
GÊNESE DA PESQUISACOMPARTILHAMENTO DE 

INFORMAÇÕES/CONHECIMENTO EM 

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA: COOPERAÇÃO 

INTERBIBLIOTECÁRIA EM FACE DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS 

Jorge Santa Anna1

Maria Aparecida de Mesquita Calmon2

Suelen de Oliveira Campos3 

1 Professor do Departamento de Biblioteconomia – UFES. 

2 Discente do Curso de biblioteconomia - UFES.

3 Arquivista, Discente do Curso de Bilioteconomia - UFES



A pesquisa permite constatar:

A consolidação de um trabalho interbibliotecário;

Promove a socialização de informação/conhecimento tanto em
âmbito local quanto global;

Permite o compartilhamento de informações em uma BU, com
vistas a facilitar e ampliar o acesso à informação conforme
demandado pela comunidade usuária;

Realização de uma revisão na literatura, com vistas a
proclamar diferentes discussões a respeito do poder das
tecnologias no compartilhamento de informação entre diferentes
BUs, rompendo-se as limitações espaciais e temporais;



Pesquisa em campo em uma BU, conduzida por meio da
técnica de entrevista realizada a bibliotecários que atuam com
maior intensidade em atividades interbibliotecárias, seja
compartilhando informações (Catalogação Cooperativa), seja
socializando conhecimento (setor de Comutação bibliográfica);



O Comut constitui uma rede de bibliotecas conveniadas que permitem a
obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos
acervos das principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação
internacionais. Entre os documentos acessíveis encontram-se: periódicos
técnico-científicos, teses e dissertações, anais de congressos nacionais e
internacionais, relatórios técnicos, partes de documentos (capítulos de
livros), desde que sejam autorizados pela Lei de Direitos Autorais (IBICT,
[2014?]).



A importância das Tecnologias de 
Comunicação e Informações - TICs

Benefícios:

Auxilia na produção do conhecimento;

Auxilia na manipução das informações a serem prestadas aos usuários
(pesquisadores, alunos, professores);

As Bibliotecas Universitárias BU são ]conectadas através dessas redes;
Procedimentos e prestação de serviços de forma colaborativa;



A pesquisa realizada

No que diz respeito à entrevista realizada, ela foi norteada por
perguntas abertas, de modo a captar todas as informações possíveis
durante o diálogo estabelecido entre entrevistado e entrevistador.
Foram construídas perguntas que contemplassem dois aspectos: os
relacionados às características dos ambientes estudados e as
atividades desenvolvidas nesses locais, tendo em vista o
compartilhamento informacional e seus pormenores.



Perguntas Propostas

1 – Quantos profissionais atuam neste setor?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Um bibliotecário

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

Dois bibliotecários e dois estagiários

Fonte: dados da pesquisa



2 - Aproximadamente, este setor foi inaugurado há quanto 
tempo?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

07 anos

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

10 anos

Fonte: dados da pesquisa



3 - QUAIS AS ATIVIDADES BIBLIOTECÁRIAS REALIZADAS 
NESTE SETOR?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Setor de periódicos (aquisição de revistas, indexação e, etc), 
pesquisas em bases de dados e comutação bibliográfica

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

Tratamento técnico do acervo. Serviço de catalogação 
cooperativa

Fonte: dados da pesquisa



4 - EM LINHAS GERAIS, QUAL O OBJETIVO CENTRAL DE 
TODAS AS ATIVIDADES AQUI REALIZADAS?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Atender as demandas da coordenação para proporcionar ao 
aluno melhor acesso a informação, bem como atender a 

demanda proposta na ementa dos cursos, conforme 
exigência no MEC – Ministério da Educação.

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

Facilitar o processo de representação descritiva da obra

Fonte: dados da pesquisa



5 - QUE TIPOS DE INFORMAÇÕES SÃO COMPARTILHADAS 
NESTE SETOR?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Informações científicas, como artigos para contribuir com os 
conteúdos ministrados em sala de aula. E ainda, pesquisas 

para trabalhos extracurriculares em fórum e congressos.

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

Compartilhamos dados catalográficos

Fonte: dados da pesquisa



6 - QUAIS AS INSTITUIÇÕES COM QUEM SOLIALIZAM 
INFORMAÇÕES?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Todas as BUs cooperantes do sistema.

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

Serviço prestado ao usuário com ônus

Rede Bibliodata

Fonte: dados da pesquisa



7 - COMO É FEITO O COMPARTILHAMENTO DA 
INFORMAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

rtigo chega via e-mail e fica também disponível no site da 
biblioteca para ser baixado por alguns dias por meio de 

senha de acesso.

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

A compra do artigo é solicitada via site, e o a

Por meio do acesso à Rede Bibliodata, realizando a migração 
dos dados para nosso acervo eletrônico

Fonte: dados da pesquisa



8 - QUAIS AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE 

COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Só encontramos vantagens, pois ela atende a solicitação dos 
professores em ter acesso à informação de maneira rápida e 
tendo em vista o custo/benefício, fica mais vantajoso em ter o 

acesso ao COMUT do que assinar um periódico 
internacional, que pode não ser tão utilizado, quando a 

compra de um artigo específico para atender uma proposta 
pedagógica.

