chave para o voca- 

bulário é feita pelo indexador humano, utilizando o computador. A indexação automática ou indexação 

derivativa é aquela executada integralmente, pelo computador. 

Mamfrim (1991) visualiza dois tipos: indexação atributiva e indexação derivativa. Na indexação 

atributiva os termos de indexação são derivados do próprio texto do documento analisado, enquanto 

na indexação derivativa, os termos indexadores são alocados independentemente dos termos do texto 
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do documento. 

Na etapa da tradução, a segunda etapa da indexação de assuntos, que resulta na conver- 

são da análise conceituai de um documento em um determinado conjunto de termos de indexação, 

Lancaster (1997) distingue dois tipos de indexação: 1) indexação por extração, também chamada 

indexação derivada e 2) indexação por atribuição. A indexação por extração ocorre quando, do próprio 

documento são extraídas palavras ou expressões e selecionadas para representar seu conteúdo 

temático. A indexação por atribuição envolve a atribuição de termos a um documento a partir de uma 

fonte diferente do documento analisado. Geralmente, a indexação por atribuição se realiza mediante o 

emprego de termos extraídos, de alguma forma de vocabulário controlado. Conforme o autor 

supracitado, existe "indexação por extração automática" e "indexação por atribuição automática". 

Ambos os processos utilizam o computador, entretanto a maioria dos sistemas de indexação, que se 

definem como automáticos, realmente são processos que se destinam a auxiliar o indexador humano. 

Comunga-se com a opinião de Lancaster (1997) de que a denominação mais condizente seria 

"indexação com auxílio de computador", quando se podem identificar dois métodos principais: 1) 

Utilização do computador, para fornecer vários tipos de apresentação e mensagens em linha, com o 

objetivo de ajudar a indexador humano; 2) Utilização de computador para leitura do documento e 

seleção de termos indexadores, através de processos de extração ou atribuição. Após a seleção dos 

termos, o indexador humano poderia proceder ao acréscimo ou à eliminação de termos, conforme a 

necessidade. 

Independentemente da tipologia escolhida, para indexar, uma grande questão que envol- 

ve o processo de indexação consiste nas linguagens documentárias. É impossível falar de indexação, sem 

fazer referência às linguagens documentárias, ao vocabulário utilizado pelo SRI. 

A linguagem constitui o instrumento por que as ações comunicativas podem-se realizar 

mediante a relação: a) entre falante e ouvinte; b) entre imagem e aquele que assiste; c) entre texto e leitor 

(NOVELLINO, 1996). 

O interesse dessa dissertação reveste-se, principalmente, na ação comunicativa, entre texto (as 

fichas do Catálogo de Assunto da Biblioteca Central da UFPB) e leitor (usuário do Serviço de 

Indexação). 

Conforme Novellino (1996), a Ciência da Informação intervém na ação comunicativa 

textual para garantir que a informação se torne acessível a quem dela precisa. Essa intervenção 

pode ser vista de duas formas distintas: a) sob o ponto de vista da recuperação da informação; e 

b) sob o ponto de vista da representação da informação. Sob o ponto de vista da recuperação da 

informação, a ênfase recai na abordagem cognitiva, onde prevalece o conhecimento e o compor-

tamento do usuário em da busca da informação. Sob o ponto de vista da representação da infor- 

mação, o interesse reside na organização do conhecimento, que para a Ciência da Informação diz 

respeito ao desenvolvimento e avaliação de teorias para análise de determinadas áreas de assun-  
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to, visando à elaboração de instrumentos e métodos para representação das informações geradas nessas 

áreas. 

Entende-se que, na análise do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca 

Central da UFPB, apesar da íntima ligação da temática com a representação da informação, não se 

pode esquecer a recuperação da informação, afinal, trata-se da análise de um SRI, que deve ser 

encarado como um todo e, não apenas, sob a ótica da representação da informação. 

O processo de representação da informação tem, como característica principal, a substituição de 

uma entidade lingüística longa e complexa (o texto do documento) por sua descrição abreviada. Essa 

redução torna-se necessária, em virtude do volume de material a ser armazenado e recuperado. Além 

disso, a redução constitui um artifício utilizado pelos SRIs, para enfatizar o que é essencial no 

documento, visando a atender os desejos de sua clientela (usuários). 

Construídas para fins de indexação, armazenamento e recuperação da informação, as linguagens 

documentárias correspondem a sistemas de símbolos e são destinadas a traduzir os conteúdos dos 

documentos (CINTRA et al., 1994). 

A linguagem documentária é o instrumento que permite ao SRI garantir a padronização de um 

vocabulário, com o objetivo de facilitar a comunicação entre usuário e sistema. Corresponde a qualquer 

conjunto de termos e/ou símbolos utilizados, para denominar classes de assuntos em SRIs. 

Nem sempre, as linguagens documentárias foram pensadas como instrumentos de indexação e 

recuperação da informação. Inicialmente, elas foram criadas, para padronizar as entradas de assunto de 

catálogos e índices. As listas de cabeçalhos de assunto foram os primeiros instrumentos utilizados. 

Elas foram projetadas para bibliotecas e acervos gerais e visualizavam o conhecimento como um 

universo fragmentável em disciplinas. Eram destinadas à indexação de assunto de documentos, para o 

registro de fichas catalográficas destinadas ao catálogo alfabético de assunto. Com o crescimento do 

conhecimento científico e tecnológico, nas décadas de 50 e 60, houve dificuldades, para armazenar e 

recuperar as informações. A partir dessa época, as linguagens documentárias começaram a ser 

utilizadas para a recuperação da informação, então, buscou-se a construção das linguagens próprias, 

visando a encontrar uma solução para o problema. Primeiro, foi empregado o vocabulário livre. Por 

vocabulário livre, entende-se a linguagem natural, aquela utilizada habitualmente, na escrita e na fala. 

No contexto da recuperação da informação, a expressão linguagem natural refere-se às palavras que 

ocorrem em textos impressos, como um título, um resumo, um extrato ou o texto integral de uma obra. 

Entretanto, das dificuldades apresentadas no emprego do vocabulário livre, surgiu a necessidade de 

controle da linguagem, então, foram criadas listas de termos autorizados. Em razão das preocupações 

com a criação de um instrumento de representação voltado para a recuperação, e, também, para 

demonstrar ao usuário a estrutura do vocabulário adotado,"foram construídos os tesauros. 
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O tesauro é uma ferramenta que reúne termos escolhidos a partir de uma estrutura conceitual, 

previamente estabelecida, destinada à indexação e à recuperação de documentos e informações, em 

uma determinada área do conhecimento. Trata-se de um vocabulário de termos controlados, 

relacionados entre si, de acordo com uma estrutura lógico-ontológica. 

Os tesauros constituem a linguagem adotada nos sistemas pós-coordenados. Conforme o 

momento em que se dá a coordenação dos termos de indexação, os sistemas podem ser pré-

coordenados ou pós-coordenados. 

Os sistemas pré-coordenados correspondem aos sistemas tradicionais de recuperação da 

informação da maior parte das bibliotecas, que não utilizam os sistemas automatizados e criam 

catálogos de assunto, alfabéticos ou classificados. Nesses sistemas, a representação do conteúdo do 

documento revela a totalidade de seu assunto. Muitas vezes, os diversos tópicos relativos ao conteúdo 

de um documento são reunidos em uma única entrada, que resume todos os aspectos que compõem o 

assunto. Uma grande questão reside em julgar a importância de cada tópico de assunto e decidir qual a 

ordem de citação ideal para os usuários. Esses sistemas são chamados pré-coordenados, porque 

estabelecem a coordenação dos tópicos no momento da indexação. Nesse tipo de sistema, tornam-se 

necessárias "entradas múltiplas" ou uma rede de referência e remissivas bem elaborada. 

Inicialmente, os sistemas pós-coordenados empregaram o vocabulário livre. Esse tipo de 

vocabulário atribui quantos termos isolados sejam necessários, para descrever determinado do-

cumento, ficando a coordenação dos termos reservada para o usuário no momento da busca. O 

primeiro sistema pós-coordenado foi o Unitermo, previsto para uso em fichas. No sistema Unitermo, o 

conteúdo temático dos documentos é apresentado por meio de palavras simples (unitermos), extraídas 

do texto dos documentos e apresentadas em fichas, que continham, cada uma, um único termo. A 

introdução do computador nos SRIs acarretou o uso massivo dos sistemas pós-coordenados. Os 

sistemas pós-coordenados são sistemas automatizados e possuem entradas que, em geral, são conceitos 

únicos (termos indexadores). Esses sistemas permitem comparar entradas de assunto com o objetivo de 

determinar coincidências que revelem documentos pertinentes ao assunto composto pesquisado. 

Nos sistemas tradicionais, nos catálogos de biblioteca, as entradas representam os documentos, 

enquanto, nos sistemas pós-coordenados, o catálogo de busca registra os assuntos, relacionando a estes 

um código, para representar o documento que contenha aquele assunto. 

O Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB se constitui em 

um sistema pré-coordenado, pois a coordenação dos termos se realiza no momento da indexação. 

A linguagem de indexação, como qualquer língua, possui uma estrutura. Uma linguagem 

de indexação se estrutura a partir de dois componentes básicos: o vocabulário e a sintaxe. Assim 
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como em uma língua, o vocabulário é a relação das palavras utilizadas, em uma linguagem de indexação, 

o vocabulário corresponde à relação de termos e/ou símbolos empregados, para identificar o conteú- 

do temático dos documentos. Em uma língua, a sintaxe corresponde à estrutura gramatical e abrange 

um conjunto de regras relativas à combinação das palavras, enquanto, em tuna linguagem de indexação,  

a sintaxe refere-se a um conjunto de regras utilizadas para a combinação de termos e/ou símbolos, 

com a finalidade de expressar o conteúdo temático dos documentos. A sintaxe também pode estabe- 

lecer regras sobre a utilização dos termos indexadores e revelar relações existentes entre os conceitos e os 

termos da linguagem de indexação 

O uso da linguagem natural pode acarretar diversos problemas, especialmente, no momen- 

to da recuperação da informação. Alguns exemplos: no caso de diferentes autores utilizarem palavras 

diversas, para expressar o mesmo conceito (dispersão terminológica), ou no caso da utilização de 

diferentes estruturas, para expressarem a mesma idéia (dispersão sintática). Por essas razões, a maioria 

dos SRIs adotam algum tipo de controle sobre a terminologia utilizada. Esse controle se exerce sobre 

os termos (vocabulário) e sobre a estrutura frásica (sintaxe). O controle exercido sobre o vocabulário 

põe em evidência relações semânticas, ou de significado, existentes entre os termos indexadores. O 

controle sobre a sintaxe evidencia relações estruturais ou frásicas existentes entre os conceitos, 

mostrando a possibilidade da combinação de elementos, para expressar assuntos compostos. 

As relações semânticas são mostradas nas linguagens de indexação, para evidenciar termos 

alternativos ou substitutivos de indexação e busca. Elas são permanentes e evidenciam-se na própria 

definição do termo. Como exemplo, a definição de "alumínio" como "metal não ferroso", evidenciará uma 

relação permanente entre os dois conceitos, e, assim, o conceito "alumínio" será considerado, sempre para 

o SRI, "um metal não ferroso". As relações semânticas podem ser de equivalência, hierárquicas e 

afinitivas ou associativas. 

Nas relações de equivalência, a linguagem fornece termos substitutivos de indexação e busca. 

Dentre essas relações, podem-se distinguir algumas de várias espécies: a) sinônimos e antônimos; b) 

quase sinônimos; c) grafias diferentes, d) abreviaturas e acrônimos; e) traduções; f) ordem de citação. 

A indicação das relações hierárquicas e afinitivas possibilita a busca por termos alternati- 

vos. Enquanto as relações hierárquicas definem o posisionamento hierárquico de um conceito, 

em relação a termos mais amplos ou mais específicos, as relações afinitivas ou associativas mos- 

tram termos afins, possibilitando a ampliação da estratégia de busca. As relações hierárquicas 

podem ser de dois tipos: a) gênero X espécie (cão X animal de estimação); b) todo X parte 

(aparelho circulatório X coração). As relações afinitivas possibilitam a busca de termos alterna- 

tivos através de: a) causa e efeito (ensino X aprendizagem); b) instrumental (medicina preventiva 

X vacinação); c) material (esquadrias X alumínio); d) genética (pai X filho); e) coordenação 
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(portas X janelas); f) concorrente (educação X ensino); g) similaridade de processo (classificação X 

indexação). 

Dependendo da estrutura da linguagem de indexação utilizada, alfabética ou classificada, o 

estabelecimento das relações semânticas pode ser mais simples ou mais complexo. Em um arran- 

jo alfabético, como no Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, 

essas relações tornam-se imprescindíveis, em razão da dispersão de assuntos acarretada pela ordenação 

alfabética. As relações de equivalência são mostradas através de fichas remissivas, por exemplo: MST 

ver Movimento dos Trabalhadores sem Terra. 

As relações hierárquicas e afinitivas são mostradas através de fichas de referência, por exemplo: 

metal não ferroso ver também alumínio, urânio. 

Nem sempre, o conteúdo de um documento refere-se a um assunto simples. Muitos assuntos 

envolvem a combinação de vários conceitos. Como exemplo, o assunto esquadrias de alumínio 

envolve dois conceitos: esquadrias e alumínio. As relações sintáticas surgem da necessidade de 

recuperar essa combinação de conceitos. Essas relações são constituídas pela associação de termos, 

com a finalidade de representar assuntos compostos. A respeito da representação de assuntos 

compostos, a abordagem apresentada por Pinto (2001), sobre a indexação realizada através de 

sintagmas ou frases extraídos do próprio documento, pode se constituir em uma alternativa 

interessante. 

O procedimento de análise e representação de assuntos em SRIs constitui uma temática ampla e 

complexa. O desempenho de um serviço de indexação envolve grande número de variáveis, como a 

cobertura de assuntos, a seleção e aquisição dos documentos-fonte, o processo de indexação, a 

estratégia de busca utilizada, o tempo de resposta do sistema, a forma de saída dos dados e avaliação 

do sistema. Uma política de indexação objetiva definir essas variáveis, estabelecer princípios e 

critérios, para orientar na tomada de decisão, visando à otimização do serviço, racionalização dos 

processos e consistência das operações nele envolvidas (CARNEIRO, 1985). O tópico seguinte refere-

se aos aspectos da avaliação. 

 

3.2.2 Avaliação: técnicas e análises 

 

Conforme Araújo (1994), o subsistema de avaliação é atípico em diversos sentidos: 1) 

diferentemente dos demais subsistemas, não processa documentos da coleção, nem formulários 

de rotinas internas ao sistema; 2) não existe, formalmente na maioria dos SRIs; 3) é um subsistema 

"de laboratório", pois, em geral, lida com um protótipo do SRI construído especificamente, para 

fins de avaliação. Em relação aos demais subsistemas, o subsistema de avaliação é o mais novo, 

entretanto foi o primeiro a considerar o usuário em sua total complexidade e importância para o 
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SRI. 

Avaliar consiste em fazer um julgamento de valor ou mérito. Compreende um processo que envolve 

quem avalia (o avaliador) e o que se avalia (o objeto a ser avaliado) e envolve algumas premissas e 

valores associados ao objeto em avaliação. 

Nesta dissertação, acata-se a opinião de Hernon e McClure (apud HARTER; HERT, 1997), que 

definem a avaliação como um processo de identificação e coleta de dados sobre serviços específicos 

ou atividades, estabelecendo critérios por que seu sucesso pode ser estimado e determinando, ambos, a 

qualidade do serviço, ou atividade, e o grau por que o serviço ou atividade executa metas determinadas 

e objetivos. 

Uma pesquisa de avaliação pode ser realizada em nível macro ou micro. A macro avalia- 

ção consiste em saber quão bom é o desempenho do sistema. Na macro avaliação, levam-se em conta 

os objetivos do sistema e, assim, requer-se que os objetivos sejam colocados em termos mensuráveis. 

A micro avaliação se preocupa em avaliar como o sistema funciona; analisa os componentes e 

processos internos ao sistema, para compreender o seu funcionamento, objetivando identificar pontos que 

necessitam de aperfeiçoamentos; realiza, ao mesmo tempo, análise e diagnóstico. Esta dissertação 

apresenta uma micro avaliação do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca 

Central da UFPB, pois, através da opinião do usuário, o sistema é avaliado e, além disso, a pesquisa 

possibilitou coletar dados, para detectar as falhas do serviço e apresentar diretrizes para a sua melhoria. 

A literatura internacional sobre avaliação, especialmente, a americana, é ampla. Literalmente, 

milhares de estudo usam técnicas de avaliação, para estimar alguns aspectos de sistemas operacionais 

de recuperação da informação (HARTER; HERT, 1997). 

Os passos iniciais dos estudos de avaliação foram dados na década de 50. Entretanto, os 

trabalhos mais significativos da área tiveram início na década de 60, quando surgiram as principais 

medidas de avaliação que são utilizadas até hoje. Figueiredo (1986) critica os estudos realizados antes 

da década de 60, ao considerar que, em sua maioria, eram puramente quantitativos ou largamente 

subjetivos. 

Os estudos de avaliação podem envolver usuários reais, em ambientes institucionais reais, ou 

podem ser realizados através de simulações. A maior parte dos estudos de avaliação foi e é realizada em 

situações de laboratório, o que torna característica a atipicidade do subsistema. Assim, foram 

realizados vários estudos em situações de simulação. 

O modelo experimental de Cranfield (Inglaterra), realizado na década de 60, é considera- 

do um dos mais importantes estudos da área de avaliação. O projeto foi realizado em duas etapas: 

Cranfield I e Cranfield II, e testou a efetividade relativa de 33 linguagens de indexação na recupe- 

ração. O projeto Cranfield II foi o primeiro estudo em grande escala. Os principais componentes 

dos experimentos de Cranfield II foram: 1) uma coleção teste de documentos; 2) um conjunto de  

 



59 
 

questões; 3) um conjunto de julgamentos de relevância. Nos estudos de Cranfíeld, a coleção-teste 

consistiu em 1400 documentos sobre aspecto de engenharia aeronáutica e 331 questões originárias de autores 

de "papers" selecionados. Os julgamentos de relevância eram taxações binárias de documentos contra as 

questões, onde cada documento foi julgado relevante ou não relevante para cada questão. Para cada questão 

dada e para a ação de recuperação, foram considerados os seguintes conjuntos: 

a = documentos relevantes e recuperados;  

b = documentos não relevantes e recuperados;  

c = documentos relevantes e não recuperados;  

d = documentos não relevantes e não recuperados. 

Como, em Cranfíeld, os sistemas foram vistos como sistemas de indexação, a performance do SRI 

pode ser precisamente estimada ao examinar o "output" produzido pelo sistema e computar medidas 

baseadas nesse "output". Nos testes de Cranfíeld, as principais medidas de performance foram: 

Revocação = a/(a+c) e Precisão = a/(a+b) 

Revocação é a proporção de documentos relevantes que são recuperados e a extensão ou 

integralidade de medidas de "output", enquanto precisão é a proporção de documentos recuperados que 

são relevantes e estima a exatidão ou clareza do "output" (HARTER; HERT, 1997). 

As primeiras medidas de avaliação de sistemas de recuperação da informação eram, 

fundamentalmente, limitadas à revocação e precisão e baseadas no modelo de avaliação de Cranfíeld. 

Muitas medidas de efetividade da recuperação foram definidas, desde então, e deram origem a vários 

estudos, como o de Buell e Kraft, que ampliaram a definição de revocação e precisão e outras medidas, 

de um modelo Booleano, para um modelo de conjunto vazio, e de Raghavan et al., que exploraram 

problemas na interpretação que se originam do uso de revocação e precisão como medidas de 

performance. Diversos estudos matemáticos, teóricos ou técnicos, de revocação e precisão, ou de 

medidas relacionadas, têm sido publicados. Além disso, alguns estudos apresentam medidas de 

efetividade baseadas na relevância. Essas medidas buscam combinar revocação e precisão, em numa 

única medida. Cooper sugere a "extensão esperada da busca" (ESL) como uma medida simples de 

efetividade, que, ainda na era da Internet, parece atraente. 

Outros autores tomam, como objeto de estudo, vários subsistemas de informação, como 

Buckland e Plaunt, que não consideram o usuário sendo parte do sistema, e Fidel e Soergel, que 

enfocam o usuário (HARTER; HERT, 1997). 

Os Estados Unidos têm uma longa tradição em avaliação de bibliotecas e de seus subsistemas. 

Os "levantamentos" (surveys) foram empregados, em larga escala, na década de 60, nas bibliotecas 

americanas (FIGUEIREDO, 1986). 
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Atualmente, os sistemas mudam rapidamente, outros campos influenciam a recuperação da 

informação, e pontos de vista alternativos de avaliação proliferam. 

No Brasil, a literatura de avaliação de serviços de bibliotecas é quase inexistente. Os estudos de 

Lancaster sobre avaliação de serviços de biblioteca obtêm grande destaque na literatura da Ciência da 

Informação (HARTER; HERT, 1997). Além disso, convém esclarecer que algumas obras do referido 

autor foram traduzidas para o idioma português e gozam de imenso prestígio entre a comunidade 

acadêmica. Por essas razões, as obras de Lancaster, incluídas nas referências desta dissertação, foram 

tomadas como referencial para a pesquisa. 

A avaliação de um serviço de informação pode ser de dois tipos: avaliação subjetiva e avaliação 

objetiva. A avaliação subjetiva é baseada em opiniões, e não deixa de ser importante, porque considera 

o que as pessoas sentem em relação ao serviço. Entretanto, a utilidade máxima da avaliação consiste 

em ser analítica e diagnostica, procurando encontrar respostas, para solucionar problemas e melhorar os 

serviços. Lancaster (1996) sugere adotar critérios e procedimentos objetivos, cujos resultados devem ser 

quantificáveis. Na presente dissertação, adotam-se critérios e procedimentos objetivos e subjetivos, 

pois, além dos dados numéricos (quantificáveis), são consideradas as opiniões dos usuários do serviço. 

Um SRI pode ser avaliado em relação à sua eficácia, custo/eficácia e custo/benefício 

(LANCASTER, 1977). Eficácia é a habilidade do sistema em satisfazer as necessidades dos seus usuários, 

e inclui critérios e medidas referentes à qualidade do produto e o esforço/tempo despendido pelo 

usuário, para obter a informação desejada. São muitos os critérios utilizados para avaliação de eficácia: 

autoridade, cobertura, revocação, precisão, novidade ou atualidade, esforço do usuário, tempo de 

resposta, produtos oferecidos e linguagem de indexação. 

Autoridade é um critério relacionado com o responsável pela elaboração da base de dados do 

SRI. Ele pode ser verificado em razão da reputação do corpo editorial, na área de assunto do SRI, da 

participação de especialistas da área e, ainda, da qualidade de outros serviços oferecidos. 

A cobertura é determinada pela proporção de toda a literatura de um assunto que é incluída no 

SRI. A cobertura constitui um dos mais importantes critérios, para avaliar um SRI, porque demonstra a 

sua abrangência em relação à literatura da área. 

A revocação consiste na capacidade do SRI oferecer, em resposta a uma questão, todas as 

referências relevantes contidas na base de dados, enquanto a precisão corresponde à capaci- 

dade do SRI em fornecer apenas referências relevantes, eliminado as não relevantes para a ques- 

tão. 

Novidade está relacionada ao tempo decorrido entre a publicação do original e a sua 

indexação no SRI. O esforço do usuário é a medida do trabalho despendido pelo usuário, para 

utilizar o SRI, e compreende as etapas que vão desde a preparação da questão, até a obtenção de  
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itens considerados relevantes. 

O tempo de resposta, quando ocorre a busca delegada, corresponde ao tempo decorrido entre a 

pergunta feita pelo usuário e a resposta apresentada ao usuário pelo SRI. Em buscas realizadas pelo 

próprio usuário, o tempo de resposta é o tempo gasto, para realizar a busca; coincide, então, com a 

medida de esforço do usuário. 

Os produtos oferecidos por um SRI constituem a forma por que a base de dados pode ser 

consultada: através de fichas catalográficas (como no Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos 

da Biblioteca Central da UFPB), através do computador, ou de uma publicação impressa. Outros 

serviços adicionais também podem ser oferecidos, como: divulgação da literatura corrente, buscas 

retrospectivas, fornecimento de artigos originais, dentre outros. Os produtos de um SRI e a sua formas 

de apresentação aos usuários não são critérios de avaliação quantificáveis, entretanto podem afetar a 

satisfação do usuário do serviço (LANCASTER, 1977). 

A linguagem de indexação é um critério que pode refletir diretamente, na satisfação do usuário, 

uma vez que o índice é a ponte que liga a pergunta do usuário ao conteúdo da base de dados. Na 

literatura de indexação, os estudos sobre linguagem desfrutam de lugar destacado. Lancaster (1979) 

recomenda alguns pontos que podem ser observados, para verificar a qualidade de um índice: 

a) a linguagem utilizada pelo SRI: linguagem livre, palavras-chave, tesauro, cabeçalho de assun- 

to; 

b) o nível de exaustividade, ou seja, a extensão em que os assuntos tratados nos documentos são 

identificados e traduzidos para a linguagem de indexação; 

c) o nível de especificidade do vocabulário utilizado. A especificidade é definida por Foskett (apud 

CARNEIRO, 1985) como a extensão em que o sistema permite estabelecer a precisão do assun- 

to especificado, no documento que é indexado; 

d) a qualidade e a correção da indexação, inclusive a consistência. Lancaster (1979) visualiza a 

consistência como a extensão em que dois ou mais indexadores concordam sobre a escolha de 

termos necessários, para representar o assunto de um determinado documento, ou a extensão em 

que um mesmo indexador, em diferentes períodos de tempo, concorda com a escolha de termos, 

para representar o assunto de determinado documento. 

A avaliação em relação ao custo/eficácia corresponde aos custos que um SRI eficaz pode 

representar para uma biblioteca/ instituição, considerando-se um serviço eficaz aquele que satisfaça os 

usuários. A avaliação pode ser realizada medindo-se o custo de cada referência ou do conjunto de 

referências relevantes recuperadas. A eficiência do serviço dependerá de satisfazer o usuário tendo 

menores custos. 

O custo/benefício corresponde à relação entre os custos do serviço e o benefício de pos- 

suí-lo. Torna-se uma medida difícil de se Obter, porque os benefícios proporcionados por um SRI  
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não podem ser mensurados e, geralmente, são julgados por critérios subjetivos. Carvalho (apud LOPES, 

1985), recomenda medir o custo médio de cada referência relevante dividindo-se o custo do SRI pelo 

número total de referências relevantes recuperadas. 

