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RESUMO
Retrata o papel da instituição biblioteca universitária mediante a evolução da tecnologia 
da  informação.  Enfoca  a  mudança  de  comportamento  de  todos  que  fazem parte  do 
processo de fornecimento e recuperação da informação,  em especial  o  usuário  final. 
Analisa  e reflete sobre os  sites das bibliotecas das universitárias  de Campo Grande, 
capital  de  Mato  Grosso  do  Sul,  considerando-os  como  ferramentas  básicas  na 
recuperação da informação.  Sugere ferramentas a  serem incorporadas  aos  sites das 
bibliotecas universitárias como forma não só de suprir as necessidades do novo perfil do 
usuário, mas de promover os serviços da biblioteca de forma mais hábil  para atrair  o 
usuário  potencial,  bem como realizar  a prestação de serviço junto à comunidade em 
geral.
Palavras-chave: Biblioteca Universitária. Internet. Referência virtual. Sites. Tecnologia da 
Informação.

INTRODUÇÃO

Mudança, inovação, tecnologia da informação (TI), Internet. Esses são 

alguns dos termos que já foram incorporados em nosso vocabulário mais recente. 

Termos que já não são desconhecidos para a maioria da população. Hoje, de 

alguma forma, esses termos já foram utilizados para explicar idéias e fatos de 

cunho científico ou para representar alguns dos significados que a globalização 

trouxe  e  impulsionou.  Algo  relacionado  ao  universo  organizacional,  como 

aprender, conhecer, reciclar, ter o diferencial, fazer leitura de cenário para não ser 

surpreendido, entre outros aspectos.

O  uso  desses  termos  nas  organizações  já  não  é  mistério.  Nas 

universidades  acontece  o  mesmo.  Lembrando  que  em  cada  realidade 

organizacional existem diferenças de cultura e de investimento, mas é fato que 



todos os gestores responsáveis estão sempre empenhados em se renovar e se 

equiparar aos grandes centros.

A TI pode ser vista e utilizada em todos os setores da sociedade. Na 

esfera científica podemos classificar as universidades como uma das principais 

vias  do  progresso  e  que  traz  o  bem-estar  ao  ser  humano.  Estas  projetam 

pesquisas,  contribuindo  para  a  realização  de  descobertas  científicas  que 

beneficiam a sociedade em geral. Lançam periodicamente novos profissionais no 

mercado de trabalho, os quais de alguma forma contribuirão para o progresso 

social.

Tomando como exemplo esses profissionais que um dia foram usuários 

acadêmicos,  mas  que  serão  usuários  permanentes  da  biblioteca  universitária, 

pois poderão vir a se especializar, questiona-se se o site da biblioteca ofereceria 

todas  as  informações  necessárias  de  forma  clara  e  objetiva.  Esses  se 

estabelecem como uns de nossos possíveis usuários em potencial. E aos nossos 

usuários reais, os nossos acadêmicos? O que oferecemos a eles? Os sites das 

bibliotecas continuam atrativos e interativos?

Neste  sentido,  propõe-se  investigar  os  sites das  bibliotecas 

universitárias da capital  de Mato Grosso do Sul  com o objetivo de avaliar,  de 

forma visual e interativa, os serviços e as ferramentas que estas oferecem aos 

seus usuários no ambiente virtual, não só para pesquisa como para o serviço de 

referência.  Posteriormente,  serão  sugeridas  algumas  ferramentas  para 

complementar e enriquecer os sites das bibliotecas em questão.

1 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E O SÉCULO XXI

Biblioteca e usuário são parceiros na evolução de conceitos, na quebra 

de paradigmas e na construção de comportamentos. Isso fica claro na própria 

história da biblioteca que, entre outros fatores,  já enfrentou revezes tortuosos, 

desde incêndios criminosos a terremotos que dizimaram acervos e patrimônios 

raros e valiosos. Nesse universo, a figura do usuário também trilhou um longo 

caminho até chegar ao que se conhece hoje, em termos de existência, direitos e 

deveres.

