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GÊNESE DA PESQUISA

AS BBILIOTECAS E AS NOVAS TECNOLOGIAS...

Borges (1972) - A biblioteca como labirinto (1972) 

Garcez e Rados (2002) – biblioteca híbrida

Cunha (2000, 2010) – Biblioteca Universitária Híbrida

Marchiori (1997) e Levacov (1997) – Bibliotecas Digitais

E a Biblioteca Universitária no presente?



OBJETIVO GERAL

Discutir aspectos relacionados à nova ambiência das Bibliotecas 

Universitárias (BUs) no momento presente, permeada por 

diversos produtos, serviços e tecnologias, fato esse que as 

caracteriza como unidades diversificadas, inovadoras e 

mutantes.



OBJETIVO ESPECÍFICOS

1 - Contextualizar as transformações que as BUs percorreram nos últimos

tempos, sobretudo com a explosão da informação e com a utilização

acentuada das novas tecnologias da informação e comunicação (TICs).

2 - Apresentar o período transitório e evolutivo dessas unidades de

informação, anteriormente consideradas como labirinto para se tornarem,

na atualidade, inseridas em um período de encruzilhada.



METODOLOGIA

1 – Pesquisa bibliográfica realizada em artigos científicos, os

quais tratavam dessa temática.

2 – Estudo de observação, baseado na análise dos contextos reais,

nos quais algumas BUs brasileiras estão inseridas.



O ESTUDO DE OBSERVAÇÃO

 Estágio Supervisionado realizado pelo autor deste artigo, no ano de 2013, na 

biblioteca central (BC) da UFES, como parâmetro para graduação no curso de 

Biblioteconomia da mesma universidade;

 Projeto de pesquisa intitulado: “Uma questão de referência: o uso de sites de 

bibliotecas virtuais da região sudeste brasileira”, vinculado à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa (PRPPG) da UFES;

 Projeto de extensão voltado à leitura, intitulado: “Ideias e Práticas em 

Informação, Educação e Cultura” (Registro SIEX/UFES nº 66881);

 Coleta de dados para TCC;

 Orientações de trabalhos e pesquisas acadêmicos, revisões e normalizações, bem 

como atuação  em consultoria no setor de informação.



A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA EM 

TRANSFORMAÇÃO: DE LABIRINTO À 

ENCRUZILHADA

As BUs caracterizam-se como “[...] um espaço 

virtual de informação para além do espaço físico

ao qual os estudantes podem aceder e encontrar 

recursos de informação com qualidade controlada 

pela própria biblioteca” (AMANTE, 2010, p. 3, 

grifo nosso).

1 - Explosção informacional

2 – Novas tecnologias



AS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS NO 

PRESENTE: EM BUSCA DA BIBLIOTECA 

HÍBRIDA

[...] En el contexto de la sociedad de la informacion, la

biblioteca debe enforcase conceptualmente como uma 

bilbioteca híbrida, donde se produce una constante 

evolucion tecnologica y una convivencia entre 

informacion en multiples sistemas de accesso, en la que lo

digital tiende a adoptar un papel de integracion y 

sustitucion. [...] (PÉREZ; MUNOZ, 2004, p. 9).

1 – o contexto híbrido

2 – os novos serviços oferecidos



AS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS NO PRESENTE: 

EM BUSCA DA BIBLIOTECA HÍBRIDA

A criação da internet e sua utilização nos serviços de

bibliotecas e as possibilidades de oferecer serviços e

produtos bibliotecários inovadores se ampliaram

(BAPTISTA, 2004), sem contudo eliminar os serviços

presenciais (GARCEZ; RADOS, 2002) .

Híbrida é aquela unidade [...] que hoje não pode ser

completamente impressa nem completamente digital,

[sendo constituída pela] flexibilização dos bens e serviços

oferecidos e da integração dos suportes impresso e digital,

nesse momento de transição por que passam as bibliotecas

convencionais (GARCEZ; RADOS, 2002, p. 45).



PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS

A partir da reflexão proposta, confirma-se que muitas BUs estão

evoluindo para um contexto híbrido, oferecendo diversas e

diferenciadas formas de acesso e uso da informação, de modo a

atender seus públicos de forma íntegra, face às diferenças e

preferências de cada usuário. Aprende-se que, as BUs são

exemplos fiéis e testemunhais de que a prática bibliotecária é

adaptativa e evolui conforme as necessidades sociais, o que

garante a sobrevivência dos fazeres bibliotecários por longos

tempos.



À GUISA DE CONCLUSÕES

 Este estudo demonstrou a situação presente na qual se encontram muitas BUs

brasileiras da contemporaneidade. Foi possível constatar, com base no estudo

bibliográfico e na observação do contexto real, que as BUs perpassam por um

momento de transformação e de adaptação aos novos paradigmas estabelecidos pela

sociedade moderna.

 Visando a atender as necessidades da universidade, cuja missão maior é fomentar a

formação de profissionais para a sociedade, afere-se que as BUs devem priorizar as

necessidades de seus usuários, oferecendo condições adequadas e favoráveis de

modo que atenda o desejo demandado pela comunidade universitária.

 Fica evidenciada uma nova ambiência para a BU, vislumbrando-se como biblioteca

híbrida, permeada por produtos de diferentes tecnologias, sejam eles em formato

impresso ou digital, e por serviços, também, dos mais variados, oferecidos

presencialmente quanto em ambiente web.
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BOA TARDE A TODOS!!!
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