A literatura de avaliação recomenda que os critérios e medidas utilizados, para avaliar um 

SRI, devem ser escolhidos cuidadosamente e selecionados de acordo com os objetivos da avali- 

ação. Assim, levando-se em conta os objetivos da pesquisa, para avaliação do Serviço de 

Indexação, consideraram-se os critérios "cobertura", "recuperabilidade", "previsibilidade" e "atu-

alidade"'. Esses quatro critérios são considerados principais por Lancaster (1997), no que se refere a 

uma determinada necessidade de informação. 

Além desses critérios, a opinião dos usuários constitui o ponto-chave da análise do Serviço de 

Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB. 

A avaliação da cobertura de um SRI se assemelha à avaliação da completeza do acervo de uma 

biblioteca em relação a um assunto. De fato, assim como as coleções de uma biblioteca constituem 

uma base de dados de artefatos, o catálogo da biblioteca é uma base de dados de representações desses 

artefatos. 

Os estudos "clássicos" sobre a cobertura de serviços de indexação foram realizados por Martyn 

e Slater, porém muitos outros autores enriquecem a ampla literatura pertinente ao assunto. Enquanto 

alguns autores estudaram serviços de indexação, em formato impresso (como Goode et al., Wilkinson e 

Hollander), outros detiveram seu olhar sobre serviços, em formato legível, por computador (por 

exemplo, Wood et al.). Dentre todos os SRIs analisados, o Index Medicus foi o que desfrutou de maior 

atenção por parte dos pesquisadores, entretanto o estudo mais intensivo sobre cobertura foi realizado 

por Bourne a respeito da Bibliography of Agriculture. Em seu estudo, Bourne comparou a cobertura 

dessa fonte com a de 15 outros serviços e calculou a sua cobertura de tópicos específicos utilizando 

bibliografias que acompanhavam os capítulos de anuários de revisão da literatura (LANCASTER, 

1997). 

Os estudos de cobertura de base de dados requerem uma atenção especial sobre o fenô- 

meno da dispersão. O fenômeno consiste em que, quanto mais cresce a bibliografia sobre um 

assunto, mais ela se toma dispersa. Esse fenômeno é paradoxal, pois prejudica as bases de dados 

assaz especializadas e favorece as bases de dados de natureza mais geral. A dispersão de 

artigos de periódicos é o aspecto mais impressionante do fenômeno. Quem, pela primeira vez, observou 

o fenômeno da dispersão de periódicos foi Bradford, em 1934, ao estudar artigos de periódicos 

sobre AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome/Síndrome de Imunodeficiência Adquirida), 

de 1982 a 1987. Os resultados da pesquisa de Bradford demonstraram que, em se tratando de 

periódicos, aqueles que concentram maior número de artigos, sobre determinado assunto, apre- 

sentam maior relevância para a área. Assim, a formação de uma base de dados sobre determinado 

assunto deve-se apoiar em uma lista básica de títulos de periódicos, onde estão concentrados o  
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maior número de artigos de interesse da área. 

Existem diversas técnicas, para avaliar a cobertura de um SRI. Uma dessas técnicas consiste em 

obter bibliografias confiáveis sobre o assunto e cotejá-las com o acervo. O emprego dessa técnica foi 

descrito por Martyn e Slater (apud LANCASTER, 1997): cotejam-se as entradas incluídas na base de 

dados, em análise, com o índice da base de dados selecionada para a comparação, que deve ser 

representativa daquele assunto. A adoção dessa técnica exige o conhecimento das políticas adotadas pela 

base de dados que é avaliada. A dificuldade em encontrar bibliografias abrangentes sobre o assunto e o 

desconhecimento de como a bibliografia foi compilada podem constituir barreiras ao emprego dessa 

técnica. 

A avaliação da cobertura de um SRI também pode ser realizada através de uma amostra de itens 

que seja representativa da área. Nesse caso, a amostra corresponde a um número determinado de itens 

retirados de uma bibliografia selecionada, que, por hipótese, é representativa do assunto. Depois de 

selecionada a amostra, os itens são cotejados com os índices da base a ser avaliada, para estimar seu 

percentual de cobertura. 

No decorrer da pesquisa bibliográfica desenvolvida, observou-se que a maior parte dos estudos 

de cobertura de serviços de indexação utilizou, como técnica de análise, a comparação entre dois ou 

mais SRIs. 

Os estudos comparativos descritos na literatura de avaliação de cobertura de SRIs foram 

realizados em função de artigos selecionados ou de títulos de periódicos. 

Wood et al.(apud LANCASTER, 1997) apresentam, em trabalho publicado em 1972, a avaliação 

da cobertura do Biological Abstracts, Chemical Abstracts e Engineering Index em função dos títulos 

dos periódicos e, no ano seguinte, publicam outro estudo de comparação das mesmas bases, em função 

de artigos de periódicos selecionados. 

LaBorie et aí. (apud LANCASTER, 1997) também realizaram estudos de comparação entre 

quatro serviços secundários em Biblioteconomia e Ciência da Informação, em função de títulos de 

periódicos. 

Várias razões justificam a realização de uma avaliação de cobertura. Uma delas ocorre, quando 

um centro de informação deseja saber se uma determinada base de dados cobre, de forma mais abrangente, 

sua área de especialização, ou necessitaria recorrer a outras, para conseguir uma cobertura mais 

completa. Outro motivo pode ser o interesse de um produtor de uma base de dados em saber em que 

medida a base de dados cobre satisfatoriamente uma determinada área temática. Ainda outra razão, 

para realizar a avaliação da cobertura de um SRI, consiste em identificar uma lista básica de periódicos 

em determinada área do conhecimento. Em geral, os estudos de cobertura visam a melhorar a 

cobertura de algum serviço. 

Na análise do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da 

UFPB, empreendeu-se uma comparação entre a cobertura do referido serviço e a cobertura da 
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Rede Bibliodata, por ser considerada representativa da literatura brasileira de Ciências Sociais 

(FIGUEIREDO, 1991). 

Tendo início em 1980, a base de dados da Rede Bibliodata oferece registros de catalogação 

efetuados por bibliotecas brasileiras cooperantes. Dentre essas bibliotecas, merecem destaque aquelas 

dedicadas à informação em Ciências Sociais, como a Biblioteca Nacional, a Fundação Joaquim 

Nabuco, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), a Fundação IBGE e o 

próprio Sistema de Bibliotecas da FGV (MONTE-MÓR, 1987). 

A Rede Bibliodata é coordenada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sendo uma instituição 

de reconhecido desempenho na área de Ciências Sociais, a FGV sedia o Sistema Nacional de 

Informação em Ciências Sociais e gere o sistema SocioData (FIGUEIREDO, 1991). 

A comparação da cobertura do Serviço de Indexação realizou-se em função dos títulos dos 

periódicos de Ciências Sociais indexados em ambas as bases de dados: a Rede Bibliodata e o Catálogo 

de Assunto da Seção de Periódicos da BC. Dentre os motivos que justificam a opção pela análise da 

cobertura do serviço, destaca-se o interesse em ressaltar a importância das coleções de Ciências 

Sociais indexadas pelo serviço. A escolha da comparação das bases em função dos títulos dos 

periódicos surgiu da necessidade de identificar uma lista básica de periódicos, representativa da área 

de Ciências Sociais. 

A análise da recuperabilidade é um estudo complementar a uma pesquisa sobre a cobertura de 

um SRI. Se a importância da cobertura de um SRI reside em determinar os itens incluídos na base de 

dados, a recuperabilidade diz respeito à disponibilidade desses itens para os usuários. A avaliação da 

recuperabilidade testa, não apenas, a base de dados e a sua indexação, mas permite avaliar a capacidade 

de uma determinada pessoa realizar a busca. Como os resultados das buscas podem variar de indivíduo 

para indivíduo, um atenuante para essa questão seria realizar a mesma busca por vários especialistas, a 

fim de determinar um resultado médio (LANCASTER, 1997). 

A recuperabilidade (revocação) determina a capacidade de um SRI em recuperar itens 

conhecidos por antecipação como relevantes para o assunto da busca. Considera-se este um ponto 

nevrálgico da avaliação da recuperabilidade, pois se entende que o conceito de relevância abrange, não 

apenas, os itens considerados importantes pelo SRI, mas também a sua importância para o usuário, ou 

seja, se aqueles itens recuperados podem satisfazer a necessidade de informação do usuário. 

Para expressar a extensão com que todos os itens úteis são encontrados, habitualmente se 

emprega um índice denominado coeficiente de revocação. Esse coeficiente corresponde apenas a 

uma dimensão da busca. Ao fazer uma busca, o usuário deseja encontrar documentos que sejam 

úteis para satisfazer uma necessidade de informação. Um documento é considerado pertinente 

quando contribui, para satisfazer determinada necessidade de informação. O problema reside, 
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não só, em recuperar itens pertinentes, mas em eliminar os itens inúteis. A relação entre os itens perti- 

nentes e o total de itens recuperados é denominada coeficiente de precisão. Uma característica da 

recuperação da informação é que uma melhoria da revocação, em geral, implica uma perda da preci- 

são e vice-versa. (LANCASTER, 1997). 

Uma outra alternativa, para analisar a recuperabilidade de itens, em uma base de dados, envolve 

uma espécie de simulação: supondo que, em uma base de dados, existe um determinado número de 

itens relevantes, sobre o assunto em análise, pode-se simular uma busca registrando o número de itens 

recuperáveis sob vários termos ou combinações de termos. Albright (apud LANCASTER, 1997) 

realizou um minucioso estudo desse tipo empregando buscas para dez tópicos diferentes. 

Assim como os artigos se encontram dispersos em títulos de periódicos, também existe uma 

dispersão dos itens de determinado assunto incluídos em uma base de dados. Os itens aparecem na 

base de dados sob diferentes termos, o que resulta em um ponto crucial para a recuperabilidade. Essa 

dispersão de termos torna difícil a busca, mesmo se realizada por um especialista persistente e 

habilidoso. 

O estudo mais completo de recuperabilidade foi o realizado por Albright, entretanto ele utilizou 

uma única fonte: o Index Medicus. Na literatura da área, são registrados diversos estudos que 

examinaram a dispersão de termos de indexação (LANCASTER, 1997). 

Na análise do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, 

diversos fatores impossibilitaram estabelecer um coeficiente de revocação: a pesquisa realizou-se em 

uma situação real e não através de simulação; as buscas empreendidas pelos usuários, que participaram 

da pesquisa, envolveu vários assuntos; a pesquisa não contava com especialistas, para julgar a 

relevância dos itens incluídos no catálogo, além disso, entende-se que a relevância de um documento, 

para satisfazer uma determinada necessidade de informação, depende da subjetividade do usuário; 

outro fator foi a exigüidade do tempo destinado à elaboração da pesquisa, tendo em vista o número de 

variáveis envolvidas. Assim, estimou-se a recuperabilidade do serviço considerando-se o número de 

itens recuperados, julgados relevantes pelos usuários, em razão do total de pedidos dos usuários 

efetuados durante a pesquisa. 

O critério previsibilidade refere-se à capacidade do SRI em fornecer pistas sobre um item 

considerado relevante para o usuário. Essas "pistas" são representadas por: 

a) o título do item; 

b) o título mais uma lista de termos de indexação; 

c) o título mais um resumo; 

d) o título, mais os termos, mais um resumo. 

Quanto mais extensa for a representação das pistas que o SRI ofereça aos seus usuários, 

maior a sua previsibilidade. Um título visto isoladamente faz pouco sentido, entretanto o título de 
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um artigo, conjugado a um título de periódico, pode fornecer uma pista de seu conteúdo temático. Os 

resumos podem ser considerados os melhores indicadores de conteúdo. 

Diversas pesquisas foram realizadas sobre o efeito dos sucedâneos de documentos na 

previsibilidade da relevância, como os estudos de Rath et al., Resnick, Kent et al. Dym, Shirey e 

Kurfeerst, Saracevic, Marcus et ai, Keen e outros ((LANCASTER, 1997). Os estudos de Marcus et al. 

demostraram que a indicatividade de um sucedâneo de um documento relaciona-se diretamente a sua 

extensão em número de palavras. 

Para a avaliação da previsibilidade do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da 

Biblioteca Central da UFPB, considerou-se a opinião do usuário em relação aos elementos descritos, 

nas fichas de indexação do Catálogo de Assunto, e a sua indicatividade como sucedâneo do 

documento. 

A atualidade ou "presteza" trata-se do critério que permite inferir a velocidade com que novas 

publicações são incluídas em um SRI e é imediatamente visível aos usuários. Conforme Lancaster 

(1997), a atualidade é um critério de eficácia muito atraente, pois é relativamente fácil de ser medido, 

sendo incontestável, porque não depende de juízos subjetivos. 

Na avaliação da atualidade do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca 

Central da UFPB, também se considerou a opinião do usuário do serviço, em relação às datas de 

publicação dos documentos, constantes no Catálogo de Assunto. 

Os critérios adotados, na análise do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da 

Biblioteca Central da UFPB, foram escolhidos de forma a atender os objetivos propostos pela 

pesquisa. Assim, selecionaram-se critérios que possibilitassem apresentar uma visão da totalidade do 

serviço. Além disso, optou-se por acatar a opinião do usuário, considerada fundamental para o 

fornecimento de dados necessários à formulação de diretrizes, visando à melhoria do serviço. 

O tópico que se apresenta a seguir focaliza o usuário, razão de ser dos SRIs. 
 
 
 

3.3 USUÁRIO DA INFORMAÇÃO 
 
 
 

3.3.1 Aspectos teórico-conceituais 
 

O termo "usuário" pode ser encontrado em diversos contextos de comunicação/ informa- 

ção e acolher diferentes significados, como: 

a) o usuário como comunicador, que se apóia em recursos de informação pessoais ou    

     organizacionais, na comunicação com colegas ou companheiros de sociedades organizacionais; 
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b) o usuário como aquele que busca informação, sendo a busca identificada como uma tarefa à 

parte, através da comunicação interpessoal ou através do uso de sistemas de informação 

formais; 

c) o usuário como recipiente dos serviços de informação: aquele a quem o serviço se destina. 

Convém esclarecer que nem todos os sistemas/ serviços de informação são passivos, pois alguns, 

como os serviços de disseminação da informação (SDI), levam seus produtos ao usuário; 

d) o usuário como usuário da informação: aquele que faz uso da informação. 

Conforme Wilson (2000), uma visão total do usuário da informação requer atenção para todos 

os significados anteriormente mencionados, e qualquer visão parcial exige uma definição rigorosa do 

contexto ao qual se aplica. 

Uma concepção ampla de usuário é apresentada por Sanz Casado (1994). Esse autor define o 

usuário da informação como aquele indivíduo que necessita de informação para o desenvolvimento de 

suas atividades. Considerando-se essa definição, todos os seres humanos seriam usuários da 

informação, uma vez que os mesmos necessitam de informação, para realizar as múltiplas tarefas que 

realizam diariamente. Entretanto, o autor citado esclarece que, ao considerar a atitude dos usuários, 

frente à informação, eles podem ser divididos em: 

a) Usuários potenciais - aqueles que necessitam de informação para o desenvolvimento de suas 

atividades, mas não são conscientes dela, pois não expressam suas necessidades; 

b) Usuários reais - aqueles que são conscientes de que necessitam de informação e a utilizam 

com freqüência. 

Entende-se que a formalização do conceito de usuário, na Ciência da Informação, exige 

considerar todos os conceitos mencionados pelos dois autores supracitados. Consideram-se usuários 

aqueles que necessitam de informação (embora estejam conscientes ou não de suas necessidades 

informacionais), aqueles que buscam informações, aqueles para quem os sistemas de informação 

existem e, sobretudo, aqueles que fazem uso da informação. Na análise do Serviço de Indexação de 

Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, consideram-se usuários reais aqueles que 

utilizam o Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da BC; usuários potenciais, aqueles a quem o 

serviço se destina e que poderão utilizá-lo; corresponde à clientela quem a Biblioteca Central da UFPB 

objetiva atender. 

Em decorrência da preocupação com o usuário e seu comportamento de busca da infor-

mação e da necessidade de avaliar serviços e/ou produtos de unidades de informação, surgiram 

os estudos de usuário. Conforme Wilson (2000), esses estudos possuem uma ampla abrangência, 

pois envolvem pesquisas, como o estudo das escolhas dos livros pelos usuários em uma bibliote- 

ca, as reações a resultados de pesquisas em meios eletrônicos e, até mesmo, análises mais profun- 

das das necessidades subjacentes que resultam na busca de informação. 
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O termo "estudos de usuários" (user studies) surgiu nos anos 70, no Library Literary, entre- 

tanto suas raízes partiram de um grande assunto denominado "levantamento bibliotecário" (library survey) 

(CUNHA, 1982). 

Os estudos de usuários não se referem a um modelo específico de processo de pesquisa, nem se 

constituem em um método de pesquisa, mas envolvem múltiplos modelos e métodos. Esses estudos 

recebem diversas críticas que, em geral, referem-se à ausência de diretrizes teóricas, para interpretar os 

estudos, às questões colocadas e às metodologias empregadas. 

Lima (1994) desenvolveu uma pesquisa sobre estudos de usuários de bibliotecas baseada em 

sete dissertações de mestrado, apresentadas em diferentes cursos de pós-graduação de universidades 

brasileiras. Ele analisa a abordagem epistemológica desses trabalhos acadêmicos evidenciando o 

caráter funcionalista que norteia os estudos de usuários de bibliotecas. 

Childers (1989) apresenta, no Library Trends, um artigo sobre pesquisa de avaliação, que mostra 

algumas limitações dos estudos de usuários: 

a) perguntar a opinião dos usuários visto que eles são mais fáceis de serem interrogados; 

b) utilizar apenas dados demográficos brutos, correlativos ao uso da biblioteca, tais 

como educação, sexo, idade, ocupação e renda; 

c) medir apenas a reação da existência do serviço, sem tentar projetar a reação a possíveis servi- 

     ços futuros; 

d) enfocar apenas a unidade de informação e biblioteca e, assim, alcançar uma perspectiva parti- 

cular, em vez de uma perspectiva global dos clientes e seus estados de informação. 

Embora algumas dessas críticas sejam pertinentes, os estudos de usuários serviram para 

consolidar o campo de investigação (DIAS; NAVES; MOURA, 2001). 

As abordagens referentes aos estudos de usuários se configuram conforme os paradigmas que 

mapeiam a Ciência da Informação: o tradicional e o alternativo. Enquanto o paradigma alternativo se 

configura no modelo centrado no usuário da informação, o paradigma tradicional considera que as 

necessidades de informação podem ser expressadas ou reformuladas em questões, de acordo com a 

linguagem utilizada pelo sistema. 

A abordagem tradicional coloca a informação como externa, algo que existe fora do indivíduo. 

Assim, o emissor (serviço de informação, biblioteca, catálogo) transmite uma mensagem para o 

receptor (usuário), através de um canal, e a mensagem é informativa, na medida em que reduz a 

ambigüidade. Nesse contexto tradicional, a informação existe em um mundo ordena- do; pode ser 

descoberta, definida e medida. Essa abordagem ignora que o ser humano cria sua própria realidade e 

possui seus próprios estoques internos de informação, os quais são usados, para compreender as 

informações externas, nas mais diferentes situações que se apresentam na vida cotidiana. 

O tradicional modelo de comunicação FONTE    RECEPTOR é adotado pela bibliote-  
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ca, ao longo da história, e se mostra inadequado, devido à sua natureza paternalista, sendo apontado como 

uma das razões do desempenho insatisfatório das bibliotecas, particularmente, no Brasil. 

Concorda-se com Netto (1978), quando sugere desconstruir e reelaborar esse modelo de 

comunicação, mudando a direção da flecha FONTE   RECEPTOR, ou mantendo a flecha na 

mesma direção e invertendo os pólos, RECEPTOR   FONTE. Sua proposta é mais condizente, para 

atender às reais necessidades dos usuários, do que o modelo tradicional, que transforma as pessoas em 

objetos em vez de tratá-las como sujeitos. 

As abordagens provenientes do paradigma alternativo enfatizam os usuários e suas habilidades 

de processar ativamente a informação em detrimento do sistema adotado. Enquanto, nas abordagens 

tradicionais, a avaliação dos sistemas de informação se realiza através de medidas do uso realizado pelo 

usuário e do sucesso alcançado (medidas de revocação e precisão), as abordagens alternativas sugerem 

que os serviços de informação concentrem sua atenção no usuário e no significado da busca (FERREIRA, 

1995). 

 

 

 

3.3.2 Teorias utilizadas em estudo de usuário 

 

As teorias utilizadas em estudos de usuários dependem do paradigma adotado; implicam um 

modo de olhar. Em geral, os estudos de usuários extraem suas técnicas das ciências sociais e de 

disciplinas correlacionadas, como a Psicologia (FIGUEIREDO, 1999). 

Os métodos mais utilizados, para a coleta de dados, nos estudos de usuários, são diários, 

observação, questionários e entrevistas. Além desses métodos/instrumentos, os Estudos de caso e 

Levantamentos (Surveys) são muito utilizados na Ciência da Informação e bastante citados nas 

revisões de literatura da área. 

Os estudos de caso - Método que consiste em uma investigação intensa, para descrever uma 

certa situação ou segmento de situação. É o método adequado, quando se quer obter grande volume de 

informação sobre um assunto, ou se deseja obter idéias e pistas para um estudo ou pesquisa posterior. 

Esse tipo de estudo identifica os fatores causais que provocam sintomas ou atitudes na situação ou 

segmento estudado. Descreve uma situação real, sendo que os procedimentos e as técnicas para o 

estudo são desenvolvidos pelo pesquisador. 

Levantamento (Survey) - Esse método descreve as coisas como são e, assim, é dirigido 

à reconstrução de processos que ocorreram antes do estudo, dando uma idéia da situação exis- 

tente, sendo, portanto, o estudo do presente. Não se limita à qualidade, à quantidade, ou às 

opiniões, mas os analisa: opiniões, atitudes, crenças e interesses são, na maioria das vezes, o 

objetivo dos levantamentos. Utiliza as técnicas de observação, entrevista, questionário e diário. 

Enquanto o estudo de caso é o levantamento de uma instituição isolada, o levantamento analisa  
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mais de uma instituição. 

Outras técnicas utilizadas nos estudos de usuários são: Técnica de Delfos, Técnica do incidente 

crítico, Análise de Conteúdo e Análise de Citações. 

A técnica de Delfos foi utilizada, pela primeira vez, em 1966, por Olaf Helmer (CUNHA, 

1982), e envolve dois tipos de indivíduos: pesquisadores (que conduzem o estudo) e respondentes ou 

entrevistados, em geral, representando especialistas nos assuntos que são investigados. Inicia-se com 

uma consulta informal de onde se origina um questionário. Alguns estudos chegam a utilizar até cinco 

questionários e, finalmente, prepara-se o relatório final que reflete um alto grau de convergência de 

opinião. Duas pesquisas importantes, na área de estudos de usuários, utilizaram essa técnica: na 

Agência Sueca de Desenvolvimento Administrativo (SAFAD), em 1971 e em 1975, em uma pesquisa 

realizada por Wilson, que visou a coletar dados futuros sobre necessidades de informação na área de 

bem-estar social, sendo realizados dois encontros, e contou com a colaboração de oitenta e um 

usuários dessa área de especialização. 

A técnica do incidente crítico foi formalizada por Flanagan, em 1947 (KREMER, 1980). Utiliza, 

como instrumento de coleta de dados, a observação, o diário de campo, o questionário ou a entrevista. 

A importância dessa técnica reside em conseguir descrever, em detalhes, relatos da vida real dos 

informantes. O incidente crítico é o último acontecimento que as pessoas lembrarão com mais nitidez, 

como exemplo, a última vez em que o usuário utilizou um serviço de informação. 

Reconhecendo a importância que a técnica do incidente crítico poderia trazer para a análise do 

Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, optou- se por inseri-la na 

aplicação do questionário da pesquisa. 

A Análise de Conteúdo é bastante utilizada na Ciência da Informação (CUNHA, 1982). 

Consiste em uma técnica de pesquisa que objetiva descrever, sistemática e quantitativamente, o 

conteúdo manifesto da comunicação. Na parte desta dissertação, referente à metodologia, apresentam-

se mais detalhes a respeito dessa técnica. 

Análise de Citações consiste em coletar dados sobre padrões de citações, autores e títulos mais 

citados, autores que escreveram sobre um mesmo assunto, trabalhos relevantes sobre um tópico etc. Essa 

técnica é amplamente utilizada em muitos países, através das publicações do Institute for Scientific 

Information (ISI), Science Citation Index e Social Science Citation Index, alcança popularidade. 

As técnicas de marketing, provenientes da ciência da administração, também são empregadas 

nos estudos de usuários. Na década de 70, uma técnica de marketing, denominada "grupos 

focais"(focus groups), passou a ser aplicada na Ciência da Informação, para avaliar a atuação do setor 

de informação sob o ponto de vista do usuário, como consumidor dos produtos/ serviços de 

informação. 
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Apoiada nos estudos de Cunha (1982), Kremer (1980) e Figueiredo (1994; 1999), apresenta- 

se, a seguir, um pequeno retrospecto das técnicas utilizadas nos estudos de usuários: 

Até 1960, a técnica mais utilizada para os estudos de usuários foi a do questionário. Na primeira 

revisão sobre os estudos de usuários, publicada no Annual Review of  Information Science and 

Technology (ARIST), em 1996, Menzel relata que o ano de 1963 marcou época, na área da pesquisa 

experimental, pela aplicação do método do incidente crítico. 

Em 1970, Wood evidencia o uso de questionários auto-administrados e questionários apoiados 

em entrevistas. Métodos indiretos, como citações e análise de registro de empréstimos eram utilizados 

para o estudo do uso da literatura. As amostragens eram mais científicas, as questões melhor 

construídas, a técnica do incidente crítico utilizada com mais freqüência, e opiniões menos procuradas. 

Os resultados eram submetidos a tratamento estatístico rigoroso. Poucos investigadores se 

preocupavam com a baixa percentagem das respostas. 

Em 1975, Brittain criticava procedimentos incorretos de amostragem e ausência de testes 

estatísticos de significância dos resultados. 

Em revisão do ARIST, em 1978, Crawford observou o emprego de combinação de 

metodologias padrões (questionários, entrevistas, técnica do incidente crítico, registros de uso, 

observação). Assinalou que os levantamentos eram ainda comuns e modificações da Técnica de 

Delfos. 