Biblioteca e usuários firmam-se como parceiros pelo fato de não se 

poder dissociar a evolução da tecnologia da informação (TI) de ambos, pois esta 
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afeta a realidade dos serviços oferecidos pela biblioteca assim como a satisfação 

das necessidades dos usuários. Nesse aspecto, a biblioteca tem como postura a 

busca de meios e ferramentas para suprir essas necessidades e se adequar às 

inovações dos grandes centros, os denominados tops de linha.

Essa introdução poderia ser utilizada para representar o histórico de 

todos os tipos de biblioteca, observando as finalidades e as funções específicas 

de cada uma, mas o foco deste trabalho é a biblioteca universitária.

Foi durante a Idade Média que surgiram as universidades, como afirma 

Martins  (2002),  “[...]  o  grande  acontecimento  medieval  e  que  de  certa  forma, 

decide os destinos de toda a civilização, e, por conseqüência, dos destinos dos 

livros, é a fundação das universidades”. Acoplada à universidade está a biblioteca 

universitária para dar subsídio às grades curriculares e aos projetos de pesquisas.

Prado (2003) diz que a biblioteca universitária nada mais é do que uma 

universidade  em  si  mesma,  sabendo  “que  as  universidades  são  centros 

transmissores do saber, através do ensino e dos livros”, promovendo a união da 

palavra falada com a escrita, a serviço da cultura e do conhecimento. Este tipo de 

biblioteca  atende  ao  ensino  superior,  projetos  de  pesquisa  e  de  extensão. 

Fornece infra-estrutura bibliográfica e documental aos cursos, às pesquisas e aos 

serviços vinculados à universidade. 

A  monitoração  da  qualidade  do  atendimento  e  da  imagem  da 

organização é uma exigência de mercado. Sendo assim, dentre os vários setores 

da biblioteca, o setor da Circulação e/ou Referência pode ser classificado como 

termômetro para captar as novidades, as mudanças, mesmo as mais tênues. E, 

por se tratar do setor encarregado de tudo que envolve o atendimento ao usuário, 

deve estar sempre alerta para alguma questão imprevisível no que diz respeito a 

oferecer  os  serviços  da  melhor  forma  possível,  tendo  como  relevância  a 

excelência no atendimento. O  site é o portal  virtual  da biblioteca e o setor de 

Circulação  e/ou  Referência  pode  ser  entendido  como  o  portal  físico, 

representando toda a organização biblioteca.

No caso do usuário, observa-se que seu perfil sofre uma mudança em 

termos de exigência, com um interesse maior sobre tudo que oferece a Internet e 

o  site da biblioteca. Demonstra traços de independência e de atitude em seus 

objetivos de pesquisa e de relacionamento com os nossos colaboradores. De fato, 
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o  site da  biblioteca  serve  como  bula  para  o  usuário  verificar  o  que  há  de 

interessante no sítio. Geralmente, eles buscam novidades, além da consulta no 

catálogo.

Diante das diversidades que afloram a todo o tempo, devemos estar 

preparados para qualquer tipo de comportamento do nosso usuário. O profissional 

bibliotecário  está  mais  consciente  de  suas  responsabilidades  perante  essas 

mudanças de comportamento, mesmo porque é algo global,  atinge a todos os 

setores da sociedade.  A flexibilidade,  por  exemplo,  se tornou uma ferramenta 

estratégica,  uma espécie  de  curinga,  a  ser  utilizado  em situações  inusitadas. 

Sendo  assim,  dinamismo,  flexibilidade  e  perspicácia  são  algumas  das 

características que o bibliotecário e sua equipe precisam adquirir, pois possuir TI 

sem haver uma comunicação e entendimento entre os pilares que constroem e 

mantém  a  biblioteca,  de  nada  adiantará.  Isso  repercute  em  nosso  principal  

objetivo, o usuário final, seja ele físico ou remoto.

2 A INTERNET E AS NOVAS TECNOLOGIAS

Atualmente,  as  bibliotecas  universitárias  buscam  novos  meios  de 

adaptar-se aos recursos tecnológicos existentes e visam utilizá-los de forma que 

contribuam para disseminar a informação em diversos suportes, além de atender 

a todas as demandas de diferentes usuários. O surgimento da Internet afetou 

vários serviços realizados pela biblioteca. 