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

Sem a tecnologia não conseguiríamos acessar os dados 
catalográficos de forma instantânea, o que tornaria nosso 

trabalho muito moroso.

Fonte: dados da pesquisa



9 - O COMPARTILHAMENTO PODE SER FEITO COM 
INSTITUIÇÕES DO EXTERIOR? SE AFIRMATIVO, EXISTEM 

PROBLEMAS NA QUESTÃO DE IDIOMAS?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Penso que não, pois àqueles que não dominam as línguas 
estrangeiras, podem ter a tradução do artigo por meio de programas 

que se encontram gratuito na internet. Recomenda-se que o 
profissional faça cursos de idiomas, viabilizando sua formação 

continuada.

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

Constantemente precisamos acessar bases internacionais, como a 
Biblioteca do Congresso (EUA), a fim de verificar como 

determinados itens forma catalogados. Assim, é preciso que 
estejamos ligados a outras partes do mundo, sendo necessário 

conhecer outras línguas e escritas.

Fonte: dados da pesquisa



10 - AS NOVAS TECNOLOGIAS AMPLIARAM AS POSSIBILIDADES 
DE INTERAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DE INFORMAÇÃO. 

VOCÊ CONSIDERA ISSO COMO VANTAGEM PARA OS 
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO? QUEM SÃO OS PERSONAGENS 

MAIS BENEFICIADOS?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Sim, Bibliotecários por lidarem diretamente com o acesso a informação 
de maneira rápida e poder ter acesso a essas tecnologias. 

Professores e alunos, que são os grandes beneficiados pelo 
compartilhamento de informação e esse acesso dar base para suas 

pesquisas.

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

Com certeza, o uso do computador e da internet tornou os processos 
de catalogação mais eficientes. Isso porque economiza tempo e 

esforços de nossa parte, como também garante possibilidades do 
catalogador adquirir novas experiências e práticas ao dialogar com 

outras unidades e profissionais.

Fonte: dados da pesquisa



11 - ANTES DA ADESÃO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS, COMO 
ERA FEITO O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES?

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Somente por meio de compras de revistas ou acesso a base de 
dados relacionadas.

CATALOGAÇÃO COOPERATIVA

Tínhamos que catalogar todos os itens adquiridos. Além do 
mais, no caso de dúvidas, fazíamos contato telefônico com 

outras bibliotecas a fim de solicitar esclarecimentos. O 
processo era muito rotineiro e moroso. 

Fonte: dados da pesquisa



Conclusões

 A evolução tecnológica proporcionou o remodelamento das BUs, 

condicionando-as a utilizarem novos instrumentos de trabalho e de interação, 

na tentativa de ampliar suas capacidades na oferta de bens e produtos 

informacionais, atendendo os novos anseios e expectativas demandados pela 

comunidade usuária;

 O uso das TICs, a BU adentra-se ao modelo teórico do rizoma, na qual as 

limitações espaciais e temporais são rompidas, tornando-se integradas com 

outras unidades em diferentes ambiências, sejam locais quanto globais;

 Nesse âmbito de integração, bibliotecas criam e recriam seus produtos e 

serviços, inserindo-se como organismos disseminadores de informação na 

construção de conhecimentos;



 O estudo aplicado em campo permitiu confirmar a: necessidade e
importância da inserção da BU em ambientes de interação e compartilhamento,
permitindo que a disponibilização, acesso e uso da informação sejam facilitados,
viabilizando a produção de novos conhecimentos.

 O estudo confirma que a transmissão de informações e de conhecimentos, em
face das novas exigências e tendências dos usuários e do emaranhado de
informações disponíveis, somente se concretiza de forma efetiva com o uso das
TICs;

 Constatou-se que a socialização de informações e de conhecimentos realiza-
se com mais intensidade nos processos de comutação bibliográfica e na
catalogação cooperativa;

 É por meio da integração com outras unidades, formando redes de
compartilhamento que a referida BU consegue, por meio das novas tecnologias,
ampliar seus;



 Em geral, podemos afirmar que a BU investigada está se evoluindo conforme
os modelos idealizados de biblioteca do futuro, na qual as informações e os
serviços bibliotecários estão disponibilizados em ambiente digital, favorecendo o
surgimento das redes de compartilhamento, de modo a tornar a unidade um
espaço cada dia mais colaborativo;

 E então, quanto ao profissional atuante em BU, que há necessidade de
constante aperfeiçoamento de suas habilidades, de forma a adquirir novas
competências, sobretudo àquelas ligadas à comunicação e à utilização dos
recursos e ferramentas ofertadas no ambiente digital.

 Enfim, é necessário haver mais estudos sobre a temática com a finalidade de
identificar o profissional que atua nas BU,s e saber como é feito o uso das TICś
pelo mesmo.
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