As abordagens alternativas, também denominadas abordagens da percepção, surgiram a parir da 

década de 80. Dentre essas abordagens, destacam-se duas: a abordagem cognitiva e a abordagem 

holística. 

A abordagem cognitiva deriva da ciência cognitiva e procura identificar como os usuários 

processam a informação e o que compõe um modelo apropriado, para representar o fenômeno 

informacional. 

A abordagem holística extrapola os aspectos cognitivos da busca por informação, incluindo os 

aspectos afetivos e psicomotores. Dentro da abordagem holística, existem dois tipos de estudos: a) 

estudos que se concentram nos aspectos afetivos da busca ou nos interesses, atitudes, valores e 

emoções ocorridos durante o processo de busca da informação; b) estudos que focalizam as 

habilidades do usuário no "fazer sentido" (sense making) do meio existente e que consideram que os 

usuários percebem a informação de uma perspectiva subjetiva. Dentro dessa ótica, a Teoria do Sense-

Making, criada por Brenda Dervin, encontra bastante receptividade na Ciência da Informação, até 

mesmo na literatura nacional, como o trabalho de Suely Mara S. P. Ferreira (FERREIRA, 1995). 

Cunha (1982) relata que ainda não existem métodos ou uma metodologia suficientemente 

desenvolvida para a perfeita coleta, análise e avaliação dos dados na área, e isso se reflete nos estudos 

de usuários. O referido autor considera que o uso de um método específico depende dos objetivos da 



 

pesquisa, posição corrobada por Figueiredo (1999). 

Até o momento atual, as técnicas e metodologias empregadas nos estudos de usuários mantêm-

se em uma situação sem grandes mudanças, apesar do surgimento das abordagens alternativas. 

Observa-se que os sistemas de informação do Brasil, carecem de estudos até mesmo no 

paradigma tradicional, pois, em sua maioria, desconhecem-se, até mesmo, aspectos elementares, como 

tipos, níveis etc. de serviços oferecidos (FIGUEIREDO, 1999). 

Dentro do paradigma tradicional, os estudos de usuários desenvolvem uma tipologia dos 

usuários, que é definida a partir do uso/necessidade de informação. Esses estudos demonstram uma 

variabilidade das necessidades de informação, conforme as atividades desenvolvidas pelos indivíduos. 

Nesta dissertação, optou-se por categorizar os usuários do Serviço de Indexação de Artigos de 

Periódicos da UFPB, com o objetivo de captar as suas necessidades informacionais. 

Embora se reconheça que as abordagens alternativas constituem um avanço para o estudo dos 

usuários, a abordagem desta dissertação prioriza o sistema, em virtude de tratar-se de uma pesquisa de 

avaliação de sistema de recuperação da informação. Contudo, a análise do serviço procura revelar, 

também, os interesses e os valores da informação para o usuário e o contexto sócio-histórico-cultural 

onde a informação se constrói. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

"Ligado à prática, o ato teórico estabelece-se a partir do que o homem é, 
concretamente, como um todo, um nó de relações com o mundo. Vale dizer, 
um encontro de ação, pensamento, desejo, prazer, paixão, sonho..." 

(PEREIRA, Otaviano, 1998) 
 
 
 

4.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

A pesquisa social pode ter diversos tipos de objetivos, como, por exemplo, descrição, 

avaliação e (re)construção (THJOLLENT, 1984). O primeiro tipo consiste em descrever uma situação 

tal como ela é. A pesquisa de avaliação consiste em avaliar ou medir o que ocorre em comparação a 

uma norma, critério ou ideal definido, e o terceiro tipo visa a contribuir, para delinear as possíveis 

transformações da situação vigente, com o objetivo de construção ou reconstrução. 

Para promover a análise do Serviço de Indexação de artigos de periódicos da Biblioteca 

Central da Universidade Federal da Paraíba, optou-se pela pesquisa de avaliação, tendo em vista que se 

empreende uma comparação do serviço em relação a critérios de avaliação de sistemas de recuperação da 

informação propostos na literatura, e, além disso, são consideradas as opiniões dos usuários do serviço, 

o que se configura numa forma de avaliação. 

Para a estruturação da presente pesquisa, adotaram-se os procedimentos metodológicos que 

compreendem: 

a) uma revisão da literatura sobre a temática, especialmente Indexação e Avaliação de Sistemas de 

Recuperação da Informação, com o propósito de obter um melhor embasamento teórico 
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para a pesquisa. Para tanto, consultaram-se artigos de revisão (reviews), livros, periódicos e materiais em 

diversos formatos, inclusive o eletrônico, referentes ao tema em estudo e que serviram de respaldo, para 

explicar, compreender e dar significado ao fenômeno estudado; 

b) uma pesquisa documental, no âmbito da Biblioteca Central da UFPB, com o objetivo de    

 extrair informações sobre a implantação e o funcionamento do serviço de indexação; 

c) uma pesquisa de campo que inclui duas partes: 1) uma avaliação da cobertura do Catálogo de Assunto da 

Seção de Periódicos da Biblioteca Central, tomando-se, como referencial, a cobertura da Rede Bibliodata; 

2) uma pesquisa com usuários do serviço, correspondente à aplicação de um questionário (Apêndice B) 

na própria Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, com a finalidade de coletar dados 

necessários à pesquisa; 

d) análise e discussão dos dados coletados, conforme o item 5 desta dissertação; 

e) as conclusões, resultantes da pesquisa, correspondem ao item 6 desta dissertação. 

A investigação tem dois planos, distintos e complementares, de abordagem: um quantitativo e outro 

qualitativo. O plano quantitativo permite encontrar subsídios para a construção de uma base objetiva, e 

o segundo plano, o qualitativo, delineia a sua subjetividade, para ampliar o entendimento do objeto da 

pesquisa. 

A pesquisa de avaliação é, normalmente, concebida em termos quantitativos, embora possa ser 

igualmente válida em forma qualitativa (CHILDERS,1989). 

Os métodos quantitativos empregam um instrumental estatístico, como base do processo de 

análise de um problema, e são amplamente utilizados na condução de estudos descritivos, naqueles 

que procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis, assim como nos que investigam a 

relação de causalidade dos fenômenos. Em princípio, a abordagem quantitativa representa a intenção 

de garantir a precisão dos resultados e evitar distorções de análise e interpretação (RICHARDSON et 

al., 1999). 

A abordagem qualitativa extrapola os números e não restringe a realidade social ao que pode ser 

observado e quantificado apenas. Além de tratar-se de uma opção do investigador, a abordagem 

qualitativa justifica-se por ser uma forma adequada, para entender a natureza do fenômeno social, que 

caminha para o universo de significações, motivos, aspirações, crenças e valores. 

Wilson (2000) propõe a pesquisa qualitativa como uma forma de confrontar, diretamente, a 

questão, tão propalada, da ausência de teoria nos estudos de usuários. 

O equilíbrio entre os aspectos quantitativos e qualitativos é sugerido na metodologia de pesquisa 

social, como mostram os trabalhos de Thiollent (1984) e Minayo (1998). 

Considera-se importante ressaltar a nossa compreensão acerca da não neutralidade das 

ações humanas. Seja quantitativa ou qualitativa, nenhuma pesquisa é neutra. A escolha do 

referencial teórico que fundamenta o objeto de estudo do pesquisador está imbricado com as  
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suas formas de perceber a realidade social. 

Nas Ciências Sociais, por sua própria natureza, a objetividade não é realizável. Entretanto, a 

objetivação se realiza no rigor do uso do instrumental teórico e técnico adequado, em um processo 

interminável e necessário, para atingir a realidade. Consegue-se captar dos fenômenos sociais, segundo 

Demo (1985), menos um retrato e mais uma pintura. Entende-se, então, que a produção científica, nas 

Ciências Sociais, é uma criação e traz as marcas de seu autor. Além disso, é necessário reconhecer que 

o sujeito não é neutro, ou então se elimina o sujeito no processo do conhecimento. A objetivação, ou 

seja, o processo de construção que reconhece a complexidade do objeto das Ciências Sociais, seus 

parâmetros e sua especificidade, torna-se o critério mais importante de cientificidade. Faz-se 

necessário repudiar o discurso ingênuo ou malicioso da neutralidade dos sujeitos, embora se reconheça 

a necessidade de buscar formas de reduzir o excesso de juízos de valor na pesquisa (MINAYO, 1998). 

O ser humano, por sua natureza singular, não pode ser descrito apenas em números, mas exige que se 

busque o significado de suas ações. 

Entende-se que a realidade social tem dinâmica própria e é construída historicamente, por 

diferentes atores, com percepções e desejos, muitas vezes, conflitantes. Assim, os enfoques utilizados 

são traduzidos nos seguintes objetivos. 
 
 
 

4.2 OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

a) Objetivo específico 1 

A cobertura do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da 

UFPB foi traçada a partir de uma comparação realizada entre os títulos de periódicos, da área de 

Ciências Sociais, indexados pelo serviço e os da Rede Bibliodata, publicados pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV); 

a) Objetivo específico 2 

A aferição da recuperabilidade e da previsibilidade do serviço realizou-se a partir das respostas 

contidas nas seguintes questões, contidas no instrumento de coleta de dados: questões 6, 7, 8, 9 e 10. 

Para atingir esse objetivo, consideraram-se as variáveis: linguagem e organização do Catálogo de 

Assunto. A atualidade do serviço foi aferida a partir dos dados apresentados nas questões abertas 

do instrumento de coleta: questões 11, 12,13 e 14; 

b) Objetivo específico 3 

A caracterização do perfil do usuário do serviço efetuou-se a partir das respostas contidas 

nas questões 1, 2, 3, 4 e 5, considerando-se as variáveis: sexo, vinculação com a UFPB e tempo de 

utilização do serviço;  
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c) Objetivo específico 4 

As opiniões dos usuários, em relação ao Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da 

Biblioteca Central da UFPB, foram caracterizadas levando-se em consideração o nível de 

satisfação do usuário, a partir das respostas coletadas nas questões abertas, constantes no 

questionário da pesquisa; 

d) Objetivo específico 5 

    As diretrizes, para que o serviço possa-se adequar, cada vez mais, às necessidades de 

informação dos usuários do serviço, foram traçadas a partir das sugestões, reclamações e 

comentários apresentados nas respostas das questões abertas. 
 
 
 

4.3 DEFINIÇÃO CONCEITUAL 
 

Com o objetivo de aclarar a compreensão do sentido conotativo contido nesta dissertação, 

apresenta-se o significado dos seguintes termos: 

Indexação - representação do conteúdo dos documentos, por meio de palavras-chave ou frases-

chave, quer retirados do texto original (extraídas do título, resumo ou do texto completo do artigo de 

periódico), quer escolhidos em uma linguagem de informação ou de indexação. 

Recuperação da informação - "processo que visa a satisfazer as necessidades/pedidos dos 

usuários, fornecendo-lhes as informações relevantes existentes no acervo" (GUIMARÃES,1990, 

p.118). 

Avaliação - "processo de identificação e coleta de dados sobre serviços específicos ou 

atividades, estabelecendo critérios por que seu sucesso pode ser estimado e determinando ambos a 

qualidade do serviço ou atividade e o grau por que o serviço ou atividade executa metas determinadas 

e objetivos" (HERNON; MCCLURE, apud HARTER; HERT, 1997). 

Catálogo de Assunto - Corresponde a uma lista de fichas catalográficas, organizadas por 

assunto (palavras-chave ou frases-chave), dos artigos de periódicos indexados, e que contêm as 

referências bibliográficas dos mesmos. 

Usuário - É a pessoa que utiliza o Catálogo de Assunto (usuário real), ou aquela a quem o 

serviço se destina e que poderá utilizá-lo (usuário potencial). 

           Serviço de Indexação - Entende-se por Serviço de Indexação a análise documentária e a 

transcrição do conteúdo temático dos artigos de periódicos em fichas catalográficas, para compor o 

Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB. 

          Desempenho - É a performance do Serviço de Indexação. 

Periódico - Publicação editada em partes trazendo a colaboração de autores diversos e 

sob a direção de uma ou diversas pessoas, geralmente vinculada a uma entidade responsável. 
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Pode tratar de um assunto específico ou de vários assuntos. 
 
 
 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

4.4.1 Espaço da pesquisa 
 

O campo específico da pesquisa é constituído pelo Serviço de Indexação de Artigos de 

Periódicos, localizado na Seção de Periódicos da Biblioteca Central da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). 
 
 
 

4.4.2 Escolha do grupo de pesquisa 
 

A população pesquisada é composta de usuários da Seção de Periódicos da Biblioteca Central da 

UFPB que compareceram no período estabelecido para a coleta de dados, meses de Fevereiro e Março 

de 2002, e que se dispuseram a participar da pesquisa. Fazem parte da amostra 123 usuários e 31 não-

usuários do Catálogo de Assunto da Seção. 
 
 
 

4.4.3 Critérios de amostragem 
 

Considerando-se que uma avaliação de qualidade não exige uma amostra estatisticamente 

representativa (MEIRA, 1996), optou-se por uma amostragem qualitativa, havendo menor pre-

ocupação com a generalização. A amostra foi recortada de forma a obter as informações acerca do 

objeto da pesquisa. Segundo Minayo (1996, p.102): 
 

Numa busca qualitativa, preocupamo-nos menos com a generalização e mais com o 
aprofundamento e abrangência da compreensão seja de um grupo social, de uma organização, 
de uma instituição, de uma política, ou de uma representação. 

 

Assim a amostra é composta de usuários da Seção de Periódicos da Biblioteca Central, que 

compareceram à Seção no período estabelecido para a coleta dos dados e que se dispuseram a 

participar da pesquisa, não havendo maior preocupação em delimitar números. 
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4.5 FASES DA PESQUISA 
 
 
 

4.5.1 Pesquisa documental 
 

Para a análise do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da 

UFPB, realizou-se uma pesquisa documental, que permitiu extrair informações sobre a implanta- 

ção e funcionamento do serviço. A análise documental se constitui em uma importante técnica de 

pesquisa de abordagem qualitativa e desfruta prestigio na Ciência da Informação, o que serviu de motivo 

para a sua adoção. Os relatórios da Seção de Periódicos, apresentados anualmente à Divisão de 

Serviços aos Usuários da Biblioteca Central da UFPB, serviram de esteio para a análise. 
 
 
 

4.5.2 Pesquisa de campo 
 

A pesquisa de campo compreendeu duas etapas: avaliação da cobertura do Catálogo de Assunto 

e pesquisa com os usuários do Serviço de Indexação. 
 
 
 

4.5.2.1 Análise da cobertura do Catálogo de Assunto 
 

Para a análise da cobertura do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Biblioteca 

Central da UFPB, consideraram-se como representativos da área de Ciências Sociais, os periódi- 

cos da Rede Bibliodata, publicados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Efetuaram-se dois 

levantamentos: um, dos títulos de periódicos da área de Ciências Sociais, pertencentes à Rede 

Bibliodata e publicados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e outro dos títulos indexados pelo Serviço 

de Indexação de artigos de periódicos da Biblioteca Central da UFPB. Em seguida, procedeu-se a um 

confronto entre as duas listagens. 
 
 
 

4.5.2.2 Pesquisa com os usuários do Serviço de Indexação 
 

A segunda etapa da pesquisa de campo refere-se a uma pesquisa com os usuários do Serviço de 

Indexação, momento que correspondeu à aplicação do instrumento de coleta de dados. 
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4.5.2.2.1 Instrumento de pesquisa 
 

Para coletar os dados, optou-se pela utilização de questionário. A aplicação do questionário é 

um procedimento intermediário e parte essencial do trabalho, para que se obtenham informações que 

se pretendem atingir com a pesquisa. 

O questionário se constitui realmente, em uma entrevista estruturada. É uma técnica de inves- 

tigação onde uma lista de questões são apresentadas, por escrito, pelo pesquisador aos informantes, 

visando à obtenção de dados. O questionário permite descrever as características e medir determinadas 

variáveis de um grupo social. Dentre as vantagens que o questionário apresenta, podem-se visualizar as 

seguintes: apresenta relativa uniformidade, de uma medição a outra, pelo fato de que o vocabulário, a 

ordem das perguntas e as instruções são iguais para todos os entrevistados; o fato de haver tempo suficiente, 

para responder o questionário, pode proporcionar respostas mais refletidas que as obtidas em uma primeira 

aproximação com o tema da pesquisa; a tabulação de dados pode ser feita com maior facilidade e rapidez que 

outros instrumentos (RICHARDSON et al., 1999). Além disso, o custo constitui a principal vantagem do 

questionário, principalmente quando não se dispõe de recursos financeiros, para subsidiar a pesquisa. 

Lancaster (1977) e Figueiredo (1986) apontam o questionário como um dos instrumentos mais 

utilizados em pesquisas de avaliação de serviços de informação. 

O questionário foi elaborado com questões fechadas e questões abertas, levando-se em conta 

que as questões abertas permitem ao respondente enquadrar sua percepção em alternativas não 

estabelecidas (GEL, 1999). 

Para o registro dos dados e outras impressões, acerca dos fatos que ocorreram, durante  

o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se um diário de campo. O diário de campo é um instrumento 

utilizado para registrar os resultados da observação. Utilizada como procedimento científico, a obser- 

vação consiste no uso dos sentidos com vistas a captar a realidade observada. Quando observador 

conta com algum recurso de controle que pode dar estruturação ao processo de observação, deno- 

mina-se observação sistemática (RICHARDSON et al., 1999). Adotou-se a técnica da observação 

sistemática pois, antes da coleta de dados, elaborou-se um plano específico para o registro de alguns 

pontos que poderiam ser considerados. Entende-se que a observação constitui elemento fundamental 

para a pesquisa, sendo um dos pontos mais positivos para o uso da observação a possibilidade de se 

obter a informação no momento em que ocorre o fato. Durante todo o processo da pesquisa, que vai 

desde a formulação do problema até à análise e interpretação dos dados, a observação desempenha 

um papel imprescindível, podendo ser conjugada a outras técnicas de coleta de dados, ou ser empre- 

gada de forma independente. 
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4.5.2.2.2  Forma de aplicação 
 

Conforme ficou estabelecido, no ato de qualificação do projeto da pesquisa, a coleta de 

dados seria realizada durante o mês de Novembro de 2001, entretanto o período foi alterado em 

virtude da última greve empreendida por professores e funcionários da UFPB. Durante a greve 

dos funcionários, a Biblioteca Central permaneceu fechada, e, quando reabriu as suas portas, com o 

retorno dos funcionários às suas atividades, a freqüência de usuários na Seção de Periódicos era 

diminuta, para não dizer irrisória, o que impossibilitou a aplicação do questionário naquele período. 

Essa situação se reverteu com o retorno das aulas. 

Assim, coletaram-se os dados no período de 18 de fevereiro a 27 de março de 2002, nos 

dias úteis e nos turnos da manhã e tarde. A aplicação dos questionários, aos usuários, ocorreu na 

Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB. A pesquisadora responsável pelo projeto 

incumbiu-se da aplicação dos questionários, com a colaboração da chefe da referida Seção. 

Convém salientar que, antes da coleta de dados da pesquisa, realizou-se um pré-teste. O 

pré-teste corresponde à aplicação prévia do questionário a um grupo que apresenta as mesmas 

características da população incluída na pesquisa, com o objetivo de revisar e direcionar aspectos 

da investigação (RICHARDSON et al.,1999). Em virtude da inexistência de um grupo com 

características semelhantes à população em estudo, aplicou-se o pré-teste na própria Seção de 

Periódicos da BC, no período de uma semana. Os quinze questionários aplicados demonstraram 

a necessidade de realizar algumas alterações no seu roteiro. Então, reformularam-se algumas 

questões e acrescentaram-se outras, de modo a facilitar a compreensão dos respondentes e atin- 

gir os objetivos da pesquisa. Os questionários, definitivo e do pré-teste, correspondem aos APÊN-

DICES B e C, respectivamente. Os usuários que participaram do pré-teste foram excluídos da 

aplicação definitiva do questionário. 

Adotou-se a postura de contactar o usuário após a consulta ao Catálogo de Assunto da 

Seção, como condição essencial, para responder o questionário. Entretanto, com a intenção de 

que a pesquisa atingisse também os usuários potenciais do serviço, optou-se, por incluir, tam- 

bém, como respondentes, os usuários que compareceram à sala de leitura da Seção de Periódicos 

da BC, durante o período da coleta de dados. Inicialmente explicou-se o objetivo da pesquisa e, 

em seguida, procedeu-se a entrega do questionário. Durante a aplicação do questionário, sempre 

se procurou manter uma postura de neutralidade, a fim de se evitar interferências nas respostas. 

O tempo estabelecido, para cada usuário responder e devolver o questionário, atingiu uma média 

de 30 minutos. Quanto a problemas relativos à adesão, praticamente inexistiram, pois apenas 

oito usuários se negaram a responder o questionário. 
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Terminado o período de coleta de dados, computaram-se 123 questionários respondidos por 

usuários reais e 31 por usuários potenciais do Serviço de Indexação, o que totaliza 154 questionários. 
 
 
 

4.6 SISTEMATIZAÇÃO PARA EFEITO DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

A partir dos dados coletados nos questionários, sistematizou-se o material de análise 

utilizando-se o método de Análise de Conteúdo. 

A Análise de Conteúdo é comumente usada para representar o tratamento dos dados de 

uma pesquisa qualitativa (MINAYO, 1996). Segundo Bardin (1977, p.42), a Análise de Conteúdo 

consiste em 
 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimen- 
tos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

A Análise de Conteúdo relaciona estruturas semânticas (significantes) com estruturas soci-

ológicas (significados) dos enunciados, procurando ultrapassar os significados manifestos em busca de 

atingir um nível mais profundo. Ela, também, promove a articulação da superfície dos textos descrita e 

analisada com os fatores que determinam suas características, como as variáveis psicossociais, con-

texto cultural, contexto e processo de produção da mensagem. 

Visando a atingir os significados manifestos das respostas contidas no questionário da 

pesquisa, optou-se pela utilização de uma abordagem temática, como forma de analisar qualita-

tivamente o material coletado. "O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um 

texto analisado, segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura" (BARDIN, 

1977, p.105). 

A operacionalização da análise temática compreendeu três etapas: 

a) Pré-análise - Inicialmente o material coletado foi examinado e organizado de acordo com as   

       respostas apresentadas pelos respondentes, o que possibilitou uma análise objetiva; 

b) Exploração do material - Essa etapa correspondeu, essencialmente, à elaboração de categori- 

as de análise, para nortear a especificação dos temas enfocados. As categorias "são rubricas 

ou classes as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse 

efectuado em razão dos caracteres comuns desses elementos" (BARDIN, 1977, p.117). Na 

pesquisa, as categorias foram elaboradas a partir do confronto da teoria com os dados coletados. 

Inicialmente, os questionários foram organizados em duas grandes categorias: a) os usuários 

reais, correspondendo àqueles que utilizaram o Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos; 
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b) os usuários potenciais, que correspondem ao usuários que não utilizaram o citado catálogo;  

c) Tratamento dos resultados - Depois de instituídas as categorias, trabalhou-se com os significados no 

processo de interpretação das respostas. Empregou-se, também, a interpretação inferencial, que 

consiste em um tipo de interpretação controlada, que busca aprofundar e estabelecer relações e 

deduções nos procedimentos de análise. Com o objetivo de preservar a individualidade dos usuários, 

adotaram-se, nos questionários, os códigos UG, UPG e Prof., os quais se referem à classificação 

Usuário da Graduação, Usuário da Pós-Graduação e Professor, respectivamente. Os códigos são 

seguidos do nome da instituição de origem do usuário, e, no caso daqueles usuários oriundos da 

UFPB, acrescentou-se o nome do curso ou departamento. As falas dos usuários foram transcritas 

literalmente, como se apresentam, nos questionários da pesquisa. 
 
 
 

4.7 LIMITES DA PESQUISA 
 

A literatura de avaliação de sistemas de recuperação da informação, especialmente, em língua 

portuguesa, constitui-se em um dos limites da pesquisa. Essa literatura é escassa, principalmente, no 

que se refere à avaliação de serviços de indexação. 

O tempo médio necessário utilizado pelos usuários, para responder o questionário, constituiu-se 

em outro limite da pesquisa. Observou-se que alguns usuários demonstraram pressa, para responder o 

questionário, muitas vezes, omitindo-se em responder às questões abertas. Acredita-se que isso possa 

alterar a qualidade das respostas de algumas questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 O SERVIÇO DE INDEXAÇÃO DE ARTIGOS DE PERIÓDICOS DA BIBLIOTECA 
CENTRAL DA MPB EM FACE DAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 
 

"Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da 
travessia." 

(GUIMARÃES ROSA, J, 1967) 

 

 

5.1 O USUÁRIO DO SERVIÇO 
 

A pesquisa desenvolveu-se junto aos usuários que compareceram à Seção de Periódicos da 

Biblioteca Central (BC) da UFPB, no período da coleta de dados. Os usuários solicitados a participar 

da pesquisa totalizaram 162, incluindo-se usuários e não usuários do Catálogo de Assunto da referida 

Seção. As abstenções, correspondentes a 8 usuários que não quiseram responder o questionário da 

pesquisa, atingiram apenas 5,0% do total. Assim, passou-se a trabalhar com 154 usuários. (Gráfico 1). 
 
 

Gráfico 1 - Aplicação do Questionário 
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A partir da aplicação do questionário, identificaram-se 123 usuários reais, assim 

denominados por corresponder em aqueles usuários que utilizam o Catálogo de Assunto da 

Seção de Periódicos da BC, e 31 usuários potenciais, que compreendem aqueles que freqüentam a 

Biblioteca Central, mas, de acordo com as suas respostas ao questionário, não utilizam o Catálogo de 

Assunto da Seção. (Tabela 1). 
 

Tabela 1 - Utilização do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos 
 

Utilização do Catálogo Número Percentual (%) 
Sim 123 79,9 
Não 31 20,1 
Total 154 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 

 

 

5.1.1 Perfil dos usuários do Serviço de Indexação 
 

Visando a alcançar os objetivos estabelecidos para a pesquisa optou-se, primeiramente, por 

caracterizar os usuários do serviço, o que constitui um passo importante, para se conhecer suas 

necessidades de informação. Conforme Carneiro (1985), a identificação dos usuários constitui 

um pré-requesito para o planejamento de qualquer sistema de informação. Além disso, a partir 

da caracterização, é possível estabelecer uma tipologia dos diferentes grupos de usuários 

que, conforme demonstra a literatura, apresentam comportamentos e necessidades de 

informação diferentes (FIGUEIREDO, 1999). Na pesquisa, optou-se pela inclusão de algumas 

variáveis. Assim, traçou-se o perfil do usuário conforme a utilização do Catálogo de Assunto da 

Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, o sexo, a vinculação com a UFPB e a freqüência 

à Seção de Periódicos. 
 