No  passado,  os  serviços  do  processamento  técnico  eram manuais, 

cada livro era catalogado sob a forma de fichas que serviam de suporte para as 

pesquisas dos acadêmicos. Além de ser um processo demorado, o usuário ficava 

restrito a consultar  a informação somente na biblioteca. Com o surgimento da 

Internet, diversos serviços foram modificados e novos métodos biblioteconômicos 

implantados.

Hoje, a informação transpõe as barreiras físicas e os usuários podem 

consultar o acervo bibliográfico nos catálogos  on-line da biblioteca, não sendo 

mais necessário estar no espaço físico da mesma. Pela Internet o aluno pode 

acessar  a  página  da  biblioteca  e  realizar  diversos  tipos  de  serviços  como:  a 

pesquisa ao catálogo de livros on-line utilizando as tradicionais formas de buscas, 
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a consulta às coleções de periódicos, além de efetuar reservas e renovação do 

material que está em seu poder e fazer comentários e sugestões de aquisições.

Os recursos tecnológicos proporcionaram melhorias para a prestação 

de serviços da biblioteca, contribuindo para oferecer a informação ao usuário com 

maior rapidez. Porém, grande parte da informação existente na rede carece de 

confiabilidade, fazendo-se necessário ter conhecimento do suporte informacional 

para filtrar e selecionar o material mais adequado e de maior credibilidade.

A questão da confiabilidade e da credibilidade das informações que 

estão disponíveis na  web ainda é algo que gera preocupações e discussões no 

âmbito científico e legal. Teoricamente, a Internet possibilita a qualquer pessoa 

inserir  e  manipular  informações,  as  quais  carecem  de  utilização  cuidadosa, 

principalmente  porque  as  fontes  estão  sendo  cada  vez  mais  utilizadas  por 

estudantes  e  profissionais.  Se  as  informações  não  forem  bem  manipuladas, 

podem ocorrer alguns danos, como a distorção de conteúdo.

Com o acúmulo de documentos publicados torna-se difícil  gerenciar, 

disseminar e recuperar as informações em tempo hábil. As fontes de informação 

na Internet exigem tratamento e usos diferenciados e a cada dia nos deparamos 

com novas e sofisticadas ferramentas que oferecem diversas formas de realizar 

buscas.  Consequentemente,  cresce  a  dificuldade  na  escolha  da  ferramenta 

adequada que permita ao usuário economizar tempo e dinamizar suas pesquisas. 

Dudziak (2003) afirma que:

a internet  possibilita  um  resultado  amplo  na  recuperação  de 
informações, porém, o excesso de fontes e o desconhecimento de 
mecanismos  de  filtragem,  organização  e  apropriação  da 
informação, torna-se uma barreira para o usuário encontrar o que 
procura.

De nada adianta a tecnologia sem um profissional capaz de realizar a 

correta  recuperação  de  informações  nos  diversos  suportes.  O  profissional 

bibliotecário  precisou  desenvolver  novas  habilidades  e  competências 

informacionais,  tornando-se  um  mediador  entre  o  serviço  de  referência  e  o 

usuário. Atualizado no uso das TI, deve direcionar a informação que atenderá as 

necessidades do usuário e fornecer meios para que este seja capaz de proceder 

suas pesquisas de forma independente. 
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Para Morigi e Pavan (2004),

Localizadas nas universidades e centros da produção técnico-ci-
entífica,  as bibliotecas universitárias são responsáveis pelo trata-
mento, armazenamento e disponibilização do acervo das mesmas 
e devem estar de acordo com os objetivos de suas instituições 
mantenedoras.

A perspectiva de crescimento da demanda é sempre esperada com 

base na criação de projetos e programas de inclusão, bem como na abertura de 

novos cursos. Sendo assim, é imprescindível  à biblioteca se adequar e utilizar 

recursos tecnológicos para a ampliação do acesso, disseminação e difusão da 

informação,  pois  assim  estará  apta  a  disponibilizar  as  informações  para  um 

número maior de usuários.