 

5.1.1.1 Caracterização dos usuários a partir da utilização do Catálogo de Assunto da Seção de Peri-

ódicos da Biblioteca Central da UFPB: 
 

A escolha da variável utilização do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos tem como 

finalidade, determinar o percentual de usuários que utiliza o Serviço de Indexação e identificar os 

usuários reais e potenciais. 

De acordo com os dados coletados na pesquisa, 79,9% dos usuários utilizam o Catálogo 

de Assunto, contrapondo-se ao percentual de 20,1%, correspondente àqueles usuários que não o 

utilizam (ver Tabela 1). A obtenção desses dados possibilitou distinguir os usuários reais e po- 
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tenciais do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB. 

Em se tratando, ainda, da utilização do serviço, coletaram-se dados sobre a última vez em que o 

usuário utilizou o Catálogo de Assunto da Seção. A coleta desses dados resultou da proposta de 

inserir, na pesquisa, a Técnica do Incidente Crítico (KREMER, 1980). Esta técnica possibilita obter 

resultados mais detalhados, quando se pergunta aos usuários de um sistema de informação, logo após 

a utilização de um serviço, como eles procederam em uma situação determinada (incidente crítico). 

Conforme demonstram os dados constantes da Tabela 2, a maioria dos usuários (76,4%) utilizou o 

Catálogo de Assunto da Seção, no mesmo dia em que respondeu o questionário. Em contrapartida, os usuários 

que utilizaram o Catálogo há mais de um mês representam 15,4%. Destes resultados, infere-se que as 

respostas apresentadas pelos usuários podem denotar uma maior nitidez, tendo em vista que a avaliação 

realizada pela maioria dos usuários parte de um acontecimento recente. 
 
 

Tabela 2 - Período de utilização do Catálogo de Assunto pelos usuários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2 Caracterização dos usuários segundo o sexo: 
 

A distribuição dos informantes, segundo o sexo, mostrou predominância do sexo feminino, 

tanto entre os usuários reais (81,3%), quanto entre os potenciais (64,5%). O sexo masculino está 

representado por 18,7% dos usuários reais e 35,5% dos usuários potenciais, conforme consta da 

Tabela 3. 

 

 

 

 

Quando Utilizou Número Percentual (%) 

Hoje 94 76,4 

Há mais de um mês 19 15,4 

Neste mês 8 6,5 

Nesta semana 3 2,4 

Ontem 1 0,8 

Não respondeu 1 0,8 

Total 123 100,0 

Fonte: Pesquisa direta 
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Tabela 3 - Usuários do Serviço de Indexação, segundo o sexo 

 Usuários Reais Usuários Potenciais 

Sexo Número Percentual (%) Número    Percentual (%) 

Feminino 100 81,3 20 64,5 

Masculino 23 18,7 1 1  35,5 

Total 123 100,0 31 100,0 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Esse resultado da pesquisa, que demonstra a presença de maior número de usuários do sexo 

feminino na biblioteca, corrobora estudos anteriores a respeito do uso das bibliotecas universitárias 

(FIGUEIREDO, 1994; MATTOS, 2001), que comprovam que os usuários do sexo masculino utilizam 

menos os serviços da biblioteca do que os do sexo feminino. 

O sexo é considerado uma variável importante na construção do perfil dos grupos de usuários. 

Estudos demonstram que, no sistema de relações com o gênero, essa variável não é neutra; ela tem 

significação, não apenas, quanto à força de trabalho, mas em relação aos papéis e funções sociais que lhe são 

atribuídos (MEIRA, 1996). 

 

 

 

5.1.1.3 Caracterização dos usuários segundo o vínculo com a UFPB: 
 

Considerando a forma como os usuários estão vinculados à instituição mantenedora do Serviço de 

Indexação, a pesquisa revelou que grande parte do grupo estudado é formada por alunos da UFPB. 

Constatou-se que a maioria desses alunos é composta de estudantes dos cursos de graduação da 

UFPB: dentre os usuários reais, eles correspondem a 61,0% e, dentre os potenciais, representam 80,6%. Os 

estudantes dos cursos de pós-graduação (16,3%) constam apenas do grupo de usuários reais, assim como 

professores e pesquisadores (1,6%). Verificou-se que uma parcela significativa de usuários é composta por 

pessoas ligadas a instituições externas à UFPB: entre os usuários reais, representam 21,1 % e, entre os 

potenciais, 16,2% do total de respondentes (ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Usuários do Serviço de Indexação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Os resultados da pesquisa revelam que a maioria dos usuários do serviço é composta por 

estudantes de Graduação da UFPB, enquanto os professores e pesquisadores utilizam pouco o Servi- 

ço de Indexação. Esses resultados corroboram outros estudos como os de Figueiredo (1994) e Mattos (2001), 

que comprovaram que a freqüência de professores à biblioteca universitária é baixa. 

A presença do professor na biblioteca é bastante debatida em diversos estudos da área 

(MATTOS, 2001; SILVA, 1991). Infelizmente, esses estudos demonstraram a ausência do professor 

na biblioteca. Salienta-se a necessidade da reeducação do professor e, também, do bibliotecário, no 

sentido da conscientização de que ambos são profissionais da educação e, como parceiros, podem 

realizar um trabalho bem mais proveitoso. 

Os usuários do Catálogo de Assunto, estudantes de graduação dá UFPB, são oriundos de 

cursos das diversas áreas do conhecimento, conforme distribuição apresentada na Tabela 4. A 

maioria deles emana dos cursos da área de Ciências da Saúde, que corresponde a 58,7% dos 
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usuários reais e 60,0% dos usuários potenciais. Em seguida, há predominância de usuários das Ciên- 

cias Humanas e Sociais, que correspondem a 33,3% dos usuários reais e 20,0% dos usuários poten- 

ciais. Os usuários da área de Tecnologia representam 16,0% dos usuários potenciais, e os usuários que 

cursam as Ciências Exatas e Biológicas correspondem a 4,0% dos usuários reais. 
 
Tabela 4 - Usuários alunos da Graduação, por Área do Conhecimento 
 

Usuários Reais Usuários Potenciais 

Area do Conhecimento                Número       Percentual (%)          Número    Percentual (%) 

Ciências da Saúde 44 58,7 15 60,0 

Ciências Humanas e Sociais 25 33,3 5 20,0 

Ciências Exatas e Biológicas 3 4,0 - 0,0 

Tecnologia - 0,0 4 16,0 

Não especificada 3 4,0 1 4,0 

Total 75 100,0 25 100,0 

Fonte: Pesquisa direta. 
 

Os alunos de cursos de Pós-Graduação da UFPB constam apenas entre os usuários reais e estão 

vinculados às áreas de Ciências Humanas e Sociais (40,0%), Ciências da Saúde (25,0%) e Tecnologia 

(20,0%) (Tabela 5). 

Tabela 5 - Usuários alunos da Pós-Graduação, por Área do Conhecimento 

 

Área do Conhecimento                                  Número                                Percentual (%) 

Ciências Humanas e Sociais 8 40,0 

Ciências da Saúde 5 25,0 

Tecnologia 4 20,0 

Não especificada 3 15,0 

Total 20 100,0 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

A categoria "Outros", que aparece no Gráfico 2, refere-se a usuários provenientes de outras 

instituições. Dentre os usuários reais, a maioria deles (54,0%) é composta de alunos da Escola de 

Enfermagem Santa Emília de Rodat (EESER), seguida pelos alunos do Centro Universitário de João 

Pessoa (UNTPÊ), com 19,0%. Dentre os usuários potenciais do Serviço de Indexação, 20% são 

riundos do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Usuários provenientes de outras instituições.   
                                                                        Usuários Reais                  Usuários Potências 

               Usuário                                 Número     Percentual (%)     Número        Percentual (%) 
Aluno da EESER 14 54,0 - 0,0 
Aluno do UNTPÊ 5 19,0 1 20,0 
Aluno da ASPER          1 3,9 - 0,0 

Aluno Especial          1 3,9          - 0,0 

Aluno Estrangeiro 1 3,9 - 0,0 
Técnico em Enfermagem 1 3,9 1 20,0 
Ex-aluno 1 3,9 1 20,0 
Visitante - 0,0 1 20,0 
Não especificado 2 7,5 1 20,0 
Total                                              26                             100,0                   5                           100,0 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

A pesquisa comprovou, portanto, que usuários de outras instituições freqüentam a Biblioteca Central 

da UFPB e utilizam os seus serviços. Talvez isso se deva ao fato de existir carência de um bom acervo nas 

bibliotecas das demais instituições, ou mesmo que essas bibliotecas não detêm o porte da BC, nem em 

termos de disponibilidade de coleções nem de serviços oferecidos à comunidade. 
 
 
 

5.1.1.4 Caracterização dos usuários a partir de sua freqüência à Seção de Periódicos da Biblioteca 

Central da UFPB: 
 

A opção pela escolha da variável referente à periodicidade da freqüência dos usuários à 

Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB teve, como objetivo, verificar a assiduidade dos 

usuários à Seção de Periódicos. 

Detectou-se que a maior parte dos usuários freqüenta a Seção de Periódicos, pelo menos, 

uma vez ao mês. Dentre os usuários reais, a maioria (45,6 %) freqüenta a Seção de Periódicos men- 

salmente, enquanto os mais assíduos (2,4 %) freqüentam-na mais de uma vez por semana. A periodi- 

cidade da freqüência de usuários potenciais também demonstra que a maior parte desses usuários freqüenta 

a Seção de Periódicos mensalmente (41,9%); em contrapartida, encontram-se 19,4%, que a freqüentam 

mais de uma vez por semana (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Periodicidade da freqüência de usuários à Seção de Periódicos 
 Usuários Reais Usuários Potenciais 

Freqüentam a Seção Número    Percentual (%)       Número Percentual (%) 
Mensalmente ou menos 56 45,6 13 41,9 
Não sabem avaliar 43 34,9 8 25,8 
Semanalmente 18 14,7 4 12,9 
Mais de uma vez por semana 3 2,4 6 19,4 
Não responderam 3 2,4 - 0,0 

Total 123 100,0 31 100,0 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Convém atentar para esse resultado da pesquisa, em que a maioria dos usuários freqüenta a 

biblioteca mensalmente. Considera-se esse nível de freqüência inadequado, especialmente, por se tratar de 

uma biblioteca universitária. A presença de usuários à biblioteca deve ser mais freqüente. A Biblioteca 

Central deve-se fazer presente no cotidiano de seus usuários, dando apoio constante às atividades 

acadêmicas, especialmente, no que se refere ao ensino e pesquisa. A divulgação dos serviços oferecidos 

pela biblioteca pode contribuir, para aumentar a freqüência de usuários. 
 
 

5.1.2 O porquê da não utilização do Serviço de Indexação. 
 

Através das respostas à questão 13, questionário da pesquisa, os usuários potenciais apresen- 

taram razões por que não utilizam o Serviço de Indexação. Embora a questão fosse dirigida aos 

usuários potenciais do Serviço de Indexação, 22 usuários reais (17,8%) a responderam. As justifica- 

tivas apresentadas para a não utilização do serviço podem ser vistas na Tabela 8. 

 
 

Razão                                               Usuários Potenciais                      Usuários Reais 

                                                                   Número   Percentual (%)  Número  Percentual (%) 

Desconhecimento do Catálogo 18 58 6 27,2 

Disponibilidade de outros meios 

para obter informações 

 

5 

 

16,1 

 

9 

 

41 

Dificuldade para entender o 

catálogo 

 

2 

 

6,5 

 

1 

 

4,6 

     

 

(continua na próxima página) 
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                                                                                              (continuação da Tabela 8) 

Razão                                                   Usuários Potenciais                 Usuários Reais          

                                                                  Número   Percentual (%)   Número  Percentual (%) 

 O catálogo não fornece a  

Informação desejada 

 

0 

 

0 

 

3 

 

13,6 

Outra razão 4 12,9 3 13,6 

Não respondeu 2 6,5 0 0 

Total 31 100 22 100 

Fonte: Pesquisa direta. 

O desconhecimento do catálogo foi a razão apontada por 5 8% dos usuários potenciais. Esse 

dado demonstra que o Serviço de Indexação é pouco conhecido. Alguns usuários afirmaram que 

dispõem de outros meios, para obter informação (16,1%), enquanto outros responderam que têm 

dificuldade, para entender o catálogo (6,4%). 

Embora cinco usuários tenham respondido que dispõem de outros meios para obter informa- 

ção, eles não citaram quais são. Esse grupo é formado por três usuários vinculados a cursos de Gra- 

duação da UFPB, área da saúde (Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia), e dois, a outras institui- 

ções de ensino. 

Dos usuários que justificaram a não utilização do Catálogo de Assunto da Seção de Periódi- 

cos, por sentirem dificuldade em entendê-lo (6,5%), um é aluno do Curso de Enfermagem da UFPB, e o 

outro é aluno do ensino médio. 

Os usuários reais que justificaram a disponibilidade de outros meios, para obter informação 

(41,0%), são alunos de cursos da Graduação (4), da Pós-Graduação (4) e professor (1), todos 

vinculados à UFPB, não citaram quais são esses meios. 

Dentre os usuários reais que alegaram o desconhecimento do Catálogo de Assunto da Seção de 

Periódicos (27,2%), dois são alunos de cursos de Graduação da UFPB, Medicina e Enfermagem, e 

quatro são provenientes de outras instituições. 

A necessidade de divulgação do Serviço de Indexação é evidente. Considera-se que o conhe- 

cimento da existência do Serviço de Indexação contribui, para ampliar o seu uso. Os usuários poten- 

ciais apontaram o desconhecimento da existência do serviço como a razão principal da sua não utiliza- 

ção. Sobre esse fato, é importante enfatizar que muitos usuários reais visualizam a necessidade de divulgar 

o serviço, conforme pode ser verificado, nos comentários seguintes: 

"Deve ser pensada uma maneira de divulgar o funcionamento da Seção, pois muitos estudan- 

tes são sabem da existência dela e perdem um ótimo subsídio para a realização de trabalhos" (UG/ 

UFPB/Enfermagem). 
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"Maior divulgação deste serviço que é de grande importância" (UG/UFPB/Nutrição). 
 
 

"Maior divulgação!" (UG/UFPB/Fisioterapia). 
 

Os usuários que assinalaram outra razão (12,9%) são estudantes de Graduação da UFPB e 

apresentaram as justificativas seguintes: horário de funcionamento da Seção de Periódicos 

incompatível (Curso de Biblioteconomia); prefere ir diretamente às estantes, em vez de consultar o 

catálogo (Curso de Enfermagem); costuma freqüentar a Seção de Periódicos, a fim de consultar a 

revista Veja (Curso de Engenharia de Produção); freqüenta a Seção de Periódicos como passatempo 

(Curso de Engenharia Mecânica). 
 
 
 

5.1.3 A satisfação do usuário 
 

A satisfação do usuário constitui um importante indicador de qualidade (DEMING, 1990), e a 

insatisfação com o serviço pode refletir a falta de motivação para o seu uso. 

A partir da satisfação dos usuários do serviço, procurou-se identificar as causas que a 

determinam, com o objetivo de obter subsídios, para apresentar sugestões, visando à melhoria do Serviço 

de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB. 

Para mensurar a satisfação do usuário, em relação à qualidade do serviço oferecido, uti- 

lizou-se uma escala, baseada na Escala de Likert, que permite que alguém possa-se manifestar, 

quanto ao grau de orientação, em prol ou contra um objeto (RICHARDSON et al, 1999). As- 

sim, na questão 11 do questionário, os usuários se posicionaram, em relação ao Serviço de Indexação, 

a partir dos valores assim correspondentes: 

Insatisfeito                              = 1 

Moderadamente satisfeito   = 2, 3 ou 4 

Muito satisfeito                      = 5 

Pela aplicação da citada escala, os níveis de satisfação do usuário ficaram assim distribu- 

ídos: os usuários que se declararam muito satisfeitos com o serviço correspondem a 25,2%, 

enquanto os que afirmaram insatisfação representam 5,7%. A grande maioria (6,5% +31,7% + 

28,5% = 66,7%) dos usuários pesquisados se posicionou em um nível de satisfação moderada, 

conforme representação no Gráfico 3: 
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Gráfico 3 - A Satisfação do Usuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A opinião do usuário constitui o ponto de partida para a avaliação da qualidade do Servi- 

ço de Indexação. Ela representa uma forma objetiva de se obter informações acerca da satisfação dos 

usuários e das suas necessidades informacionais. 

Para aprofundar e melhor avaliar a satisfação dos usuários, solicitou-se aos mesmos que 

justificassem a sua satisfação em relação ao serviço oferecido. Os usuários fizeram suas justifica- 

tivas a partir de diversos motivos. 

Para analisar a satisfação dos usuários, consideraram-se alguns determinantes dos serviços de 

bibliotecas apontados por Seay, Seaman e Cohen (1996)4. Assim, identificou-se a satisfação dos 

usuários, em relação ao Serviço de Indexação, através de cinco categorias, estabelecidas a partir dos 

depoimentos dos usuários, que são: 

1. Apoio - Corresponde à disponibilidade e cortesia dos funcionários que atuam no 

Serviço. 

2. Prontidão - Compreende a facilidade de acesso à informação. 

3. Confiabilidade - Significa que os usuários encontram o que buscam. Também se 

refere à organização do serviço e à qualidade das publicações. 

4. Acesso - Refere-se à quantidade de funcionários, equipamentos e horas para o 

funcionamento do serviço. 

5. Elementos tangíveis - Inclui a manutenção da estrutura física: condições do prédio e equipa- 

mentos. 

Depois da categorização das justificativas apresentadas pelos usuários, em relação à sa- 

 
4Seay, Sea e Cohen (1996)  apontam sete determinantes dos serviços de bibliotecas: confiabilidade, prontidão, apoio, 
acesso, comunicações, segurança e elementos tangíveis. Os depoimentos dos usuários do Serviço de Indexação não 
permitiram categorizar “segurança” e “comunicações”. Para os referidos autores, “segurança” envolve a segurança física, 
dentro e em redor da biblioteca e confidencialidade. “Comunicações” significa manter os clientes informados na língua 
em que eles podem escutar e entender.  
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tisfação de suas necessidades informacionais, relacionaram-se as categorias aos três grupos de 

usuários: os muito satisfeitos, os insatisfeitos e os moderadamente satisfeitos, como segue 
 
a) Os usuários muito satisfeitos. 
 

Esse grupo de usuários tem, como motivo de satisfação, o apoio, a prontidão e a confiabilidade 

do Serviço de Indexação. 
 

Apoio - O apoio é determinante para a satisfação do usuário. O bom atendimento dos 

funcionários foi mencionado por 58,0% dos usuários. Não resta dúvida de que uma comunicação eficiente 

é fundamental na busca de informação. A importância da interação entre usuários e profissionais da 

informação se revela nas seguintes afirmações dos usuários: 

"Pelo ótimo atendimento e pela abrangência dos artigos" (UG/UFPB/Enfermagem) 

"Atendimento rápido, cordial e funcional" (UPG/UFPB/Educação) 

"Principalmente pelo atendimento dos funcionários" (UPG/UFPB/Administração) 

"O atendimento é bom, nos deixa à vontade, sem burocracia"(UPG/UFPB/Psicologia) 

"A qualidade da assistência" (UG/EESER) 

"Porque há uma boa assistência dos funcionários" (UG/EESER) 

"Fui bem atendida [...]" (UG/UFPB/Pedagogia) 

As relações usuário- profissional da informação são determinantes para a satisfação do usuário e 

para a avaliação do serviço. Em geral, os usuários incorporam a sua opinião, para avaliar a qualidade 

do serviço oferecido em conformidade com as suas expectativas e a experiência de atendimento, em 

rapidez e cortesia, por exemplo. 

Prontidão - A prontidão constitui uma questão importante para a satisfação do usuário. Para os 

usuários pesquisados, o serviço promove precisão e rapidez na localização de material para pesquisa 

(25,8%). Identifica-se, nos depoimentos dos usuários, que eles reconhecem a importância do serviço 

como forma de facilitar o acesso à informação: 
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"Muito prático, acessível e um ótimo atendimento" (UPG/UFPB/Psicologia) 

"A localização dos artigos no catálogo é prática, as indicações das letras do alfabeto 

agiliza o processo da procura" (UG/UFPB/Pedagogia) 

“Os artigos são facilmente encontrados e as funcionárias nos ajudam nas dúvidas" (UG/ 

EESER) 

"Precisão e rapidez na localização" (UG/UFPB/Biblioteconomia). 

Nesses e em outros depoimentos, percebe-se que os usuários reconhecem que o serviço é 

simples e facilita a recuperação de itens por assunto. Eles consideram que o serviço, ao apresen- 

tar a referência bibliográfica do artigo, contribui, para agilizar a busca de informação, e evita o 

desperdício de tempo. 

Confiabilidade - A confiabilidade significa que os usuários encontram o que buscam. 

No caso dessa pesquisa, os usuários demonstram sua satisfação por encontrarem o que busca- 

vam (29,0%): 

"Sempre que procuro o serviço de periódicos encontro os assuntos desejados" (UG/ 

UFPB/Enfermagem) 

"Eu sempre encontrei tudo o que quis e sempre fui bem tratada" (U/Técnico em Enferma- 

gem). 

 

"Todo assunto que procuro eu consigo achar" (UG/UFPB/Odontologia) 

"Porque sempre que preciso fazer as pesquisas encontro o que preciso" (U/Não especifi- 

cou o Curso). 

A confiabilidade também se expressa quando os usuários pesquisados se referem à orga- 

nização do serviço(9,6%): 

"[...] fui muito bem atendida, tudo estava bem organizado" (UG/UFPB/Licenciatura 

em História). 

 

"É muito organizado." (UG/UFPB/Enfermagem). 
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Outro fator de confiabilidade é a qualidade das publicações. Nesse sentido, a satisfação 

dos usuários do Serviço de Indexação da Biblioteca Central também está relacionada à qualidade 

das publicações (9,6%): 

 

"Porque obtive publicações que me ajudarão na conclusão da monografia"  

(UPG/UFPB/Nutrição). 

"Nesse setor pude encontrar uma boa quantidade de publicações sobre o tema que me 

interessa" (UPG/UFPB/Psicologia). 
 
 

b)  Os usuários insatisfeitos. 
 

O fato de não terem encontrado o artigo ou o termo desejado gerou a insatisfação dos usuários dos 

Serviço de Indexação. A não confiabilidade pode acarretar a insatisfação com o 

serviço. Dentre o total de usuários que se declararam insatisfeitos com o Serviço de Indexação, 57,1% 

deles justificaram a sua insatisfação, alegando que não encontraram o artigo ou o termo 

que desejavam. Os demais não apresentaram justificativa à sua resposta. A insatisfação dos usu- 

ários pode ser melhor compreendida pelos seguintes depoimentos: 
 
 

"Não encontrei o que procurei sobre fisioterapia. Deficiência!" (UG/UFPB). 
 

"Não encontrei os termos que estava procurando. Não achei nenhuma ficha com o 

termo de Paralisia Cerebral nem de marcha" (UG/UNIPÊ). 
 

 
"Ainda não consegui nem uma vez encontrar o artigo que procurava" UG/UFPB/Medi- 

cina). 

As causas da insatisfação dos usuários revelam carências, tanto de pessoal para executar as 

tarefas de indexação, quanto de periódicos. As restrições orçamentárias sofridas pelas universidades 

públicas federais, nos últimos anos, concorrem, para limitar a aquisição de periódicos e, 

conseqüentemente, interferem no desempenho do Serviço de Indexação. 
 
 

c)  Os usuários moderadamente satisfeitos. 
 

Os usuários que declararam uma satisfação moderada, em relação ao Serviço de Indexação de 

Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, justificaram-na através de vários moti- 
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vos, como se pode ver adiante. Observa-se que a satisfação moderada dos usuários está relacionada à 

percepção simultânea de aspectos positivos e negativos do serviço. 

 

Os aspectos positivos do serviço, apresentados pelos usuários moderadamente satisfeitos, 

referem-se à confiabilidade, à prontidão e ao apoio. Visualiza-se a confiabilidade, quando os usuários 

afirmam que encontraram o material que buscavam (17,3%), conforme se verifica nos depoimentos: 
 

"Moderadamente satisfeito, porque encontrei o assunto, mais (sic.) gostaria que tivesse mais" 

(UG/UFPB/Nutrição e Economia). 

"Porque a pesquisa feita foi suficiente para a realização do trabalho" (UG/EESER). 

"Acho quase sempre o que procuro" (UG/UFPB/Enfermagem). 

"Não achei tudo, mas quase tudo que procurei" (UG/UFPB/Medicina). 

"Porque consegui algumas referências, e não todas" (UPG/TJFPB/Psicologia). 

 

"Porque sempre encontro os assuntos em várias revistas ou livros" (UG/UFPB/ Psicologia). 
 

 
"Quase sempre consigo encontrar os assuntos procurados" (UG/UFPB/Pedagogia). 

 

Outro aspecto positivo apontado pelos usuários moderadamente satisfeitos, que se refere, 

também, à confiabilidade, trata-se da organização do serviço: 
 

"[...] a pesquisa foi satisfatória, é bastante organizado tornando fácio (sic.) o acesso" 

(UG/UFPB/Nutrição). 
 

"[...] pesquisa satisfatória, pessoas responsáveis pelos trabalhos periódicos, organização nas 

fichas e revistas" (UG/UFPB/Nutrição). 

"Este foi o meu primeiro contato com este serviço, gostei da organização das fichas, que 

facilitaram o acesso ao tema [...]" (UG/UFPB/Nutrição). 
 
 

A prontidão se expressa, quando os usuários, moderadamente satisfeitos com o Serviço 
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de Indexação, apresentam, como justificativa, a facilidade de acesso à informação (12,0%): 

 

"Contribui com minha pesquisa não me fazendo perder horas procurando identificar as 

revistas que poderiam conter o assunto que me interessa" (UG/UFPB/Enfermagem). 
 
 

"O tema foi facilmente encontrado [...]" (UG/UFPB/Psicologia). 
 

"Diferente de uma consulta aos outros meios de pesquisa da Biblioteca Central a pesquisa aos 

periódicos pelo serviço de indexação nos proporciona o acesso direto ao assunto ou tema pesquisado" 

(UG/UFPB/Psicologia). 
 
 

"Por permitir que o usuário localize com eficiência o tema procurado" (UG/EESER). 
 

"Porque o serviço agiliza bastante a procura sem perca (sic.) de tempo e geralmente encontro o 

que procuro. E também por ser simples e de fácil acesso" (UPG/UFPB/ Ciência, e Tecnologia de 

Alimentos). 
 

O apoio se revela no bom atendimento dos funcionários do Serviço de Indexação, o que foi 

apontado por 13,3 % dos usuários e está demonstrado como segue: 

"Apresenta-se com um bom atendimento [...]" (UG/UFPB/Enfermagem). 

"[...] o atendimento foi satisfatório [...]" (UG/UFPB/Psicologia). 

"Porque o atendimento é excelente [...]" (UG/UFPB/Odontologia). 

 

Os aspectos negativos do Serviço de Indexação, apontados pelos usuários moderadamente 

satisfeitos, relacionam-se a falhas de confiabilidade, prontidão, apoio, acesso e elementos tangíveis. 

Observam-se alguns aspectos que interferem na confiabilidade do serviço, como: 
 
a) Indisponibilidade dos artigos desejados (11,0%): 
 

"Não encontraram os artigos (revistas) das fichas que separei, tive que escolher outros artigos" 

(UG/UFPB/Biblioteconomia). 
 
 

"Ao procurar, localizei duas fichas sõ que só pude encontrar uma revista, a outra não foi  
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localizada" (UG/UFPB/Biblioteconomia). 

"Muitas vezes não encontramos o assunto pesquisado" (UG/UFPB/Psicologia). 

"Porque não encontramos o assunto desejado" (UG/EESER). 

"Um título não foi encontrado" (UPG/UFPB/Gestão da Qualidade e Produtividade). 

 

Com base no conteúdo desses e de outros depoimentos, pode-se inferir que a não obtenção do 

material solicitado constitui um dos fatores que interferem na confiabilidade do serviço e na satisfação 

dos usuários. Esses depoimentos indicam, não apenas a carência de material indexado, mas deixam 

transparecer problemas na organização do acervo da Seção de Periódicos. 

Percebe-se que a satisfação dos usuários está relacionada às suas expectativas em relação ao 

serviço. Essas expectativas envolvem o valor que a biblioteca representa para o usuário, como se pode 

verificar, nas seguintes afirmações: 
 

"Porque acredito que nunca devemos estar satisfeitos com alguma coisa, pois sempre há 

maneiras de torná-la melhor, principalmente quando se trata de serviço prestado em uma biblioteca 

universitária" (UG/UFPB/Enfermagem). 
 

"Porque não encontro os assuntos que necessito com abundância. Encontrei apenas um 

artigo sobre Bicicletas 1 artigo sobre rodas. Gostaria de fazer pesquisa nos assuntos mas não 

encontrei. Vim para a UFPB (biblioteca) imaginando que encontraria ricas informações no assun- 

to" (U/Ex-aluna UFPB). 
 
 
b) Desatualização dos artigos de periódicos (22,0%): 
 

"Porque os assuntos que encontrei em português estão ultrapassados" (UPG/UFPB/ Nutrição). 
 

"Moderadamente satisfeito porque deveria haver renovação de pesquisas e ainda mais 

incentivos por esse meio de artigos" (UG/UFPB/Enfermagem). 
 
 
"Deveria apresentar publicações mais novas" (UG/UFPB/Enfermagem). 
 
 

"Falta de periódicos mais atualizados" (UG/UFPB/Administração). 
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Além de interferir na satisfação do usuário, a presença de material desatualizado constitui 

uma barreira de acesso à informação que, desatualizada, torna-se obsoleta. A carência de perió- 

dicos atualizados extrapola a esfera administrativa da biblioteca, uma vez que a solução do pro- 

blema depende das políticas governamentais e da disponibilidade de recursos destinados às assi-

naturas de periódicos. 
 
 

c) Insuficiência de artigos indexados (17,0%): 
 

"[...] os recursos disponíveis são insuficientes e ultrapassados" (UG/UFPB/ Odontolo-

gia). 
 

"Acredito que teria capacidade de abranger mais assuntos. Tipos Rede Privada" (UG/ 

UFPB/Enfermagem). 
 
 

"Porque consegui algumas referências e não todas" (UPG/UFPB/Psicologia). 
 

A insuficiência de artigos indexados na Seção de Periódicos da Biblioteca Central da 

UFPB está relacionada à carência de materiais, sobretudo atualizados, e à falta de funcionários, 

para executar as tarefas de indexação. A carência de funcionários, problema ligado à esfera 

administrativa da Biblioteca Central, requer solução urgente, para que o Serviço de Indexação 

tenha continuidade, evitando-se, assim, prejuízos aos usuários. 

Outros aspectos negativos, apontados pelos usuários, estão relacionados à prontidão do 

serviço. Alguns se referem a: 
 

a) Falhas na ordenação do Catálogo de Assunto: 
 

"As fichas muitas vezes se encontram fora de ordem, dificultando a localização do tema 

procurado" (UG/EESER). 
 

"Deveria dispor de computadores para auxiliar na procura dos temas desejados, evitando- 

se assim, os transtornos que as fichas encontradas de forma desordenada dificultem a busca" 

(UG/EESER). 
 

"Devido, muitas vezes, as fichas estarem misturadas, dificultando assim o manuseio por 

parte dos atendentes, ocasionando demora no atendimento e perda de tempo por parte dos usu- 

ários” (UG/EESER). 
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O formato de apresentação do Catálogo de Assunto, em fichas soltas, dificulta a manu- 

tenção da ordenação alfabética, especialmente, em períodos, em que a demanda de usuários ao 

serviço torna-se intensa. Além disso, interfere na satisfação do usuário do serviço e constitui uma 

barreira de acesso à informação. Trata-se de um problema também vinculado ao número de 

funcionários da Seção de Periódicos, pois há necessidade de revisão contínua do catálogo. Esse 

problema carece de solução, para não comprometer o desempenho do serviço e a satisfação do 

usuário. Com a informatização do serviço, essa questão poderia ser resolvida. 

b) Transcrição das fichas: 

 

"As fichas têm letras confusas" (UG/UFPB/Psicologia). 

 

"As fichas poderiam ter letras mais claras" (UG/UFPB/Psicologia). 

 

Não resta dúvida de que as falhas de transcrição e ordenação das fichas, que compõem o 

Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, dificultam o acesso  

e constituem uma barreira ao uso da informação. Esse quadro aponta para a necessidade de 

informatizar o Serviço de Indexação, o que é corroborado na fala de alguns usuários (11,0%): 

 

"Poderia ser automatizado" (UG/EESER). 

 

"Moderadamente satisfeito seria mais eficaz caso fosse instalado o serviço de indexação 

no computador" (UG/UFPB/Ciências Biológicas). 

 

"[...] o uso do catálogo deveria ser substituído por computadores acessíveis aos alunos" 

(UG/UFPB/Psicologia). 

 

"Deveria ter instrumentos mais rápidos de se trabalhar, e encontrar os assuntos da pesqui- 

sa. Por exemplo: o computador" (UG/UFPB/Pedagogia). 

 

"A questão mais importante é dispor do que se procura seja qual for a técnica empregada 

na localização, mas a informatização melhoraria a busca" (U/Prof. /UFPB/ Departamento de 

Tecnologia Química e Alimentos). 
 

Observa-se, ademais, que alguns usuários visualizam a informatização do serviço como a 

solução para os problemas de recuperação da informação, como se pode verificar, nos depoi-  
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mentos: 

"A busca pelo artigo desejado às vezes torna-se difícil devido a não informatização dos 

catálogos" (U G/UFPB/Fisioterapia). 

"A sua automação (ou seja, automatização) seria de grande valia para agilizar e ca- 

talogar ainda melhor o serviço" (UG/UFPB/Medicina). 

 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o computador, por si só, não é capaz de resolver o 

problema da recuperação da informação, entretanto constitui um instrumento imprescindível para agilizar o 

processo de indexação. Em uma época dominada pelas novas tecnologias da informação e da 

comunicação, especialmente, em um ambiente como a universidade, em que vários setores estão com seus 

processos automatizados, compreende-se que o uso de fichas manuscritas marca o descompasso entre a 

evolução da sociedade e a biblioteca. 

Alguns aspectos negativos relacionados, ainda, à satisfação moderada dos usuários, referem-

se a problemas relativos ao apoio, que se visualiza na comunicação entre usuário e profissional da 

informação. 

Embora o bibliotecário seja a referência profissional mais exigida para o trato com os 

usuários da informação, a pesquisa demonstrou algumas dificuldades na comunicação, entre esse 

profissional e o usuário, como se verifica, nas seguintes afirmações: 

 

"Tem uma funcionária que não tem atitudes simpáticas e acolhedora (sic), mas os outros são 

muito simpáticos" (UG/UFPB/Psicologia). 

 

"Muitos funcionários atendem mal" (UG/UFPB/Enfermagem). 

 

Convém registrar que a interação entre os usuários e os profissionais que atuam no Serviço de 

Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, é fundamental, para facilitar o 

acesso e, conseqüentemente, o uso efetivo da informação. É importante ressaltar que o processo de 

comunicação interfere na satisfação do usuário e, por conseguinte, deve realizar-se de forma eficaz, para 

assegurar a qualidade do serviço oferecido. É, portanto, inadmissível a falta de apoio e orientação ao 

usuário, especialmente, no recinto de uma biblioteca. 

Visualizaram-se, embora em dimensões muito reduzidas, algumas dificuldades de comunica- 

ção entre usuários que utilizam o Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central 

da UFPB e profissionais que atuam nesse serviço. Entende-se que as dificuldades podem ser supera- 

das a partir de uma tomada de consciência e de atitude de ambos os sujeitos envolvidos no processo. 
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Cabe aos profissionais da informação uma conscientização de que a finalidade da profissão é o serviço aos 

usuários. Deve existir preocupação e capacidade, para descobrir as necessidades informacionais dos 

usuários e, também, vontade de adaptar os serviços às demandas e às técnicas disponíveis. Aos usuários, 

torna-se necessário o reconhecimento de que a biblioteca tem a lhes oferecer e a confiança, para delegar 

determinadas buscas ao profissional da informação. 

Outros aspectos negativos, apontados pelos usuários, revelam problemas de acesso, expres- 

sas, em especial, em questões administrativas, como: 

 

 

a) Carência de funcionários: 

 

"Porque são poucos funcionários que acabam ficando sobrecarregados e não conseguem 

desempenhar um serviço melhor" (UG/UFPB/Enfermagem). 

 

"A maioria das vezes que procurei este serviço tinha no máximo dois funcionários e a 

demanda era alta para eles atenderem, isso gerava uma demora, um extressamento (sic.) tanto 

dos funcionários como de quem esperava, às vezes não encontravam a revista" (UG/UFPB/ 

Psicologia). 

 

"[...] como venho em horários inadequados ao funcionário (por ex. hora do almoço) não 

encontro profissionais competentes para o atendimento, e às vezes, há um funcionário para toda a 

demanda de alunos [...]" (UPG/ UFPB/Serviço Social). 

 

"Poucos funcionários para atender, o que às vezes demora a procurar o periódico sobre o 

assunto que eu desejo estudar" (UG/UFPB/Enfermagem). 

 

O reduzido número de funcionários, para atender qualquer serviço de um sistema de infor- 

mação, em especial, o Serviço de Indexação, contribui, para aumentar o tempo de espera de atendi- 

mento. Sendo o acesso às coleções de periódicos da Biblioteca Central vetado aos usuários da Gra- 

duação, o fato colabora, para sobrecarregar os funcionários do serviço, aumenta o tempo de espera no 

atendimento e compromete a satisfação do usuário. O veto de acesso às estantes, como uma medida, 

para manter as coleções em bom estado de conservação, ou mesmo, para evitar o furto, constitui um 

dos fatores que impedem o uso da biblioteca, o que já foi demonstrado em diversos estudos da área 

(MATTOS, 2001). 

A carência de funcionários na Seção de Periódicos da BC se agravou, principalmente, em 

razão das aposentadorias dos funcionários e pela não abertura de concurso público para a 

contratação de pessoal que substitua os aposentados. A necessidade de reposição do quadro de  
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pessoal é premente, para não comprometer a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários. 

 
b) Horário de funcionamento da Seção de Periódicos: 
 

"Gostaria que fosse aberto por mais tempo, pois tenho aula pela manhã e tarde, restando 

a noite para pesquisar" (UG/UFPB/Enfermagem). 
 

"[...] o setor de periódicos somente está aberto ao público no período diurno, os alunos 

noturnos como eu não temos a oportunidade de visitar, pesquisar e avaliar o acervo, nem mesmo 

este serviço [...]" (UG/UFPB/Biblioteconomia). 

O horário de funcionamento da Seção de Periódicos constitui um ponto que interfere na 

satisfação dos usuários, especialmente dos alunos dos cursos noturnos. O alargamento do horário de 

atendimento aos usuários da Seção de Periódicos pode colaborar para a melhoraria da satisfação do 

usuário do Serviço de Indexação. Essa é, portanto, mais uma questão que necessita de uma tomada 

de decisão por parte da Biblioteca Central. 

Alguns dos aspectos negativos, visualizados pelos usuários moderadamente satisfeitos, 

referem-se a elementos tangíveis, como: 
 

"[...] a conservação das fichas favorece a proliferação de ácaros e mofo (o que me causa 

reações alérgicas) [...]" (UG/UFPB/Psicologia). 
 

"[...] Minha queixa também vai no sentido da conservação das fichas, às vezes deixo de vir à 

BC por causa das reações alérgicas que tenho quando venho aqui" (UG/UFPB/Psicologia). 
 
 

"Um pouco mais de iluminação em algumas mesas" (UG/UFPB/Enfermagem). 
 

"A iluminação mesmo antes do racionamento nunca foi boa, na seção de Periódicos, aliás de 

toda a biblioteca. Os funcionários que fazem a limpeza arrastam as cadeiras e fazem muito barulho e 

às vezes a (sic.) diálogos muito altos entre os funcionários e no atendimento a telefonemas" 

(UG/UFPB/Psicologia). 
 

A falta de silêncio, a presença de fungos e a precariedade da iluminação no recinto da 

Seção de Periódicos da BC são condições adversas demonstradas na pesquisa e que afetam a 

satisfação do usuário. Isso vem corroborar estudos anteriores que revelaram que elementos do 

meio ambiente, como a estrutura física e condições de equipamentos são determinantes dos ser- 
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viços de biblioteca (SEAY; SEAMAN; COHEN,1996). 

É indiscutível a importância do silêncio no recinto de uma biblioteca. A criação de um 

ambiente reservado, dentro da própria Seção de Periódicos, destinado aos serviços técnicos (registro 

de periódicos, indexação), poderia melhorar a situação. 

Por outro lado, a localização física da Biblioteca Central, cuja proximidade com a mata é 

muito grande, concorre, para aumentar a umidade do ar e, conseqüentemente, favorece o apa-

recimento de fungos. Um estudo sobre as condições de umidade, no ambiente da Seção de 

Periódicos, realizado pela Prefeitura Universitária, há, aproximadamente, dois anos, detectou 

alta incidência de fungos no ambiente. Urge, portanto, que providências sejam tomadas, no intui- 

to de minimizar essa questão, tendo em vista os prejuízos que os fungos podem causar aos 

periódicos e, sobretudo, aos funcionários e usuários da Biblioteca Central. 

No que se refere à iluminação da Seção de Periódicos, a administração da Biblioteca 

Central providencia a manutenção das lâmpadas do recinto. Entretanto, apesar da troca fre- 

qüente das lâmpadas, os problemas de iluminação persistem. A iluminação precária constitui uma 

barreira de acesso à informação, provoca danos à visão dos usuários internos e externos e contri- 

bui para a sua insatisfação. Cabe à BC envidar esforços, para que a Prefeitura Universitária 

realize estudos mais apurados das instalações elétricas do prédio, a fim de detectar as causas e 

solucionar o problema. 

Diante das respostas e interpretação dos comentários apresentados pelos respondentes, iden- 

tificou-se, na pesquisa, que mais da metade (68,2%) dos usuários demostraram uma satisfação mode- 

rada em relação ao serviço oferecido. Atribui-se esse resultado em virtude do reconhecimento, por 

parte dos usuários, da importância do Serviço de Indexação para a recuperação de artigos de perió- 

dicos, especialmente, em língua portuguesa. Há carência, na Biblioteca Central, de bibliografias naci- 

onais correntes, em língua portuguesa, e o Serviço de Indexação contribui, para suprir essa carência. 

O reconhecimento da importância do Serviço de Indexação, aliado ao bom atendimento aos usuários, 

por parte dos profissionais que atuam no serviço, contribui, para gerar a satisfação dos usuários. 

Todavia, a satisfação dos usuários não é plena em razão de uma série de problemas: a indisponibilidade 

dos artigos desejados, a desatualização dos artigos de periódicos, a insuficiência de artigos indexados, 

falhas na ordenação do Catálogo de Assunto, dificuldades de comunicação entre usuários e profissio- 

nais da informação e carência de pessoal, dentre outros.  

A insatisfação dos usuários, em relação ao serviço, refere-se, sobretudo, à presença de mate- 

rial desatualizado e ao modo de operacionalização do serviço, especialmente pelo fato de ser execu- 

tado de forma manual. Uma parcela considerável de usuários reivindica a informatização do serviço. 

Esse resultado da pesquisa, referente à falta de informatização do serviço, corrobora o estudo de 

Ramalho (1992), que verificou que a aplicação de novas tecnologias na biblioteca universitária brasi- 

leira é um processo lento. Em uma época, em que as novas tecnologias estão presentes no cotidiano 
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das pessoas, e que, no próprio ambiente da Biblioteca Central, outros serviços estão informatizados 

considera-se pertinente a reivindicação dos usuários. 

Constatou-se, na pesquisa, que são determinantes da satisfação dos usuários em relação ao 

Serviço de Indexação: a disponibilidade do serviço em fornecer coleções que atendam às deman- 

das dos usuários; a disponibilidade dos funcionários para o atendimento; o conhecimento dos 

funcionários sobre o serviço e o apoio prestado aos usuários; a quantidade de funcionários que 

atuam no serviço e o tempo de espera para o atendimento; o horário de funcionamento da Seção de 

Periódicos. Esses resultados se assemelham àqueles apresentados no estudo de Seay, Seaman e 

Cohen (1996), que se referem aos determinantes de serviços de bibliotecas. 

Questões relativas à segurança e comunicações, que se incluem entre os determinantes de ser- 

viços de bibliotecas, apontados pelos autores anteriormente citados, não foram mencionadas pelos 

usuários do Serviço de Indexação. Estando a Biblioteca Central situada no campus universitário, onde 

existe um certo controle de acesso, infere-se que a questão da segurança pode passar despercebida 

aos usuários. A respeito das comunicações, estranhou-se que a linguagem utilizada no serviço não tenha 

sido enfocada pelos usuários, principalmente, por se tratar de um serviço de indexação. Sob a 

ótica da Biblioteconomia, quando o assunto é indexação, a linguagem sempre é palavra-chave. Entre- 

tanto, no processo de avaliação, muitas vezes, alguns subsistemas de recuperação da informação 

podem passar despercebidos para os usuários, pois o mais importante são os itens recuperados 

(HARTER; HERT, 1997). 

 

5.1.4 Os usuários das ciências sociais 

 

A pesquisa empreendida envolveu os usuários do Serviço de Indexação de Artigos de 

Periódicos da Biblioteca Central da UFPB provenientes das diversas áreas do conhecimento. 

Tanto a maioria dos usuários reais, alunos da Graduação (58,7%), quanto a maioria dos usuários 

potenciais, alunos da Graduação (60%), são oriundos da área da Saúde. Os usuários das Ciências Sociais 

correspondem a apenas 24,7% do total de usuários que participaram da pesquisa. Os usuários reais 

representam 26,8%, o que eqüivale a 33 usuários e, dos usuários potenciais, correspondem a 16,1 % 

(5 usuários). Verifica-se, assim, na pesquisa, a predominância de usuários da área da Saúde. 

A utilização do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos por usuários da área de 

Ciências Sociais é modesta, em face do alcance da cobertura do Serviço de Indexação e da 

disponibilidade das coleções no acervo da própria Seção. Dentre o total de usuários reais que 

participaram da pesquisa, apenas 26,8% são da área de Ciências Sociais. Esse resultado está em 

conformidade com outros estudos que demonstraram que os usuários provenientes das áreas da 
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Saúde e Tecnologia são mais assíduos à biblioteca universitária e utilizam mais os seus serviços do que os 

usuários das Ciências Sociais (FIGUEIREDO, 1994,1999). 

Ao longo de sua história, a biblioteca apresenta uma postura passiva, preocupando-se 

sobretudo com a preservação do conhecimento. É preciso que a biblioteca saia de seu casulo, para 

que a metamorfose aconteça. A biblioteca deve ser uma organização dinâmica e, como tal, necessita 

divulgar os seus serviços aos usuários, uma vez que a mesma contribui, para ampliar o uso dos 

serviços e, conseqüentemente, da informação. A implantação do Projeto de Marketing da Biblioteca 

Central é uma iniciativa louvável e que necessita ter continuidade. É preciso que os usuários 

conheçam a Biblioteca Central e os serviços que ela oferece, para que possam utilizá-los. A 

biblioteca deve tornar-se, na prática, um organismo vivo e, para que isso aconteça, necessita sair à 

cata de seus usuários potenciais. A parceria de profissionais da informação e professores pode 

render bons frutos, para ampliar o uso da informação. 

No que se refere à temática das buscas, os usuários da área de Saúde, quando da utilização do 

Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos, procuraram temas referentes à sua área de atuação e, 

também, da área das Ciências Sociais. Os usuários das Ciências Sociais restringiram suas buscas à sua área 

de estudo. 

Quanto à satisfação dos usuários das Ciências Sociais, em relação ao Serviço de Indexação, 

observou-se uma situação semelhante aos usuários das demais áreas de conhecimento. A maioria deles, 

44,7%, referiu-se à necessidade de informatizar o serviço, e 31,5% solicitam a sua atualização. 

Conforme Figueiredo (1999), os usuários das Ciências Sociais usam freqüentemente o computador, 

para realizar seus trabalhos. Entende-se, então, o porquê da reivindicação desses usuários, em 

relação à informatização do Serviço de Indexação. 

 

 

 

5.1.5 As sugestões e comentários dos usuários 

 

Na questão 12 do questionário da pesquisa, solicitou-se que os usuários apresentassem 

sugestões a respeito de como o Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central 

da UFPB poderia ser melhorado, para atender às suas necessidades de informação. As sugestões 

apresentadas envolvem diversos aspectos do serviço e foram formuladas por 81,3%  

dos usuários. 

A maioria dos usuários (38,0%) sugere a informatização do serviço, uma vez que a mes- 

ma agiliza o processo de busca da informação. Alguns usuários sugerem a atualização do servi- 

ço, através da incorporação de referências atualizadas ao Catálogo de Assunto (27,0%), outros 

solicitam a renovação das assinaturas dos títulos de periódicos (10,0%), e outros usuários, ainda, 

apontam, como sugestão, a ampliação* do número de referências do Catálogo de Assunto da 
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Seção de Periódicos (17,0%). Alguns usuários percebem que as coleções de periódicos da Bibliote- 

ca Central apresentam falhas e, por isso, sugerem que as mesmas sejam mais completas, especial- 

mente, aquelas editadas pela UFPB, que constituem a memória da instituição. 

Os usuários reconhecem a necessidade de divulgação do Serviço de Indexação, pois 5% 

deles apontam essa sugestão. Além da divulgação da existência do serviço, alguns usuários soli- 

citam que sejam divulgados os títulos disponíveis no catálogo. Percebe-se, em alguns depoimen- 

tos, que os usuários gostariam de conhecer, com mais profundidade, o serviço, especialmente a 

sua área de cobertura. 
 

As sugestões emitidas pelos usuários estão reproduzidas na íntegra, conforme constam 

do questionário da pesquisa. Elas foram sistematizadas em função dos diversos aspectos da ava-

liação. 
 
 

a) Quanto ao Catálogo de Assunto: 
 

Informatização do catálogo; a localização do catálogo deveria ficar na sala de leitura da Seção 

de Periódicos; os catálogos poderiam ficar do lado de fora do setor, para dar mais acesso ao aluno; 

catálogo mais amplo; cartões maiores e com letras maiores; melhorar a letra; mais organização; 

limpeza/substituição das fichas do catálogo; as fichas deveriam ser datilografadas ou digitadas para 

melhor compreensão; as fichas não deveriam ser soltas; fichas novas e digitadas; catálogo mais 

moderno. 
 
 

b) Quanto à indexação: 
 

Ocorrendo uma maior especificidade quanto aos temas; detalhando mais os temas; indexar 

títulos em espanhol e em francês; o título do artigo deveria ter mais destaque; maior divulgação do 

Serviço de Indexação; oferecendo artigos mais recentes; com maior número de revistas sobre os 

diferentes tipos de ciências; fornecendo maior quantidade de artigos; inserindo assuntos de 

atualidade; uma constante atualização de revistas e mais variedade; pode ser informatizado, para 

agilizar a procura; disponibilizando consultas via computador. 
 
 

c) Quanto aos profissionais da informação: 
 

Aumentar o número de funcionários, para atuarem no serviço e orientarem na consulta 

dos periódicos; aumentar o número de pessoas indexando; rotatividade de pessoal; convocar 

estudantes de Biblioteconomia, para auxiliar no serviço; melhorar o pessoal; tendo mais funcio- 
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nários para atendimento. 

d) Quanto ao ambiente: 

Melhorar a iluminação do ambiente na Seção de Periódicos. 

e) Outras sugestões dos usuários foram: 

 

Ter coleções completas; deveriam haver todos os periódicos da UFPB; ter acesso direto 

ao material, como ocorre com o setor de livros; disponibilizar os periódicos para empréstimo; 

ampliação do horário de funcionamento da Seção de Periódicos; abrir à noite; atualizar as assina- 

turas de periódicos. 

Das sugestões apresentadas pelos usuários, deduz-se que o Serviço de Indexação carece 

de modificações, para que possa satisfazer as suas necessidades informacionais. Apenas uma 

pequena parcela de usuários se diz satisfeita com o Serviço de Indexação e prefere que o mesmo 

continue como está (6,0%). 