2.1 SERVIÇO DE REFERÊNCIA TRADICIONAL X VIRTUAL

O serviço de referência tem importância estratégica em uma biblioteca 

por se tratar do primeiro setor a que o usuário contata. Antes do surgimento dos 

meios  tecnológicos,  foi  responsável  por  auxiliar  os  leitores  a  encontrar  a 

informação  no  suporte  em  papel.  Atualmente,  com  a  incorporação  de  novas 

tecnologias, esse serviço está mais desenvolvido e sofreu modificações, sendo 

oferecido também via on-line. Em 1968, Placer conceituou referência como:

O  serviço  de  referência  de  uma  biblioteca  é  aquela  parte  do 
sistema que se incumbe particularmente da tarefa de guiar o leitor 
no uso da biblioteca e, sobretudo, no aproveitamento dos recursos 
que pode proporcionar o acervo no próprio local, distinguindo-se 
por este lado do empréstimo de obras a domicílio.

Observa-se que nessa conceituação o serviço de referência se limitava 

ao atendimento do usuário no espaço restrito da biblioteca. Com o surgimento da 

Internet passou-se a utilizar os mais variados recursos como: chats, atendimento 

on-line, em tempo real, via:  skype, msn,  google talk;  microblogs como o twitter; 

acesso remoto a base de dados externa e fóruns de discussão. Com a utilização 

de todas essas ferramentas, a  referência virtual passou a ser mais valorizada e 

ganhou mais espaço, assim como afirmam Silva e Beuttenmüller (2005). 
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Nesse cenário tecnológico o serviço de referência virtual exercerá 
um papel fundamental no processo de mediação e disseminação 
da  informação,  de  maneira  remota,  utilizando  a  Internet  como 
meio de fazer com que recursos e esforços sejam unidos,  para 
que  acervos  sejam  facilmente  acessados  e  totalmente 
compartilhados.

As  bibliotecas  universitárias  pouco  a  pouco  estão  modificando  os 

serviços oferecidos para atender às exigências dos usuários, que não querem 

ficar limitados ao horário de funcionamento e nem se deslocarem até o local para 

obter  a  informação  desejada.  Cabe  ao  profissional  bibliotecário  buscar  novos 

meios para a comunicação se tornar mais acessível ao usuário, proporcionando a 

satisfação por parte de quem utiliza o serviço. 

Estudos apontam o serviço de referência virtual como uma realidade 

em algumas bibliotecas americanas.  O serviço é oferecido em tempo real:  24 

horas  por  dia,  durante  os  sete  dias  da  semana.  É  desenvolvido  através  de 

projetos colaborativos entre bibliotecas participantes. A informação de qualidade é 

oferecida ao usuário, sem restrição, em qualquer parte do mundo. Nesse aspecto, 

Arrelano (apud Saunders, 2001) cita outro estudo sobre serviço de referência:

[...]  97,3% das bibliotecas universitárias americanas já possuem 
algum  tipo  de  serviço  de  referência  digital,  definido  como 
“mecanismo pelo qual as pessoas podem enviar perguntas e obter 
respostas através de e-mail, chat ou formato web”.

Já no Brasil, esse serviço está caminhando a passos lentos, pesquisas 

apontam que há bibliotecas de algumas universidades que ainda não possuem 

sequer um site. Algumas oferecem unicamente o serviço de catálogo on-line ou 

quando  oferecem  algum  outro  recurso  trata-se  de  uma  característica  do  seu 

sistema de gerenciamento. Entretanto, essa realidade brasileira foge à regra em 

algumas instituições. Na pesquisa de Marcondes, Mendonça e Carvalho (2006) 

foram  identificadas  algumas  IES  que  apresentam  sites com  características 

inovadoras: UFF, USP, UNICAMP, UNIFESP, UFMG, UNB, PUC-RS, as quais 

servem de referência para projetos e inovações futuras.
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3 METODOLOGIA E RESULTADOS

Nesta  pesquisa,  foram  analisados  os  sites  de  bibliotecas  das 

Instituições de Ensino Superior (IES) de Campo Grande – MS, com o objetivo de 

identificar  os  diversos  serviços  oferecidos  através  do  acesso  on-line.  Foi 

necessário  identificar  quais  as  IES  a  serem analisadas  e  suas  respectivas 

naturezas, tendo como base informações do site do Ministério da Educação, o e-

MEC, que mantém diversas informações sobre a educação no Brasil,  inclusive 

referente ao Ensino Superior. 