Coletaram-se, também, sugestões, a partir dos comentários apresentados pelos usuários na 

questão 14 do questionário da pesquisa. Do total de usuários reais, 52,8% fizeram comentários a 

respeito do Serviço de Indexação, e 47,2% não emitiram comentário. Os comentários dos usuários 

incluem sugestões semelhantes àquelas apresentadas nas respostas à questão 12 do questionário. Nos 

comentários, as sugestões que mais se repetiram foram: atualização dos periódicos; informatização 

do Serviço de Indexação; empréstimo dos periódicos; divulgação do serviço; ampliação do número 

de funcionários. Alguns usuários comentaram sobre a importância do Serviço de Indexação e 

destacam e parabenizam a equipe de funcionários que atuam no serviço, pelo bom atendimento 

prestado aos usuários. A seguir, transcrevem-se alguns comentários apresentados pelos usuários: 
 

"[...] Apesar dos artigos serem antigos, ainda é a melhor forma de pesquisar dados novos, 

pois em relação aos livros, os periódicos estão "anos-luz" na frente [...]" (UG/UFPB/Psicolo- 

gia). 

"E um serviço importante e essencial para os usuários e também o atendimento pelos 

funcionários é muito bom. O primordial e mais urgente é a aquisição de novas revistas" (UG/ 

UFPB/Enfermagem). 
 
 

"Vocês estão de parabéns pela organização e agilidade" (UG/UFPB/Não especificou o  
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curso). 

"Parabéns pelo trabalho e pela atenção aos usuários. E como recado - Invistam na divul- 

gação e nos serviços dos periódicos" (UG/UFPB/Nutrição). 

 

"A excelente qualidade no atendimento e rapidez na coleta de dados e pesquisa dos peri- 

ódicos faz deste setor um dos poucos no Campus que oferece um serviço (palavra não decifrada) 

e de ótima qualidade, serviço este que gratifica a nossa condição de estudante" (UG/UFPB/ 

Medicina).  

Outros comentários apresentados pelos usuários referem-se à falta de silêncio na Seção de 

Periódicos, em virtude de diálogos entre funcionários, atendimento de telefone e, também, o barulho 

provocado durante a limpeza da Seção. 

Dentre os usuários potenciais, os que emitiram comentários correspondem a 54,8% e os que 

não fizeram comentários, 45,2%. Os comentários apresentados pelos usuários potenciais do Serviço 

de Indexação foram: sugerem a necessidade de divulgação do Serviço de Indexação (47,0%); 

consideram o serviço eficiente e organizado (17,6%); sugerem especificar a área de cobertura do 

Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos (ll,7%). Outros comentários dos usuários potenciais 

referem-se às sugestões seguintes: informatização do serviço; atualização do Catálogo de Assunto; 

mais organização para o catálogo; aposição do Catálogo de Assunto na sala de leitura da Seção de 

Periódicos; solicita ampliar o horário de atendimento da Seção de Periódicos; elogia a educação e o 

atendimento prestado pelos funcionários da Seção de Periódicos aos usuários. 

Os comentários emitidos pelos usuários potenciais se assemelham àqueles apresentados pelos 

usuários reais. A maior parte dos comentários desses usuários deixa claro que o Serviço de Indexação é 

pouco conhecido. Infere-se, então, que o desconhecimento da existência do serviço constitui uma 

barreira à sua utilização e, conseqüentemente, uma barreira de acesso à informação. 

 

 

 

5.2 A RECUPERABILIDADE, PREVISIBILIDADE E ATUALIDADE DO SERVIÇO 

 

A recuperabilidade constitui um componente importante na avaliação da qualidade do Servi- 

ço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, porque possibilita, não apenas, 

avaliar o desempenho do Catalogo de Assunto e a indexação, mas, também, a capacidade das pessoas 

que realizaram a busca. 
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A aferição da recuperabilidade do Serviço de Indexação realizou-se a partir da busca/ localiza- 

ção de artigos pelos usuários participantes da pesquisa, no Catálogo de Assunto da Seção de Perió- 

dicos. 

Conforme consta da Tabela 9, a maioria dos respondentes localizou o artigo procurado (87,0%), 

contrapondo-se aos que não conseguiram encontrar o artigo desejado (11,4%). Apenas 1,6% dos 

usuários não responderam à questão. 

 
Tabela 9 - Localização do artigo pelos usuários 

Localizaram o artigo Número Percentual (%) 
Sim 107 87,0 
Não 14 11,4 
Não responderam 2 1,6 
Total 123 100,0 

Fonte: Pesquisa direta. 

Entende-se que a localização do artigo desejado pelo usuário pode representar a localização 

da informação relevante. Estimou-se, então, a recuperabilidade do Serviço de Indexação a partir do 

total de itens recuperados, julgados relevantes pelos usuários, em razão do total de pedidos formaliza- 

dos pelos usuários, durante a pesquisa. Assim, os resultados da análise indicaram que o serviço é capaz 

de atender 87,0% da demanda. Apesar desse índice estar acima do encontrado, em estudos 

desenvolvidos, em outras bibliotecas universitárias do país, que constataram ser capazes de atender 

somente 40 a 60% das demandas expressas de seus usuários (OBERHOFER, 1981), uma questão 

evidenciada na pesquisa e que merece atenção diz respeito à satisfação do usuário, que se revelou em 

níveis moderados. 

As buscas, empreendidas pelos usuários que participaram da pesquisa, envolveram temas 

diversos. De acordo com os dados coletados, na questão 6 do questionário da pesquisa, os usuários 

utilizaram 121 tópicos diferentes, para realizar as suas buscas. Alguns temas foram Utilizados por mais 

de um usuário, como "Drogas", "Violência" e "Sistema Único de Saúde (SUS)", que foram pesquisados, 

cada um, por cinco usuários diferentes. O tema "Mulher" foi pesquisado por quatro usuários, e "Gra- 

videz na Adolescência", por três usuários. 

A linguagem representa um elemento importante no processo de recuperação da informação. 

Para analisar a linguagem do Catálogo de Assunto e sua adequação à linguagem do usuário, empreen- 

deu-se uma comparação entre as respostas apresentadas pelos usuários, nas questões 6 e 7 do ques- 

tionário da pesquisa. As respostas se referem, respectivamente, aos termos procurados pelos usuári- 

os, no momento da busca, e àqueles encontrados no Catálogo de Assunto. A comparação das res- 

postas demonstrou coincidência, entre os termos, de 93 buscas realizadas, o que representa 75,6% do  
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total. Atribui-se esse índice de coincidência à utilização da linguagem natural, que, em geral, conta com  

a preferência dos usuários (LANCASTER, 1997). 

Além disso, a conformidade entre os termos procurados pelos usuários e aqueles encontrados 

no catálogo pode ser demonstrada a partir dos depoimentos de alguns dos usuários como os seguin- 

tes: 

"Porque sempre que preciso localizar algum artigo não tenho dificuldades, pois o cabeçalho é 

bastante lícito" (UG/UFPB/Enfermagem). 
 
 

"Por permitir que o usuário localize com eficiência o tema procurado" (UG/EESER). 
 

Visando a aprofundar o conhecimento em relação à recuperabilidade do Serviço de Indexação, 

optou-se por incluir, no questionário da pesquisa, uma questão acerca da forma como os usuários 

localizaram o artigo de periódico desejado. A maioria dos usuários (81,7%) apontou o Cabeçalho de 

Assunto como a forma utilizada, para localizar o artigo. As fichas de referência (Tipo "Ver também") 

são utilizadas por 4,0% dos usuários, e, apenas, 1,6% dos usuários utilizam as fichas remissivas 

(Tipo"Ver") (Tabela 10). Infere-se que os usuários detêm pouca familiaridade com o uso desse tipo de 

ficha, o que corrobora outros estudos da literatura que demonstraram baixa utilização desse tipo de 

ficha pelos usuários de bibliotecas universitárias (FIGUEIREDO, 1994). 

 

Tabela 10 - Forma de localização do artigo de periódico 
Forma de Localização Número Percentual (%) 

Cabeçalho de Assunto 103 81,7 
Não encontraram o termo procurado 11 8,7 
Ficha de referência ("ver também") 5 4,0 
Ficha remissiva ("ver") 2 1,6 
Havia "Ver" ou "Ver também" mas não foi entendido 0 0,0 
Havia o termo mas a ficha não foi encontrada 0 0,0 
Não responderam 5 4,0 
Total 126 (1) 100,0 
Tbnte: Pesquisa direta. 

(1) Alguns usuários assinalaram mais de uma alternativa 

 

A aferição da previsibilidade do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca 

Central  da TJFPB partiu das respostas apresentadas pelos usuários à questão 9 do   

questionário da pesquisa. Mais da metade dos usuários (58,8%) considera o título do artigo o dado que 

fornece pistas sobre o conteúdo temático do artigo, e 16,9% deles apontam o título do periódico, 
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enquanto o sub-cabeçalho é referido por 14,2% dos usuários (Tabela 11).  

 

Tabela 11 -Dados que fornecem pistas sobre o conteúdo temático do artigo 

 
                    Dado                                                  Número                                 Percentual (%) 
Título de artigo 87 58,8 
Título do periódico 25 16,9 
Sub-cabeçalho 21 14,2 
Data da publicação 9 6,1 
"Não responderam 6 4,1 
Total                     148 (1)                      100,0 

Fonte: Pesquisa direta. 

(1) Alguns usuários assinalaram mais de uma alternativa. 

Alguns usuários assinalaram o título do artigo e o título do periódico, outros apontaram título do 

artigo e sub-cabeçalho, outros, ainda, assinalaram o título do artigo, o título do periódico, o sub-

cabeçalho e a data da publicação, como elementos que demonstram a indicatividade do artigo. Isso 

corrobora a opinião de Lancaster (1997), de que algumas informações sobre um item, constante em uma 

base de dados, quando aparecem simultaneamente, podem dar uma idéia muito melhor sobre o seu 

conteúdo temático. 

A atualidade do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB 

refere-se à idade das referências contidas no Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos, o que 

reflete a data de publicação das coleções contidas no acervo da Seção e, também, o tempo despendido pelo 

Serviço, para elaborar a indexação. 

Ao consultar o Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos, os usuários podem-se aperceber 

da idade das publicações, através das datas constantes nas referências bibliográficas das fichas de 

indexação. A aferição da atualidade do serviço realizou-se a partir da percepção dos usuários, atra- 

vés de suas respostas às questões abertas do questionário da pesquisa. 

Analisando-se as declarações dos respondentes, observa-se que as respostas demonstram um 

elevado grau de insatisfação quanto à atualidade do Serviço de Indexação, conforme os depoimentos 

transcritos a seguir: 

"Gostaria de encontrar artigos mais recentes" (UPG/UFPB/Engenharia de Produção). 
 

"[...] em minha visita, pelo assunto que pesquisei no catálogo o achei desatualizado" (UG/ 

UFPB/Biblioteconomia). 
 
 

"[...]as revistas embora expressem bem o conteúdo, algumas informações estão um pou- 
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co ultrapassadas" (UG/UFPB/Enfermagem). 

 
 

"Falta de periódicos mais atualizados" (UG/UFPB/Administração). 
 

"Porque a maioria dos artigos são antigos, falta atualização dos periódicos" (UG/UFPB/ 

Psicologia). 
 
 

"Deveria apresentar publicações mais novas [...]" (UG/UFPB/Enfermagem). 
 

"O serviço é bom, a falta que vejo é a falta de material atualizado" (UG/UFPB/Enferma- 

gem). 
 
 

"Gostaria que fosse mais atualizado" (Prof./ UFPB). 
 

"[...] o que eu não gosto é a pobreza de periódicos mais atualizados e por causa disso diminui 

muito a minha procura ao serviço" (UG/UFPB/ Psicologia). 
 

Os usuários que se referiram à necessidade de atualização do serviço correspondem a 24% do 

total e incluem alunos dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação da UFPB e, também, 

professores. 

As restrições orçamentárias que as universidades públicas federais sofrem nos últimos 

anos, concorrem, para reduzir o número de assinaturas de periódicos. Uma das formas de suprir o 

corte drástico das assinaturas de periódicos é recorrer a outras iniciativas, como o Portal de 

Periódicos da CAPES, que está disponível aos usuários via Internet, através da Biblioteca Central. 

Entretanto, observa-se que, no portal, a presença da literatura de Ciências Sociais, especialmente, 

em língua portuguesa, é muito pequena. 

O intercâmbio de periódicos é uma solução antiga, que deve ser pensada como uma 

forma de reparar os danos causados pelo corte das assinaturas, e uma tentativa de atualizar as 

coleções. 
 
 

5.3 A COBERTURA DO SERVIÇO 

A avaliação da cobertura do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca 

Central da UFPB teve, como ponto de partida, a análise do Catálogo de Assunto da Seção de 

Periódicos, tomando-se, como parâmetro, os periódicos de Ciências Sociais indexados pela Rede 
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Bibliodata. A análise empreendida resultou na criação de duas listas: uma, referente aos títulos de 

periódicos indexados pela Rede Bibliodata e publicados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e 

outra, relativa aos títulos de periódicos de Ciências Sociais indexados pelo Catálogo de Assunto 

da Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, que compõem a cobertura do Serviço de 

Indexação. 

A lista dos periódicos de Ciências Sociais indexados pela Rede Bibliodata foi elaborada a 

partir de comunicação da pesquisadora com membros da Fundação Getúlio Vargas (FGV)5. 

A análise do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB deu 

origem à lista dos periódicos que compõem a cobertura do Serviço de Indexação, que possi- 

bilitou tecer algumas considerações a respeito do nível de cobertura do serviço, em comparação 

com a lista de títulos de Ciências Sociais indexados pela Rede Bibliodata. Além disso, a análise 

permitiu visualizar alguns aspectos que caracterizam o Catálogo de Assunto da referida Seção. 

Conforme a investigação empreendida, a cobertura da Rede Bibliodata abrange uma lista 

de 26 títulos de periódicos publicados pela FGV, que corresponde às publicações relacionadas no 

Apêndice D. 

Embora atinja 26 títulos, os periódicos da Rede Bibliodata, publicados pela FGV, com-

preendem, apenas, 6 títulos correntes6. 

A análise da cobertura do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Biblioteca 

Central da UFPB resultou em uma lista de 483 títulos de periódicos (Apêndice E). Esse dado 

corrobora o que a literatura demonstra sobre a grande dispersão da informação na área de Ciên- 

cias Sociais (FIGUEIREDO, 1991). Percebe-se que o total de títulos que compõe a cobertura do 

Serviço de Indexação é muito grande e contribui, para dificultar o trabalho de indexação, tendo 

em vista a carência de pessoal disponível, para executar o serviço na Seção de Periódicos. 

Após a elaboração das duas listagens, efetuou-se um confronto entre os títulos indexados pela 

Rede Bibliodata e os títulos indexados no Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos, ponto de 

partida para as outras comparações, que se apresenta a seguir. 

No que se refere ao nível de cobertura dos periódicos de Ciências Sociais, observou-se 

que o Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB abrange 

34,6% (9) do total de títulos de periódicos indexados pela Rede Bibliodata, assim distribuídos: 4 

títulos correntes e 5 não correntes7. Entretanto, considerando-se os títulos correntes indexados 

pela Rede Bibliodata, a cobertura do Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da Bibliote- 

ca Central da UFPB corresponde a 66,6% do total de títulos indexados. Esse dado permite  

 
 
 
5 A comunicação realizou-se, especialmente, através do correio eletrônico e contatos telefônicos com a SRª Maria do 
Perpertuo Socorro Almeida, que atua no setor de periódicos da referida instituição.  
6 Um título de periódico é considerado corrente, quando a sua periodicidade é normal, o que significa que o periódico é 
publicado sem interrupção. Quando a publicação de um periódico é interrompida, diz-se que é um título não corrente. Os 
títulos correntes publicados pela FGV são: Revista de Administração de Empresas, Revista de Administração de Empre- 
sas, Revista Brasileira de Economia, Conjuntura Econômica, Revista de Administração Pública, Agroanalysis e Estudos 
Históricos. 
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reconhecer a relevância dos títulos indexados pelo serviço em análise, tendo em vista a importância 

que a Rede Bibliodata desfruta no país, no que se refere à área de periódicos de Ciências Sociais. 

Além dos títulos de periódicos que fazem parte da lista da Rede Bibliodata, observou-se, na 

análise do Catálogo de Assunto, a presença de títulos publicados por reconhecidas instituições da 

pesquisa em Ciências Sociais, no Brasil. Pode-se destacar a presença de publicações como: "BIB: 

Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais" e "Ciências Sociais Hoje", editadas pela 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). Outra 

publicação de relevo, também indexada pelo serviço é o periódico "América Latina", editado pelo 

extinto Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS). Também constam, do 

catálogo, outros periódicos como "Ciência & Trópico", "Boletim do Instituto Joaquim Nabuco de 

Pesquisas Sociais" e "Cadernos de Estudos Sociais", publicados pela Fundação Joaquim Nabuco de 

Pesquisas Sociais, instituição renomada no campo da documentação em Ciências Sociais no país. Outro 

item importante, que faz parte da cobertura do Serviço de Indexação de Periódicos da BC, refere-se a 

"Dados; revista de Ciências Sociais", uma publicação do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 

Janeiro (UJPERJ). 

A análise também coloca em relevo a presença de inúmeros títulos de periódicos da região 

Nordeste, como: Cadernos do CEAS (Salvador), Confidencial Econômico Nordeste (Recife), 

Especiaria (Ilhéus, BA), Expressão (Mossoró, RN), Nordeste Econômico (Recife), Ops (Salvador), 

Paradigmas (Natal), Quid (Teresina), Revista de Ciências Sociais (Fortaleza), Revista de 

Comunicação Social (Fortaleza), Revista de Cultura da Bahia (Salvador), Revista de Economia do 

Ceará (Fortaleza), Revista Econômica do Nordeste (Fortaleza), Revista Pernambucana de 

Desenvolvimento (Recife) e Terra e Sal (Natal), dentre outros. Além disso, observa-se a presença de 

publicações de universidades, principalmente os periódicos editados pela própria UFPB e que 

constituem a memória da instituição. A nossa experiência, como bibliotecária, na BC, permite 

afirmar que esses títulos de periódicos são relevantes para o acervo, em virtude de sua freqüente 

procura pelos usuários. 

A análise da cobertura do Serviço de Indexação mostrou a presença de coleções relevantes para a 

área de Ciências Sociais. Constatou-se que o serviço cobre um número significativo de títulos de 

periódicos correntes da Rede Bibliodata e publicações que emanam de instituições da área que são 

reconhecidas nacionalmente. Além disso, o serviço abrange publicações da região Nordeste, 

principalmente, as editadas pela UFPB. A cobertura dessas coleções permite ao usuário acessar 

informações de relevância para as Ciências Sociais no país, assim como informações locais e 

regionais. 

 

 
7  Os títulos correntes correspondem a: Revista de Administração de Empresas, Revista Brasileira de Economia, Conjun- 
t u ra  Econ ômi ca  e  R evi s t a  Pú b l i ca .  Os  t í t u l os  n ão  c o r ren t es  sã o :  Arq u i vo s  Bra s i l e i r os  d e  P s i co l og i a , 
Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, Edições Multiplic. Forum Educacional e ERA Light. 
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5.4 DIRETRIZES PARA O ESTABELECIMENTO DE UMA POLÍTICA DE INDEXAÇÃO 
 

A pesquisa mostra que os usuários compreendem, embora de maneira difusa, que o serviço 

necessita de ajustes. Eles se referiram a alguns aspectos fundamentais do Serviço de Indexação, 

como a cobertura, a atualidade, a organização do catálogo, a forma de apresentação dos dados. 

Salienta-se a necessidade de se estabelecer uma política de indexação para o serviço. Além de 

definir as diversas variáveis que envolvem o desempenho do serviço, a política de indexação, ao 

estabelecer princípios e critérios, poderá ajudar na tomada de decisão e promover a sua otimização, 

a racionalização dos processos e a consistência das operações desenvolvidas. A política de 

indexação também servirá de orientação, em caso de mudanças na estrutura administrativa da 

instituição mantenedora do serviço. 

Assim, a partir dos resultados obtidos na pesquisa, especialmente das sugestões e comentários 

dos usuários em relação ao Serviço de Indexação, apresentam-se alguns pontos que se configuram 

como diretrizes para o estabelecimento de uma política de indexação. 

A cobertura: em se tratando da área das Ciências Sociais, a cobertura do Serviço de 

Indexação deve abranger os títulos de periódicos de Ciências Sociais, compreendendo os títulos de 

periódicos correntes da Rede Bibliodata e aqueles publicados pela Fundação Joaquim Nabuco de 

Pesquisas Sociais, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais 

(ANPOCS), Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), além das publicações 

da UFPB. Entende-se que esses títulos formam uma lista básica, representativa das Ciências Sociais, 

tanto em nível regional, quanto nacional. 

O nível de exaustividade e especificidade: entende-se que o nível de exaustividade e 

especificidade da indexação representa uma decisão política estabelecida pela administração do 

sistema de recuperação da informação, de acordo com os propósitos estabelecidos, contudo a 

pesquisa demonstrou que a clientela do Serviço de Indexação é diversificada, incluindo alunos da 

Graduação e Pós-graduação, professores, pesquisadores e alunos de primeiro e segundo graus, o que 

incita a recomendação de um nível de exaustividade menor do que o exigido para bibliotecas 

especializadas. Deve-se optar por uma indexação em maior profundidade, visando a alcançar uma 

taxa de revocação razoável e um nível aceitável de precisão. 

A linguagem: a escolha da linguagem natural oferece maior rapidez na operação de 

indexação e a possibilidade de se utilizar pessoal menos qualificado, sobretudo quando existe um 

grande volume de documentos, para indexar, e carência de pessoal. A utilização da linguagem 

natural pode acarretar problemas no momento da busca, em virtude de termos sinônimos, grafias 

diferentes e outros. Um mínimo de controle deve ser adotado, principalmente, através do uso de 

fichas remissivas e de referência. A linguagem pré-coordenada pode constituir uma boa opção, 

pois é mais precisa e tem a vantagem de facilitar a estratégia de busca, evitando falsas associa- 
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ções e relações incorretas. A representação dos assuntos compostos pode-se realizar através de 

sintagmas ou frases, extraídos dos próprios documentos, conforme a abordagem apresentada por 

Pinto (2001). 

A estratégia de busca: na pesquisa, os usuários demonstraram insatisfação em relação à 

busca delegada; percebe-se que eles desejam mais autonomia, para utilizar o catálogo. A política 

deve priorizar a busca, conduzida pelo próprio usuário, do Serviço de Indexação. 

O tempo de resposta do sistema: compreende o tempo gasto entre a solicitação da infor-

mação e o fornecimento da resposta apresentada pelo sistema de recuperação da informação. 

Também, pode ser considerado o tempo gasto entre a publicação do documento e a indexação do 

mesmo. Na pesquisa, os usuários do Serviço de Indexação consideraram a atualidade um ponto 

chave. Assim, devem-se fornecer informações tão atuais quanto possível, para atender os desejos 

dos usuários. A informatização do serviço pode agilizar o fornecimento de respostas aos usuári- 

os. 

A forma de saída: na pesquisa, uma grande parcela de usuários se mostrou insatisfeita 

com a apresentação do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos, sobretudo, no que se refere 

ao formato manual do serviço e à ordenação das fichas. A política deverá contemplar a 

informatização do Serviço de Indexação, para facilitar o processo de indexação dos periódicos e 

tornar a busca mais rápida. O serviço pode apresentar os resultados da busca através de referências 

bibliográficas, acompanhadas de um código que identifique o documento no acervo da Seção de 

Periódicos. 

Essas diretrizes para a política do Serviço de Indexação, pautadas no trabalho de Carneiro 

(1985), são fruto de nossas percepções, no decorrer da pesquisa, e denotam os desejos dos 

usuários. 

Além da adoção das diretrizes supramencionadas, a política do Serviço de Indexação deve 

contemplar o treinamento de usuários, principalmente, como um suporte de apoio à busca não 

delegada. A política também deve priorizar a avaliação periódica do Serviço de Indexação, para 

acompanhar a dinâmica que envolve o serviço e as necessidades de informação de seus usuários, 

visando a atingir a qualidade do serviço. 

As diretrizes apresentadas para a política representam o primeiro passo para a sistematização do 

Serviço de Indexação. A inclusão da opinião do usuário na concepção das diretrizes da política de 

indexação é da mais alta importância. Para que um serviço de informação possa colaborar para o 

desenvolvimento regional, carece ser definido em função das características, atitudes, necessidades e  

desejos daqueles que o utilizam.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 
 

"[...] o conhecimento é uma construção que se faz a partir de outros 
conhecimentos sobre os quais se exercita a apreensão, a crítica e a dúvida." 

(MINAYO, M. C, 1996) 
 
 
 

Efetuar uma avaliação suscita uma série de problemas e quesitos que demonstram a com-

plexidade da pesquisa. Identificar as experiências e expectativas dos usuários, em relação ao Serviço 

de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB, representa um importante 

passo em direção à melhoria do serviço prestado. 

O usuário se faz presente na maioria das operações da cadeia documental (GUINCHAT; 

MENOU, 1990). Sendo conhecedor das fontes de informação, ele pode indicá-las e avaliá-las, 

colaborando no processo de seleção para aquisições. Pode, também, contribuir na definição de 

determinados instrumentos de trabalho, como, por exemplo, a linguagem documental. Como utiliza 

produtos e serviços, o usuário, mais do que ninguém, torna-se um agente essencial da avaliação de 

sistemas de informação. 

O conhecimento dos usuários deve ser mais valorizado, sobretudo, quando há uma forte 

variação na sua percepção acerca da qualidade. Os depoimentos coletados na pesquisa demonstram que 

alguns usuários são mais conscientes e sensíveis na percepção de alterações da qualidade do serviço. 

A participação do usuário, no processo avaliativo, contribui para a tomada de decisão. 

O encerramento da pesquisa evidencia algumas conclusões: 

 
1. Sobre o estudo realizado: 
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a) O estudo traz algumas contribuições para a Biblioteca Central da UFPB e, consequentemente, 

para os usuários, porque apresenta um diagnóstico do Serviço de Indexação e, ao mesmo 

tempo, desvenda os desejos informacionais de seus usuários. 

b) O estudo ratifica a necessidade de implantar uma política de indexação, para nortear o serviço. 