Para criar os meios de coleta de dados, utilizaram-se formulários com 

informações  previamente  definidas  e  retiradas  de  análise  das  literaturas 

existentes  na  área  de  serviços  via web e  análise  de  sites de  bibliotecas 

universitárias brasileiras, das quais elegeram-se os seguintes autores: Marcondes 

(2006);  Paz  (2000);  Vieira  (2008).  Os  dados  foram  adquiridos  através  de 

observação  sistêmica  (intervenção  virtual  e  interativa)  dos  sites, realizada  no 

período de 11 a 17 de janeiro de 2010.

Inicialmente,  foram  delimitadas  as  instituições  que  deveriam  ser 

analisadas e suas respectivas dependências administrativas e natureza:

Tabela 1 – Delimitação e dependência administrativa

Públicas Particulares Total
Universidades 1 2 3
Centros - 1 1
Faculdades - 4 4
Total 8

Fonte: site e-MEC

Nesta primeira análise foram encontradas 8 instituições na capital do 

Mato Grosso do Sul, sendo que somente uma é pública e as demais particulares. 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC) estas IES estão divididas entre 3 

Universidades, 1 centro universitário e 4 faculdades.

Com  relação  às  atividades  de  cada  biblioteca,  avaliaram-se  as 

informações sobre suas estruturas administrativas.

Tabela 2 – Informações institucionais das bibliotecas
BC Sistemas BS/BV

Universidades 3 3 -
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Centros 1 1 -
Faculdades 3 - 1

Fonte: Própria

Dentre os  sites visitados, constatou-se que somente uma biblioteca é 

setorial/vinculada entre as faculdades. As demais bibliotecas são centrais, porém, 

quatro destas bibliotecas, 3 universidades e 1 centro universitário, fazem parte de 

redes de bibliotecas, fruto de seus sistemas de gerenciamento de bibliotecas.

Para melhor avaliação dos serviços oferecidos via web, considerou-se 

a situação de cada biblioteca de acordo com a estrutura de suas páginas:

Tabela 3 – Informações institucionais das bibliotecas - Sites

Tipo organização Página própria Página vinculada Não tem página
Universidades 3 - -
Centros 1 - -
Faculdades - 3 1
Fonte: Própria

Verificou-se  que  metade  das  instituições  mantém  sites para  suas 

bibliotecas, sendo 3 universidades e um centro universitário. Entre as demais, 3 

possuem  páginas  vinculadas  e  uma  não  tem  página.  O  termo  “páginas 

vinculadas” se refere às bibliotecas que não possuem páginas próprias, utilizam 

somente  informações  gerais  vinculadas  ao  site da  instituição,  muitas  vezes 

distribuídas sob a forma de links que remetem a uma extensão da própria página 

da IES.

Para  efeito  da  pesquisa,  dentre  os  diversos  tipos  de  informações 

existentes  nos  sites das  bibliotecas,  consideram-se  produtos  e  serviços  que 

podem ser utilizados pelos usuários remotamente.

Tabela 4 – Produtos e serviços On-line
BIB

1
BIB

2
BIB

3
BIB

4
BIB

5
BIB

6
BIB

7
BIB

8
E-mail (geral ou setorial) X X X X X - - X
Catálogo on-line X X X X X X - X
Reserva on-line X X X X X X - X
Renovação on-line X - X X - X - -
Fale conosco - X - - - - - X
Treinamento on-line (para 
consulta ao catálogo)

X X X X - X - X

Links externos X X X X - X - X
Fonte: Própria
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Através destes dados, verifica-se que os sites das bibliotecas avaliadas 

mantêm uma estrutura básica e trivial. A maioria oferece e-mail para contato, seja 

geral ou setorial.  Contudo, ocorre que todas não especificam qual a finalidade 

desse contato caso seja utilizado; nem há estimativa de tempo para o feedback.

Os  serviços  de  catálogo,  de  reserva  e  de  renovação  on-line são 

oferecidos por quase todas as bibliotecas, entretanto, são serviços que resultam 

de subprodutos dos seus sistemas de gerenciamento. O serviço de Fale Conosco 

é  oferecido  somente  por  duas  bibliotecas,  estando  disponível  em  formato  de 

planilhas na Internet;  as demais apresentam este serviço como subproduto de 

seus sistemas de gerenciamento.