Nesta dissertação, formularam-se algumas diretrizes para a política, com base nas sugestões 

e comentários apresentados pelos usuários. A participação dos usuários na política é de fun-

damental importância. 

c) O estudo demonstra que o Serviço de Indexação carece de ajustes, para que seu desempenho 

atinja os desejos informacionais dos usuários. Esse quadro exige a tomada de algumas deci- 

sões, para que o serviço possa-se adequar, cada vez mais, às necessidades informacionais dos 

usuários, como, por exemplo, priorizar o estabelecimento de uma política de indexação, 

baseada nas necessidades informacionais dos usuários. 

d) A pesquisa inclui um estudo de catálogo e um estudo do usuário da informação, dois aspectos 

complementares e indissociáveis do Serviço de Indexação, por isso foi proveitosa, porque 

forneceu uma visão mais abrangente do serviço. 

e) O estudo traz uma contribuição prática para o Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos 

da Biblioteca Central da UFPB, por exemplo, apresenta as diretrizes para o estabelecimento da 

política de indexação. 
 
 

2. Sobre os usuários do Serviço de Indexação: 
 

a) Entre os usuários reais e potenciais do Serviço de Indexação, os alunos dos cursos 

de Graduação da UFPB constituem maioria. Há predominância de usuários do  

sexo feminino, tanto entre os usuários reais, quanto entre os usuários potenciais. 
 

b) A maior parte dos usuários demonstrou uma satisfação moderada em relação ao Serviço de 

Indexação. Os usuários reconhecem a importância do serviço, para facilitar a recuperação de artigos 

de periódicos, especialmente, em língua portuguesa, e o bom atendimento que lhes prestam os 

funcionários da Seção de Periódicos. Entretanto, a satisfação dos usuários está comprometida, 

sobretudo, pela presença de material desatualizado e pelo modo de operacionalização do 

serviço, especialmente pelo fato de ser executado de forma manual. 
 

c) A satisfação dos usuários do Serviço de Indexação depende do apoio, prontidão, acesso e 

confiabilidade que o serviço oferece. Os elementos tangíveis, como a iluminação precária, a 

presença de mofo no catálogo e coleções de periódicos e problemas relativos ao silêncio na 
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Seção de Periódicos da BC também interferem na satisfação dos usuários. 

d) Em se tratando dos usuários de Ciências Sociais, a pesquisa demonstrou que os determinantes 

da satisfação desses usuários, em relação ao Serviço de Indexação, são semelhantes àqueles 

apontados pelos usuários das demais áreas do conhecimento. No que se refere ao comporta-

mento de busca de informação, as pesquisas dos usuários se vinculam a temas relativos à sua área 

de estudo. 
 

e) Comprovou-se que a participação do usuário, no processo avaliativo do Serviço de Indexação, 

contribui para a tomada de decisão, especialmente, no que se refere à elaboração da sua política 

de indexação. 
 
 

3. Sobre o Catálogo de Assunto: 
 

a) A pesquisa comprovou que a cobertura do Serviço de Indexação abrange coleções de periódi- 

cos importantes da área de Ciências Sociais, principalmente os títulos correntes da Rede 

Bibliodata, publicados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além desses títulos, o serviço 

abrange periódicos relevantes da região Nordeste e aqueles publicados pela UFPB. 
 

b) Em relação à recuperabilidade, comprovou-se que o Serviço de Indexação está atendendo a 

demanda de usuários e que o mesmo colabora para a recuperação de dados em língua portu-

guesa, especialmente aqueles contidos nos artigos indexados pelo serviço. 
 

c) No que tange à previsibilidade, a pesquisa demonstrou que o título do artigo, constante das 

fichas do Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos, constitui um elemento essencial, para 

fornecer pista sobre o conteúdo temático do artigo indexado. A pesquisa também serviu, para 

corroborar a opinião de Lancaster (1997) de que algumas informações sobre um item, constante 

em uma base de dados, quando aparecem simultaneamente, podem designar uma maior clareza 

do conteúdo temático do documento. 
 

d) A pesquisa comprovou que a atualidade é um ponto crítico do Serviço de Indexação, pois uma 

parcela considerável de usuários demonstrou insatisfação em relação à atualidade do serviço. Para 

tornar os usuários satisfeitos, convém que o serviço inclua publicações mais recentes e agilize o 

processo de indexação. 
 
 
4. Sobre o Serviço de Indexação:  
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a) Há necessidade de divulgar o Serviço de Indexação, para que o mesmo se torne conhecido, 

amplie o seu uso e transforme usuários potenciais em reais. 
 
 

b) Embora se reconheça a importância da linguagem, para representar a informação, na avalia- 

ção do Serviço de Indexação, a mesma foi pouco considerada pelos usuários. 
 

c) A análise do serviço aponta algumas barreiras de acesso à informação, assim: a não utilização 

do material indexado pode tomar a informação obsoleta; as falhas na ordenação das fichas do 

Catálogo de Assunto e fichas manuscritas com grafias ilegíveis dificultam e, muitas vezes, 

impedem a recuperação da informação; os problemas na comunicação entre usuários e funci-

onários do Serviço de Indexação constituem barreiras interpessoais que interferem no acesso  à 

informação; e a utilização de termo impróprio, para a indexação de um documento, representa 

uma barreira terminológica, que resulta em grande prejuízo à recuperação da informação. 
 

d) Além da adoção de uma política de indexação, outras providências devem ser tomadas, a fim 

de melhorar Serviço de Indexação, como a ampliação do volume de artigos indexados e a 

dinamização do processo de indexação, de modo que os artigos sejam indexados logo após sua 

chegada à Seção de Periódicos. Essas medidas demandam a ampliação do quadro de pessoal da 

Seção de Periódicos, o que compete à administração da Biblioteca Central. Outras medidas 

também são necessárias, para melhorar a qualidade do serviço oferecido, como as que se 

referem à informatização do Serviço de Indexação, a ampliação do intercâmbio de periódicos, a 

busca de soluções, para combater o excesso de umidade existente, na Seção de Periódicos, a 

conscientização dos funcionários e os encarregados da limpeza, da necessidade de manter o 

silêncio no recinto da BC, o treinamento de funcionários, para melhor atender os usuários, e a 

ampliação do número de funcionários para o atendimento aos usuários. 
 
 
5   Sobre a Ciência da Informação: 

 
 

a) A Ciência da Informação é uma ciência nova, que ainda constrói o seu quadro teórico, por isso 

carece de alternativas metodológicas para avaliação de serviços de informação. 
 

b) Os métodos existentes na Ciência da Informação, utilizados na avaliação de sistemas de recu- 

peração da informação, priorizam os fatores técnicos/operacionais. É preciso adotar 

metodologias que incluam os fatores sociais, psicológicos e organizacionais que influenciam  
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o comportamento do usuário e possibilitem uma avaliação global. 

c) A teoria da indexação é pouco consistente. As normas de indexação pretendem integrar conceitos 

distintos em uma estrutura unificada. Entretanto, a própria natureza da linguagem, com a sua 

riqueza polissêmica, concorre, para inibir o desenvolvimento da teoria da indexação. 
 
 
 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a pesquisa realizada, ficou claro, também, que a transferência de informação para os 

usuários é a maior justificativa das atividades dos sistemas de informação e que, a partir da 

transferência de informação, um serviço de informação contribui para o desenvolvimento régio- 

nal. Entende-se, como Morin e Kern (1995), que o verdadeiro desenvolvimento é o desenvolvi- 

mento humano. O desenvolvimento surge como fruto da ação e criatividade do homem, em sua 

luta cotidiana pela sobrevivência. Os serviços de informação, ao promoverem o acesso aos docu- 

mentos, ampliam as possibilidades da ocorrência do momento mágico do surgimento da informação. 

O acesso à informação leva os indivíduos à ação e, consequentemente, ao desenvolvimento. Pelo ser 

humano, os serviços de informação podem contribuir para o desenvolvimento regional. 

As demandas dos usuários ao Serviço de Indexação revelam as suas necessidades de 

informação, que, por sua vez, correspondem ao que o indivíduo busca para a resolução de seu 

trabalho ou pesquisa. Entende-se que a demanda é parcialmente dependente das expectativas dos 

usuários em relação ao serviço. Os desejos são as aspirações dos usuários e podem, ou não, ser 

traduzidos em demanda. Além disso, os usuários podem desejar um item que não necessitam ou 

necessitarem de um item que não desejam. Os serviços de informação devem estar atentos às 

demandas de seus usuários e, também, aos seus desejos e necessidades, pois esses compreendem as 

demandas em potencial. 

A pesquisa envolveu usuários potenciais, entretanto a parcela desse tipo de usuário, que 

participou da pesquisa, foi diminuta, considerando-se as dimensões físicas da UFPB e o número 

de pessoas envolvidas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A exigüidade do tempo, por 

tratar-se de um trabalho acadêmico, contribuiu, para limitar a participação dos usuários potenci- 

ais na pesquisa. A esse respeito, é importante ressaltar que a participação desse tipo de usuário, 

em pesquisas, também é decisiva para o desenvolvimento de serviços informacionais e para a 

melhoria da qualidade dos mesmos. 

Destaca-se que esta dissertação apenas introduz a temática avaliação de serviços de bibli- 

otecas universitárias, atividade ampla e complexa, em virtude do grande número de variáveis que 
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envolve a questão. Quiçá ela possa ser uma centelha que desperte a chama de um conhecimento maior 

sobre as bibliotecas nordestinas. Muitos outros estudos serão necessários, para que se obtenha uma 

visão mais nítida da realidade. 

A avaliação de serviços de informação deve ser um processo contínuo. O mundo vive em 

constante movimento, mudança e transformação, e as necessidades informacionais dos usuários 

também acompanham esse ritmo, por isso mudam com o passar do tempo. Sugere-se, então, que 

seja implantado, pela Biblioteca Central, um programa permanente de avaliação do Serviço de 

Indexação, que envolva os usuários reais, e um maior número de usuários potenciais, a fim de 

detectar os meios que levem à melhoria da qualidade do serviço. 

Finalmente, ressalta-se que a qualidade do Serviço de Indexação é a meta que representa a 

adaptação do serviço aos desejos e necessidades dos usuários A avaliação contínua, portanto, 

concorre, para que o serviço atinja essa meta. Um grande desafio que os serviços de informação 

enfrentam é coadunar as normas de indexação e os desejos dos usuários. Nesse sentido, conclui- 

se que a qualidade do Serviço de Indexação reside no equilíbrio entre as normas e os desejos. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 

 
 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 

Curso de Mestrado em Ciência da Informação - CMCI 

======================================================= 

João Pessoa, 4 de Fevereiro de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como aluna do Curso de Mestrado em Ciência da Informação da UFPB, estamos desenvol- vendo 

uma pesquisa intitulada "ENTRE AS NORMAS E OS DESEJOS: uma análise do Serviço de Indexação 

de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba". 

A pesquisa tem como objetivo analisar o Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da 

Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba e as maneiras pelas quais o mesmo atende às 

necessidades de informação dos usuários. Além disso, pretende traçar o perfil dos usuários, identificar os 

meios de melhorar o desempenho do serviço e apresentar diretrizes para adequá-lo, cada vez mais, às 

necessidades dos usuários. 

Para o desenvolvimento da citada pesquisa, elaboramos um questionário, instrumento 

necessário à coleta de dados. 

Assim, solicitamos a sua valiosa colaboração, no sentido de responder o questionário em 

anexo, lembrando que a sua participação torna-se indispensável para a realização da pesquisa. 

Certos de contar com a sua ajuda, agradecemos antecipadamente, 
 

Eliane Bezerra Paiva 
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QUESTIONÁRIO 

 

1 Sexo 

1.1 ( ) Masculino 
1.2 ( ) Feminino 
 

2 Você é usuário do Serviço de Indexação de artigos de periódicos da Biblioteca Central da UFPB 
como: 

2.1 ( ) Aluno da Graduação da UFPB (Curso: ........................................................ ) 
2.2 ( ) Aluno da Pós- Graduação da UFPB (Curso: ................................................ ) 
2.3 ( ) Professor ou pesquisador da UFPB (Departamento: ................................... ) 
2.4 ( ) Aluno de 1o ou 2o grau 
2.5 ( ) Outro (Qual?) 
 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

3 Você visita a Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB? 

3.1 ( ) Mensalmente ou menos? 
3.2 ( ) Semanalmente? 
3.3 ( ) Mais de uma vez por semana? 
3.4 ( ) Não sabe avaliar. 
 

4 Você utiliza o Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB? 

4.1 (  )Sim 
4.2 (   ) Não 

 

Se a sua resposta for SIM desconsidere a questão n.° 13. Se a sua resposta for NÃO 
desconsidere as questões 5 a 12 e passe para as questões n.° 13 e 14. 
 

5. Qual foi a última vez que você utilizou o Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da 
Biblioteca Central da UFPB? 

5.1. ( )Hoje 
5.2. ( ) Ontem 
5.3. ( ) Esta semana 
5.4. ( ) Este mês 
5.5. ( ) Há mais de um mês. 
 

6 Qual foi o assunto de sua pesquisa? (use suas palavras) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Você localizou o assunto de sua pesquisa através de que termo(s)/palavra(s) do Catálogo de 
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Assunto? 

_______________________________________________________________________________________ 

8 Você localizou o artigo procurado? 

8.1 ( )Sim 
8.2 ( )Não 
 

9 De que forma localizou o artigo de periódico? 

9.1 ( ) pelo termo que encabeça a ficha (cabeçalho de assunto) 
9.2 ( ) por ficha tipo "Ver" (ficha remissiva) 
9.3 ( )  por ficha tipo "Ver Também" (ficha de referência) 
9.4 ( ) havia o termo mas a ficha não foi localizada. 
9.5 ( ) havia "Ver" ou "Ver Também" mas não foi entendido ou encontrado. 
9.6 ( ) não encontrou o termo procurado. 
 

10 Que outros dados apresentados nas fichas forneceram pistas sobre o conteúdo temático do artigo? 

10.1 ( ) Título do artigo 
10.2 ( ) Título do periódico 
10.3 ( ) Data da publicação 
10.4 ( ) Sub-divisão do termo que encabeça a ficha (sub-cabeçalho) 
 

11 Qual a sua satisfação com a qualidade do Serviço de Indexação de artigos de periódicos da 
Biblioteca Central da UFPB? 
 

 Insatisfeito   Moderadamente Satisfeito  Muito Satisfeito 
1 2 3 4 5 

 

Por que? 
 
________________________________________________________________________________________

_ 
________________________________________________________________________________________

_ 
 
 

12 Na sua opinião, como o Serviço de Indexação de artigos de periódicos da Biblioteca Central da 
UFPB pode ser melhorado para atender suas necessidades de informação? 

________________________________________________________________________________
__ 

________________________________________________________________________________
__ 

13 Quais as razões que o(a) levam a não utilizar o Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da 
Biblioteca Central da UFPB? 

13.1 ( ) Desconhecimento da existência do Catálogo. 
13.2 ( ) Dificuldade para entender o Catálogo. 
13.3 ( ) Disponibilidade de outros meios para obter informação. 
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13.4 ( ) O Catálogo não fornece a informação desejada. 
13.5 ( ) Outra razão. Por favor, descreva-a 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

14 Utilize o espaço abaixo para qualquer outro comentário que você considera importante sobre o Serviço 
de Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB. 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DO PRÉ-TESTE 
 
 
 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 

Curso de Mestrado em Ciência da Informação - CMCI 

===================================================== 

João Pessoa, 4 de Fevereiro de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 

Como aluna do Curso de Mestrado em Ciência da Informação da UFPB, estamos desenvol-

vendo uma pesquisa intitulada "ENTRE AS NORMAS E OS DESEJOS: uma análise do Serviço de 

Indexação de Artigos de Periódicos da Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba". 

A pesquisa tem como objetivo analisar o Serviço de Indexação de Artigos de Periódicos da 

Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba e as maneiras pelas quais o mesmo atende às 

necessidades de informação dos usuários. Além disso, pretende traçar o perfil dos usuários, identificar 

os meios de melhorar o desempenho do serviço e apresentar diretrizes para adequá-lo, cada vez mais, 

às necessidades dos usuários. 

Para o desenvolvimento da citada pesquisa, elaboramos um questionário, instrumento 

necessário à coleta de dados. 

Assim, solicitamos a sua valiosa colaboração, no sentido de responder o questionário em anexo, 

lembrando que a sua participação torna-se indispensável para a realização da pesquisa. 

Certos de contar com a sua ajuda, agradecemos antecipadamente, 
 

Eliane Bezerra Paiva 
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QUESTIONÁRIO 
 
1 Sexo 

1.1 ( ) Masculino 
1.2 ( ) Feminino 

2 Você é usuário do Serviço de Indexação de artigos de periódicos da Biblioteca Central da UFPB 
como: 
____________________________________________________________________________________ 

2.1 ( ) Aluno da Graduação da UFPB 
2.2 ( ) Aluno da Pós-Graduação da UFPB 
2.3 ( ) Professor ou pesquisador da UFPB 
2.4 ( ) Aluno de Io ou 2o grau 
2.5 ( ) Outro(Qual?) 
_______________________________________________________________________________________ 

2.6 ( ) Você está ligado ao Curso 
_______________________________________________________________________________________ 
 
3 Qual sua área de atuação? 

3.1 ( ) Ciências Humanas ou Sociais 
3.2 ( ) Ciências da Saúde 
3.3 ( ) Tecnologia 
3.4 ( ) Exatas ou da Terra 

4 Você visita a Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB? 

4.1 ( ) Mensalmente ou menos? 
4.2 ( ) Semanalmente? 
4.3 ( ) Mais de uma vez por semana? 
4.4 ( ) Não sabe dizer. 

5 Você utiliza o Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Biblioteca Central da UFPB? 

5.1 ( )Sim 
5.2 ( )Não 
 

Se a sua resposta for SIM desconsidere a questão n.° 14. Se a sua resposta for NÃO 
desconsidere as questões 6 a 13 e dirija-se à questão 14. 

6 Qual foi a última vez que você utilizou o Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da Bibliote- 
ca Central da UFPB? 

6.1 ( )Hoje 
6.2 ( ) Ontem 
6.3 ( ) Esta semana 
6.4 ( ) Este mês 
6.5 ( ) Há mais de um mês. 

7 Qual foi o assunto de sua pesquisa? (use suas palavras) 

____________________________________________________________________________________ 
 

8 Você localizou o assunto de sua pesquisa através de que termo(s)? 
____________________________________________________________________________________ 
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9 Você localizou o artigo procurado? 

9.1 ( )Sim 

9.2 ( )Não 

10 De que forma localizou o artigo de periódico? 

10.1 ( ) pelo termo que encabeça a ficha (cabeçalho de assunto) 
10.2 ( ) por ficha tipo "Ver" (ficha remissiva) 
10.3 ( ) por ficha tipo "Ver Também" (ficha de referência) 
10.4 ( ) havia o termo mas a ficha não foi localizada. 
10.5 ( ) havia "Ver" ou "Ver Também" mas não foi entendido ou encontrado. 
10.6 ( ) não encontrou o termo procurado. 

11 Que outros dados apresentados nas fichas forneceram pistas sobre o conteúdo temático do 
artigo? 

11.1 ( ) Título do artigo 
11.2 ( ) Título do periódico 
11.3 ( ) Data da publicação 
11.4 ( ) Sub-divisão do termo que encabeça a ficha (sub-cabeçalho). 

12 Qual a sua satisfação com a qualidade do Serviço de Indexação de artigos de periódicos da 
Biblioteca Central da UFPB? 

 
Insatisfeito  Moderadamente Satisfeito  Muito Satisfeito 

1 2 3 4 5 

Por que? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

13 Na sua opinião, como o Serviço de Indexação de artigos de periódicos da Biblioteca Central da 
UFPB pode ser melhorado para atender suas necessidades de informação? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

14 Quais as razões que o(a) levam a não utilizar o Catálogo de Assunto da Seção de Periódicos da 
Biblioteca Central da UFPB? 

14.1  ( ) Desconhecimento da existência do Catálogo. 
14.2 ( ) Dificuldade para entender o Catálogo. 
14.3 ( ) Disponibilidade de outros meios para obter informação. 
14.4 ( ) O Catálogo não fornece a informação desejada. 
14.5 ( ) Outra razão. Por favor, descreva-a 

 

 
 
 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

 



144 
 

 

APÊNDICE D - TÍTULOS DE PERIÓDICOS DA REDE   
BIBLIODATA, PUBLICADOS PELA FUNDAÇÃO GETÚ- 

LIO VARGAS (FGV) 

1. Agroanalysis 

2. Arquivos Brasileiros de Psicologia 

3. Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada 

4. Arquivos Brasileiros de Psicotécnica 

5. Artigos Selecionados. FGV, Instituto de Seleção e Orientação Profissional 

6. Bibliografia Selecionada. CTCOM, OEA, FGV 

7. Boletim Bibliográfico. FGV Escola Interamericana de Administração Pública 

8. Boletim Bibliográfico FGV, Instituto de Seleção e Orientação Profissional 

9. Boletim da Biblioteca. FGV 
 

10. Boletim do Centro de Documentação. FGV Instituto de Estudos Avançados em Educação 

11. Boletim Informativo EAESP Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

12. Boletim Informativo Fundação Getúlio Vargas 

13. Boletim. Instituto de Direito Público e Ciência Política. 

14. Cadernos EIAP Escola Interamericana de Administração Pública da FGV 

15. Comunicações Ebapianas. Escola Brasileira de Administração Pública 

16. Conjuntura Econômica 

17. Correio do PRONAPA 

18. Edições Multiplic 

19. Estudos Históricos 

20. Fórum Educacional 21.RAE Light 

22. Revista Brasileira de Economia 

23. Revista de Administração de Empresas 

24. Revista de Administração Pública 

25. Revista de Ciência Política 

26. Revista de Direito Administrativo 
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APÊNDICE E - TÍTULOS DE PERIÓDICOS INDEXADOS 
 NA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPB 

1 - ABERTURA (Rio de Janeiro). 
2 - AÇÃO AMERICANO-ÁRABE (Goiânia) 
3 -ADECON (Curitiba). 
4 - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (São Paulo). 
5 - ÁFRICA AUSTRAL HOJE (Brasília, DF) 
6 - ÁFRICA DO SUL EM NOTÍCIAS (Brasília, DF). 
7 - AGORA (Santa Cruz do Sul). 
8 - AGRICULTURA EM SÃO PAULO (São Paulo) 
9 - ALMANAQUE (São Paulo) 
10 - AMAE EDUCANDO (Belo Horizonte) 
11 - AMAZÔNIA (São Paulo) 
12 - AMÉRICAS (Rio de Janeiro) 
13 - AMÉRICA LATINA (Rio de Janeiro) 
14 - ANAIS DE HISTÓRIA (Assis, SP) 
15 - ANÁLISE (Porto Alegre) 
16 - ANÁLISE & CONJUNTURA (Belo Horizonte) 
17 - ANÁLISE CONJUNTURAL (Curitiba) 
18 - ANDRAGOGIA (Rio de Janeiro) 
19 - ANFEP; revista da Seguridade Social (Brasília, DF) 
20 - ANHEMBI (São Paulo) 
21 - ANOS 90 (Porto Alegre) 
22 - ANUÁRIO UNESCO/ UMESP DE COMUNICAÇÃO REGIONAL (São Bernardo do 

Campo) 
23 - AQUILA (Rio de Janeiro) 
24 - ARCHÊ (Rio de Janeiro) 
25 - ARIÚS (Campina Grande) 
26 - ARQUIVOS (UFPR) (Curitiba) 
27 - ARQUIVOS & ADMINISTRAÇÃO (Rio de Janeiro) 
28 - ARQUIVOS BRASILEIROS DE PSICOLOGIA (Rio de Janeiro) 
29 - ARQUIVOS BRASILEIROS DE PSICOTÉCNICA (Rio de Janeiro) 
30 - ARQUIVOS DA POLÍCIA CIVIL (São Paulo) 
31 - AVALIAÇÃO (Belém) 
32 - BANAS (São Paulo) 
33 - BANAS QUALIDADE (São Paulo) 
34 - BANCO HOJE (Rio de Janeiro) 
35 - BARBARÓI (Santa Cruz do Sul) 
36 - BIB; boletim informativo e bibliográfico de ciências sociais (Rio de Janeiro) 
37 - BIBLIOTECA HAVARD DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (São Paulo) 
38 - BOLETIM ALAGOANO DE FOLCLORE (Maceió) 
39 - BOLETIM BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECA SETORIAL DE EDUCAÇÃO (Porto 

Alegre) 
40 - BOLETIM BIBLIOGRÁFICO DO SESC (Rio de Janeiro) 
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41 - BOLETIM COOPERATIVISTA (SUDENE) (Recife) 
42 BOLETIM CULTURAL (Bauru) 
43 - BOLETIM CULTURAL FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN (Lisboa, Portugal) 
44 - BOLETIM DA BEMFAM (Rio de Janeiro) 
45 - BOLETIM DA COMISSÃO CATARINENSE DE FOLCLORE (Florianópolis) 
46 - BOLETIM DE CONJUNTURA (Rio de Janeiro) 
47 - BOLETIM DE CONJUNTURA INTERNACIONAL (Brasília, DF) 
48 - BOLETIM DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL (Rio de Janeiro) 
49 - BOLETIM DE DIPLOMACIA ECONÔMICA (Brasília, DF) 
50 - BOLETIM DE DOCUMENTAÇÃO (Rio de Janeiro) 
51 - BOLETIM DE INTERCÂMBIO (Rio de Janeiro) 
52 - BOLETIM DE PESSOAL (UFG) (Rio de Janeiro) 
53 - BOLETIM DE PSICOLOGIA (São Paulo) 
54 - BOLETIM DIEESE (São Paulo) 
55 - BOLETIM DO CELA (Franca) 
56 - BOLETIM DO CENTRO DE MEMÓRIA UNICAMP (Campinas) 
57 - BOLETIM DO INSTITUTO JOAQUIM NABUCO DE PESQUISAS SOCIAIS 

(Recife) 
5 8 - BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMJLIO Goeldi; Ser. Antropologia (Belém) 
59 - BOLETIM INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (Rio de Janeiro) 
60 - BOLETIM INFORMATIVO SEI (Brasília, DF) 
61 - BOLETIM INTERCOM (São Paulo) 
62 - BOLETIM TÉCNICO COPERSUCAR (São Paulo) 
63 - BOLETIM TÉCNICO DO SENAC (Rio de Janeiro) 
64 - BOLETIM TÉCNICO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (Curitiba) 
65 - BOLSA (Rio de Janeiro) 
66 - BRASIL (Rio de Janeiro) 
67 - BRASIL AÇUCAREIRO (Rio de Janeiro) 
68 - BRASIL JOVEM (Rio de Janeiro) 
69 - BRASIL REVOLUCIONÁRIO (São Paulo) 
70 - CACEX (Rio de Janeiro) 
71 - CADERNO CEAC/ UNB (Brasília, DF) 
72 - CADERNO CULTURAL (Brasília, DF) 
73 - CADERNO DE FILOSFIA E CIÊNCIAS HUMANAS (Belo Horizonte) 
74 - CADERNO NESP (Brasília, DF) 
75 - CADERNOS; Centro Universitário São Camilo (São Paulo) 
76 - CADERNOS BRASILEIROS (Rio de Janeiro) 
77 - CADERNOS CERU (São Paulo) 
78 - CADERNOS DA FACECA (Campinas) 
79 - CADERNOS DE DIVULGAÇÃO CULTURAL (Bauru) 
80 - CADERNOS DE ECONOMIA (IPEA) (Rio de Janeiro) 
81 - CADERNOS DE EDUCAÇÃO (João Pessoa) 
82 - CADERNOS DE EDUCAÇÃO POPULAR (João Pessoa) 
83 - CADERNOS DE ESTUDOS SOCIAIS (Recife) 
84 - CADERNOS DE HISTÓRIA (Belo Horizonte) 
85 - CADERNOS DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA (Campinas) 
86 - CADERNOS DE HISTÓRIA E SAÚDE (Rio de Janeiro) 
87 - CADERNOS DE JORNALISMO (FENAJ) (Brasília, DF) 
88 - CADERNOS DE METODOLOGIA (Rio de Janeiro) 
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89 - CADERNOS DE PESQUISA (São Paulo)       
             
90 CADERNOS DE PESQUISA DA UFES (Vitória) 
91 - CADERNOS DE PESQUISA E EXTENSÃO (São Paulo) 
92 - CADERNOS DE SEGUROS (Rio de Janeiro) 
93 - CADERNOS DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA (Rio de Janeiro) 
94 - CADERNOS DO CEAS (Salvador) 
95 - CADERNOS DO CEDES (Campinas) 
96 - CADERNOS DO INSTITUTO DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA (Pelotas) 
97 - CADERNOS DO IPRI (Brasília, DF) 
98 - CADERNOS EBAP (Rio de Janeiro) 
99 - CADERNOS FUNDAP (São Paulo) 
100 - CADERNOS IPPUR (Rio de Janeiro) 
101 - CADERNOS IPPUR/ UFRJ (Rio de Janeiro) 
102 - CADERNOS MARE DA REFORMA DO ESTADO (Brasília, DF) 
103 - CADERNOS NAEA (Belém) 
104 - CADERNOS PEDAGÓGICOS E CULTURAIS (Niterói) 
105 - CADERNOS PUC (São Paulo) 
106 - CAMPUS (João Pessoa) .   
107-CARGA (São Paulo) 
108 - (A) CARTA (João Pessoa) 
109 - CARTA MENSAL (Rio de Janeiro) 
110 - CES; revista do Centro de Ensino Superior (Juiz de Fora) 
111 - CES PAULISTA (São Paulo) 
112 - CHJNAEM CONSTRUÇÃO (Beijing, China) 
113-CIDADE (São Paulo) 
114 - CIDADE NOVA (São Paulo) 
115 - CIÊNCIA HISTÓRICA (João Pessoa) 
116 - CIÊNCIA & TRÓPICO (Recife) 
117 - CIÊNCIAS E LETRAS (Porto Alegre) 
118 - CIÊNCIAS HUMANAS (Rio de Janeiro) 
119 - CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (Santa Maria, RS) 
120 - CIÊNCIAS SOCIAIS HOJE (São Paulo) 
121 - CERA; caderno informativo de prevenção de acidentes (São Paulo) 
122 - CLIO; revista do Curso de Mestrado em História (Recife) 
123 - CNI; indústria e produtividade (Rio de Janeiro) 
124 - COMÉRCIO EXTERIOR (Brasília, DF) 
125 - COMÉRCIO & MERCADOS (Rio de Janeiro) 
126 - COMUM (Rio de Janeiro) 
127 - COMUNICAÇÃO & SOCIEDADE (São Paulo) 
128 - CONFIDENCIAL ECONÔMICO NORDESTE (Recife) 
129 - CONJUNTURA (Rio de Janeiro) 
130 - CONJUNTURA ECONÔMICA (Rio de Janeiro) 
131 - CONJUNTURA SOCIAL (Rio de Janeiro) 
132 - CON(S)CIÊNCIA; revista cultural, técnica e científica. (Vitória da Conquista) 
133 - CONTACTO (São Paulo) 
134 - CONTEXTO INTERNACIONAL (Rio de Janeiro) 
135 - CONTROLE DE QUALIDADE BANAS (São Paulo) 
136 - CONVIVIUM (São Paulo) 
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137 - O CORREIO DA UNESCO (Rio de Janeiro) 
138 - CORREIO FILATÉLICO (Brasília, DF) 
 

139 - CRÔNICA DA HOLANDA (Rio de Janeiro) 
140 - CULTURA (Rio de Janeiro) 
141 - CULTURA (Brasília, DF) 
142 - CULTURA VOZES (São Paulo) 
143 - DADOS; revista de Ciências Sociais (Rio de Janeiro) 
144 - DATA NEWS (Rio de Janeiro) 
145 - DEBATES (CENPES) (Salvador) 
146 - DEBATES REGIONAIS (João Pessoa) 
147 - DEBATES SOCIAIS (Rio de Janeiro) 
148 - DESAFIO; revista de extensão (Fortaleza) 
149 - DESENVOLVIMENTO DE BASE (Arlington, Virgínia) 
150 - DEUTSCH -BRASILIANISCHE HEFTE; cadernos germanos brasileiros (B. 
151 - DEUTSCHLAND (Frankfurt) 
152 - DIAGNÓSTICOS APEC (Rio de Janeiro) 
153 - DIÁLOGO (Rio de Janeiro) 
154 - DIDÁTICA (São Paulo) 
155 - DIGESTO ECONÔMICO (São Paulo ) 
156 - DOCUMENTAÇÃO E ATUALIDADE POLÍTICA (Brasília, DF) 
157 - DOCUMENTAÇÃO & INFORMAÇÃO (Rio de Janeiro) 
158 - DOCUMENTOS DE POLÍTICA (IPEA) (Brasília, DF) 
159 - DOIS PONTOS: teoria e prática em educação (Belo Horizonte) 
160 - DOXA; revista paulista de psicologia e educação (Araraquara) 
161 - DYNAMIS (Blumenau, SC) 
162 - ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO (Rio de Janeiro) 
163 - ECONOMIA & CULTURA (São Paulo) 
164 - ECONOMIA & EMPRESA (São Paulo) 
165 - ECONOMIAS SOCIALISTAS (Rio de Janeiro) 
166 - ECONOMICIMPACT (Rio de Janeiro) 
167 - EDIÇÕES MULTIPLIC (Rio de Janeiro) 
168 - EDUCAÇÃO (Brasília, DF) 
169 - EDUCAÇÃO (Porto Alegre) 
170 - EDUCAÇÃO (Rio de Janeiro) 
171 - EDUCAÇÃO (Santa Maria) 
172 - EDUCAÇÃO BRASILEIRA (Brasília, DF) 
173 - EDUCAÇÃO E CULTURA (João Pessoa) 
174 - EDUCAÇÃO E REALIDADE (Porto Alegre) 
175 - EDUCAÇÃO E SELEÇÃO (São Paulo) 
176 - EDUCAÇÃO EM DEBATE (Fortaleza) 
177 - EDUCAÇÃO & SOCIEDADE (Campinas) 
178 - EM ABERTO (Brasília, DF) 
179 - EM PAUTA (Porto Alegre) 
180 - ENCONTROS COM A CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA (Rio de Janeiro) 
181 - ENFOQUE (Bento Gonçalves) 
182 - ENFOQUE (Realengo) 
183 - ENSAIO; avaliação e políticas públicas em educação (Rio de Janeiro) 
184 - ENSAIO; informativo do comércio exterior (Brasília, DF) 
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185 - ENSAIOS BNDES (Rio de Janeiro) 
186 - ESCOLA PÚBLICA (São Paulo) 
187 - ESPAÇO (Rio de Janeiro) 

188 - ESPECIARIA (Ilhéus) 
189 - (O) ESPELHO DO MUNDO (São Paulo) 190-ESTUDOS (Goiânia) 
191 - ESTUDOS AFRO-ASIÁTICOS (Rio de Janeiro) 
192 - ESTUDOS AVANÇADOS (São Paulo) 
193 - ESTUDOS AVANÇADOS EM ADMINISTRAÇÃO (João Pessoa) 
194 - ESTUDOS BRASILEIROS (Curitiba) 
195 - ESTUDOS CEBRAP (São Paulo) 
196 - ESTUDOS DE PSICOLOGIA (Campinas) 
197 - ESTUDOS E DEBATES (Brasília, DF) 
198 - ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMTNISTRAÇÃO (João Pessoa) 
199 - ESTUDOS ECONÔMICOS (São Paulo) 
200 - ESTUDOS EMPRESARIAS (Brasília, DF) 
201 - ESTUDOS GOIANIENSES (Goiânia) 
202 - ESTUDOS LEOPOLDENSES (São Leopoldo) 
203 - EUREKA (Londrina) 
204 - EXAME (São Paulo) 
205 - EXAME VIP (São Paulo) 
206 - EXECUTIVO (Porto Alegre) 
207 - (O) EXPEDICIONÁRIO (Rio de Janeiro) 
208 - EXPRESSÃO (Mossoró) 
209 - EXTENSÃO (Belo Horizonte) 
210 - EXTENSÃO RURAL (Rio de Janeiro) 
211 - FAMÍLIA; temas de terapia familiar e ciências sociais (Fortaleza) 
212 - FINANÇAS & DESENVOLVIMENTO (Rio de Janeiro) 
213 - FIO DO MESTRADO (Blumenau) 
214 - FÓRUM EDUCACIONAL (Rio de Janeiro) 
215 - FRANÇA EM REVISTA (Rio de Janeiro) 
216 - FUNDAÇÃO JP (Belo Horizonte) 
217 - FUNENSEG; cadernos de seguros (Rio de Janeiro) 
218 - FURB (Blumenau) 
219 - GÁVEA (Rio de Janeiro) 
220 - GAZETA MERCANTIL; administração e serviços (São Paulo) 
221 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO (Bragança Paulista) 
222 - GESTÃO & PRODUÇÃO (São Carlos) 
223 - GUATRACÁ (Guarapuava) 
224 - HISTÓRIA (São Paulo) 
225 - HISTÓRIA SOCIAL (Campinas) 
226 - HOECHST CIÊNCIA (São Paulo) 
227 - HORA PRESENTE (São Paulo) 
228 - HORIZONTE (João Pessoa) 
229 - HUMANIDADES (Brasília, DF) 
230 - HUMANITAS (Campinas) 
231 - HUMANAS (Porto Alegre) 
232 - IBAMCO; série estimativas (Rio de Janeiro) 
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233 - IBAMCO; série estudos especiais (Rio de Janeiro) 
234 - ICH REVISTA (Natal) 
235 - ÍCONE (Uberlândia) 
236 - IMESC ILUSTRADO (São Paulo) 

237 - IMPRENSA; jornalismo e comunicação (São Paulo) 
238 - INACEN; boletim informativo (Rio de Janeiro) 
239 - INFORMÁTICA EXAME (São Paulo) 
240 - INFORMATIVO DINÂMICO IOB (São Paulo) 
241 - IMPRENSA; jornalismo e comunicação (São Paulo) 
242 - IMPULSO (Piracicaba, SP) 
243 - INDICADORES IBGE (Rio de Janeiro) 
244 - INDÚSTRIA & DESENVOLVIMENTO (São Paulo) 
245 - INDÚSTRIA & PRODUTIVIDADE (Rio de Janeiro) 
246 - INFOCAPES; boletim informativo (Brasília, DF) 
247 - INFORMAÇÃO SEMANAL CACEX (Rio de Janeiro) 
248 - INFORMAÇÕES ECONÔMICAS (São Paulo) 
249 - INFORMATIVO FGV (Rio de Janeiro) 
250 - INTEGRAÇÃO (Brasília, DF) 
251 - INTEGRAÇÃO (São Paulo) 
252 - INTEGRAÇÃO; ensino, pesquisa, extensão (São Paulo) 
253 - INTEGRAÇÃO SESPE (Brasília, DF) 
254 - INTER-AÇÃO; REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFG (Goiânia) 
255 - INTERCÂMBIO (Rio de Janeiro) 
256 - INTERFACE: comunicação, saúde, educação (Botucatu) 
257 - INTERCIÊNCIAS; cadernos de pesquisa e extensão (São Paulo) 
258 - INTERIOR (Brasília, DF) 
259 - IRS DEBATES (São Paulo) 
260 - IRS ESTUDOS (São Paulo) 
261 - ISTO É (São Paulo) 
262 - ISTO É SENHOR (São Paulo) 
263 - JORNAL DO PROFESSOR DE Io GRAU (Brasília, DF) 
264-LEA (Brasília, DF) 
265-LEIA(SãoPaulo) 
266 - LEOPOLDIANUM (Santos) 
267 - LOGOS (Canoas) 
268 - LUA NOVA (São Paulo) 
269 - MEDICIS (São Paulo) 
270 - MEMÓRIA (São Paulo) 
271-MIMESIS (Bauru) 
272 - MULTICÊNCIA (São Carlos) 
273 - MÚLTIPLA (Brasília, DF) 
274 - MULTITEMAS (Campo Grande) 
275 - (O) MUNDO DA SAÚDE (São Paulo)  
276 - NEXOS (São Paulo) 
277 - NORDESTE ECONÔMICO (Recife) 
278 - NOSSA AMÉRICA (São Paulo) 
279 - NOTÍCIA BIBLIOGRÁFICA E HISTÓRICA (Campinas) 
280 - NOTÍCIAS (São Paulo) 
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281 - NOVA ESCOLA (São Paulo) 
282 - NOVOS ESTUDOS CEBRAP (São Paulo ) 
283 - OCB; revista nacional de cooperativismo (Brasília, DF) 
284 - OPEMA (Rio de Janeiro) 
285 - OPS (Salvador) 

286 - PANORAMA (Lisboa, Portugal) 
287 - PARADIGMA (Ribeirão Preto) 
288 - PARADIGMAS (Natal) 
289 - PARADIGMAS; série jurídica (Natal) 
290 - PARADOXA (São Gonçalo, RJ) 
291 - PARCERIAS ESTRATÉGICAS (Brasília, DF) 
292 - PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS (São Paulo) 
293 - PERSPECTIVA ECONÔMICA (São Leopoldo, RS) 
294 - PESCA EM REVISTA (Santos, SP) 
295 - PESQUISA E PLANEJAMENTO ECONÔMICO (Rio de Janeiro) 
296 - PERSPECTIVA (Erexim, RS) 
297 - PERSPECTIVAS (UNESP)(São Paulo) 
298 - PLANEJAMENTO & DESENVOLVIMENTO (Rio de Janeiro) 
299 - PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS (Brasília, DF) 
300 - POLÍTICA E TRABALHO (João Pessoa) 
301 - POLIS (São Paulo) 
302 - POPULAÇÃO & DESENVOLVIMENTO (Rio de Janeiro) 
303 - PÓS- HISTÓRIA (Assis, SP) 
304 - PREMISSAS (Campinas, SP) 
305 - PREVIDÊNCIA EM DADOS (Rio de Janeiro) 
306 - PROBLEMAS BRASILEIROS (São Paulo) 
307 - PRODUÇÃO (São Carlos, SP) 
308 - PROPOSTA (Rio de Janeiro) 
309 - PSICHÊ (São Paulo) 
310 - PSICO (Porto Alegre) 
311 - PSICO USF (Bragança Paulista) 
312 - PSICOLOGIA (São Paulo) 
313 - PSICOLOGIA: ciência e profissão (Brasília, DF) 
314 - PSICOLOGIA: teoria e pesquisa (Brasília, DF) 
315 - PSICOLOGIA ATUAL (São Paulo) 
316 - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (São Paulo) 
317 - PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO (São Paulo) 
318 - PSICOLOGIA & SOCIEDADE (Belo Horizonte) 
319 - PSICOLOGIA EM CURSO (Brasília, DF) 
320 - PSIQUE (Belo Horizonte) 
321 - PUC CIÊNCIA (Rio de janeiro)  
322 - QUTD (Teresina) 
323 - RAE LIGHT (São Paulo) 
324 - RAÍZES (Campina Grande, PB) 
325 - RAÍZES LUSÍADAS (São Paulo) 
326 - RBC- REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE (Rio de Janeiro) 
327 - REFORMA AGRÁRIA (Campinas, SP) 
328 - REFORMA GERENCIAL (Brasília, DF) 
329 - RELAÇÕES HUMANAS (São Paulo) 
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330 - RELATÓRIO INTERNO IPEA (Rio de Janeiro) 
331 - RESENHA DE POLÍTICA EXTERIOR DO BRASIL (Brasília, DF) 
332 - REVISTA ARIÚS (Campina Grande, PB) 
333 - REVISTA AUGUSTUS (Rio de Janeiro) 
334 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO (Brasília, DF) 

335 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO (Porto Alegre) 
336 - REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (São Paulo) 
337 - REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE (Rio de Janeiro) 
338 - REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA (Rio de Janeiro) 
339 - REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (São Paulo) 
340 - REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (Brasília, DF) 
341 - REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS POLÍTICOS (Belo Horizonte) 
342 - REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO (Campinas, SP) 
343 - REVISTA BRASILEIRA DE FOLCLORE (Rio de Janeiro) 
344 - REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA (São Paulo) 
345 - REVISTA BRASILEIRA DE MERCADOS DE CAPITAIS (Rio de Janeiro) 
346 - REVISTA BRASILEIRA DE POLÍTICA INTERNACIONAL (Rio de Janeiro) 
347 - REVISTA BRASILEIRA DE PSICANÁLISE (São Paulo) 
348 - REVISTA BRASELIENSE (São Paulo) 
349 - REVISTA CACEX (Rio de Janeiro) 
350 - REVISTA CCHLA (João Pessoa) 
351 - REVISTA CIÊNCIAS HUMANAS (Taubaté, SP) 
352 - REVISTA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA (Rio de Janeiro) 
353 - REVISTA CNI (Rio de Janeiro) 
354 - REVISTA DA ANPEC (São Paulo) 
355 - REVISTA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL (Rio de Janeiro) 
356 - REVISTA DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (Rio de Janeiro) 
357 - REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO (USP) (Campinas, SP) 
358 - REVISTA DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO (Osasco, 

SP) 
359 - REVISTA DA FUNDAÇÃO JONES DOS SANTOS NEVES (Vitória) 
360 - REVISTA DA INDÚSTRIA (São Paulo) 
361 - REVISTA DA INDÚSTRIA; nova série (São Paulo) 
362 - REVISTA DA LEA (LIGA DOS ESTADOS ÁRABES) (Brasília, DF) 
363 - REVISTA DA SEGURIDADE SOCIAL (Brasília, DF) 
364 - REVISTA DA UCPEL (Pelotas,RS ) 
365 - REVISTA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (São Paulo) 
366 - REVISTA DA UNIVERSIDADE DE ALFENAS (Alfenas, MG) 
367 - REVISTA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (São Paulo) 
368- REVISTA DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS; caderno de humanidades e 

ciências sociais (Manaus) 
369 - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO (São Paulo) 
370 - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (São Paulo) 
371 - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Rio de Janeiro) 
372 - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Rio de Janeiro) 
373 - REVISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS (Taubaté, SP) 
374 - REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (Fortaleza) 
375 - REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (Porto Alegre) 
376 - REVISTA DE COMUNICAÇÃO (Rio de Janeiro) 
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377 - REVISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (Fortaleza) 
378 - REVISTA DE CULTURA (UFES) (Vitória ) 
379-REVISTA DE CULTURA DA BAHJA (Salvador) 
380 - REVISTA DE CULTURA VOZES (Petrópolis, RJ)  
381 - REVISTA DE ECONOMIA (Curitiba) 

382 - REVISTA DE ECONOMIA DO CEARÁ (Fortaleza) 
383 - REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA (São Paulo) 
384 - REVISTA DE EDUCAÇÃO (Campinas, SP) 
385 - REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS (São Paulo) 
386 - REVISTA DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS (Sorocaba, SP) 
387 - REVISTA DE EXTENSÃO (João Pessoa) 
3 88 - REVISTA DE FINANÇAS PÚBLICAS (Rio de Janeiro) 
389 - REVISTA DE HISTÓRIA (São Paulo) 
390 - REVISTA DE NEGÓCIOS (Blumenau, SC) 
391 - REVISTA DE PSICOLOGIA (Fortaleza) 
392 - REVISTA DE SEGUROS (Rio de Janeiro) 
393 - REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA (Curitiba) 
394 - REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL (São Paulo) 
395 - REVISTA DO BNDES (Rio de Janeiro) 
396 - REVISTA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA DE MINAS GERAIS (Belo 

Horizonte) 
397 - REVISTA DO CLUBE MILITAR (Rio de Janeiro) 
398 - REVISTA DO CLUBE NAVAL (Rio de Janeiro) 
399 - REVISTA DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA (Belo Horizonte) 
400- REVISTA DO INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS (São Paulo) 
401- REVISTA DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (Porto Alegre) 
402 - REVISTA DO INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS (Bauru, SP) 
403 - REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO (Rio de 

Janeiro) 
404- REVISTA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO CAETANO DO 

SUL (São Caetano do Sul, SP) 
405 - REVISTA DO MERCOSUL (Rio de Janeiro) 
406 - REVISTA DO PENSAMENTO BRASILEIRO (Salvador) 
407 - REVISTA DO PROFESSOR (Porto Alegre) 
408 - REVISTADO SERVIÇO PÚBLICO (Brasília, DF) 
409 - REVISTA DO SFI (SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO) (São Paulo) 
410 - REVISTA ECONÔMICA DO NORDESTE (Fortaleza) 
411 - REVISTA EDUCAÇÃO E ENSINO USF (Bragança Paulista, SP) 
412 - REVISTA FAMECOS; mídia, cultura e tecnologia (Porto Alegre) 
413 - REVISTA HUMANITAS (Campinas, SP) 
414 - REVISTA IBM (Rio de Janeiro) 
415 - REVISTA IMES (São Caetano do Sul) 
416 - REVISTA MÚLTIPLA (Brasília, DF) 
417 - REVISTA PAULISTA DE CONTABILIDADE (São Paulo) 
418 - REVISTA PERNAMBUCANA DE DESENVOLVIMENTO (Recife) 
419 - REVISTA PERNAMBUCANA DE FOLCLORE (Recife) 
420 - REVISTA RECURSOS HUMANOS (Brasília, DF) 
421 - REVISTA SANTISTA (São Paulo) 
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422 - REVISTA SERGIPANA DE FOLCLORE 
423 - REVISTA UNICSUL (São Miguel Paulista) 
424 - REVISTA UNTFIEO (Osasco, SP) 
425 - REVISTA UNTMAR (Maringá) 
426 - REVISTA UNIVERSIDADE DE GUARULHOS (Guarulhos, SP) 
427 - REVISTA USP (São Paulo) 
428 - ROTEIRO (Joaçaba, SC) 
429 - RUMOS; economia & desenvolvimento para os novo tempos (Rio de Janeiro) 
430 - RUMOS DO DESENVOLVIMENTO (Rio de Janeiro) 
431 - SAECULUM; revista de história (João Pessoa) 
432-SCALA (Frankfurt) 
433 - SCRIPTA (Belo Horizonte) 
434 - SEGURANÇA & DESENVOLVIMENTO (Rio de Janeiro) 
435 - SENHOR (São Paulo) 
436 - SÉRIE DOCUMENTAL INEP (Brasília, DF) 
437 - SÉRIE ESTUDOS (FUNDESCOLA) (Brasília, DF) 
438 - SÉRIE SOCIOLÓGICA (UNB)(Brasília, DF) 
439 - SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE (São Paulo) 
440 - SHALOM (São Paulo) 
441 - SIGNO; revista de comunicação integrada (João Pessoa) 
442 - SITEENTIBUS (Feira de Santana, BA) 
443 - SOCIAIS E HUMANAS (Santa Maria, RS) 
444 - SOCIEDADE E ESTADO (Brasília, DF) 
445 - SOCIOLOGIA (São Paulo) 
446 - (O )SOL (João Pessoa) 
447 - SOMTRÊS (São Paulo) 
448 - SPHAN PRÓMEMÓRIA (Rio de Janeiro) 
449 - SUA BOA ESTRELA (São Bernardo do Campo, SP) 
450 - SUPER INTERESSANTE (São Paulo) 
451 - SYMPOSIUM; revista de humanidades, ciências e letras (Recife) 
452-T&D (São Paulo) 
453-TECNIA (Goiânia) 
454 - TECNOLOGIA DE CRÉDITO (São Paulo) 
455 - TECNOLOGIA EDUCACIONAL (Rio de Janeiro) 
456 - TEMAS EM EDUCAÇÃO (João Pessoa) 
457 - TEMÁTICAS (Campinas, SP) 
458 - TEMPO UNIVERSITÁRIO (Natal) 
459 - TENDÊNCIA (Rio de Janeiro) 
460 - TEOCOMUNICAÇÃO (Porto Alegre) 
461 - TEORIA E EVIDÊNCIA ECONÔMICA (Passo Fundo, RS) 
462 - TERRA E CULTURA (Londrina, PR) 
463 - TERRA E SAL (Natal) 
464 - TERRA LIVRE (São Paulo) 
465 - TEXTO PARA DISCUSSÃO (IPEA) (Brasília, DF) 
466 - TEXTOS PARA DISCUSSÃO BNDES (Rio de Janeiro). 
467 - TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO (São Paulo) 
468 - TRIBUNA DO ECONOMISTA (Rio de Janeiro) 
469 - TRIBUTAÇÃO EM REVISTA (Brasília, DF) 
470 - TRILHAS (Campinas, SP) 



155 
 

 

471 - TUTUTI; Ciência E Cultura (Curitiba) 
472 - UFV DEBATE (Viçosa) 
473 - UNTVERSA (Brasília, DF) 
474 - UNIVERSIDADE; a busca da qualidade (São Paulo) 
475 - UNIVERSIDADE & DESENVOLVIMENTO (Florianópolis) 

476 - UNIVERSIDADE E SOCIEDADE (Maringá) 
477 - UNIVERSIDADE E SOCIEDADE (São Paulo) 478-VEJA (São Paulo) 
479 - VERDE OLIVA (Brasília, DF) 
480 - VERITAS (Porto Alegre) 
481 - VERTENTES (São João- Del - Rei, MG)  
482- VISÃO (São Paulo) 
483 - VOZES (Petrópolis) 
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