Durante o período de avaliação dos sites, notou-se que as bibliotecas 

estão  preocupadas  com o  uso  correto  de  seus  catálogos;  somente  uma não 

apresenta treinamento on-line para o seu sistema de consulta. Isto ocorre também 

com os links externos, cada uma das bibliotecas disponibiliza na sua página links 

para  bases  de  dados,  periódicos  eletrônicos,  dicionários  eletrônicos,  dando 

prioridade em quase todos os casos a sites gratuitos e com textos integrais.

Buscou-se também observar  não somente  o  conteúdo das páginas, 

mas a forma como são oferecidas, qual a sua visibilidade e o acesso direto ao 

usuário. A primeira barreira encontrada foi o acesso às páginas das bibliotecas. 

Muitas páginas não têm acesso direto, devido ao fato de serem vinculadas ao site 

institucional, como demonstra a tabela 3.

Constatou-se que praticamente todas as IES analisadas possuem um 

site para acesso às informações sobre a biblioteca. A impressão que se tem é a 

de que as bibliotecas analisadas apresentam seu contato on-line somente como 

forma de marcar  sua presença na  web.  Sendo assim, entende-se que alguns 

sites se resumem em “guias para usuários”  on-line,  considerando que os  sites 

relacionam informações institucionais básicas como: endereço, telefone, horário 

de funcionamento, regulamento, entre outras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  globalização  não  trouxe  somente  novos  termos  para  nosso 

vocabulário cotidiano; trouxe também mudança no comportamento das pessoas 
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com relação a TI. No caso da biblioteca universitária, nota-se que o usuário passa 

por  um processo  de  transição,  pois  ele  está  mais  informado sobre  o  avanço 

tecnológico  e,  consequentemente,  tem  mais  facilidade  para  interagir  com  as 

novas tecnologias; os acadêmicos ingressantes apresentam uma postura mais 

independente,  têm pressa e  exigência,  características advindas de um mundo 

altamente competitivo.

A  biblioteca  universitária  também  sofre  mudanças  que  exigem 

inovações no seu suporte tecnológico e humano para satisfazer as necessidades 

do usuário, seja em qual nível de conhecimento científico ele estiver. Essa é uma 

luta constante a exigir planejamento para investimento, o que não é fácil em se 

tratando de obter  recursos para  bibliotecas de qualquer  origem,  quiçá  para  a 

pública.  Entretanto,  profissionais  da  informação  realizam estudos  e  pesquisas 

para levantar realidades e situações com o fim de refletir e de subsidiar projetos 

futuros.

Neste estudo, verificou-se que as bibliotecas da capital do Mato Grosso 

do  Sul,  estão  inseridas  nas  novas  tecnologias,  mas  não  exploram  todo  seu 

potencial.  Os  serviços  on-line oferecidos  pelas  bibliotecas  ainda  são  restritos, 

sendo  comum  os  serviços  que  são  subprodutos  de  seus  sistemas  de 

gerenciamento como os catálogos, as reservas e as renovações. As bibliotecas 

utilizam esta tecnologia como se ainda estivéssemos na época do surgimento da 

Internet, levando informações que se restringem ao funcionamento institucional 

para suas páginas.

Alguns serviços  poderiam ser  incorporados aos  sites das  bibliotecas 

para torná-los mais atrativos e utilitários como, por exemplo, o atendimento  on-

line e o chat. Trata-se de serviços gratuitos e poderiam ser implantados nos sites, 

com um profissional da informação sempre disponível para atender o usuário no 

horário  de  atendimento  da  biblioteca.  Embora  o  chat seja  gratuito,  ainda  é 

subutilizado,  pois  algumas pessoas não fazem o uso da ferramenta  de forma 

positiva.  É necessário explorar melhor o potencial  da Internet e buscar aplicar 

essa nova atividade como forma de facilitar a busca de informações. O impacto 

das mudanças no universo das TI e nos perfis dos usuários são constantes, essas 

são razões para a biblioteca universitária estar sempre em ação e, neste contexto,  

manter diversificados canais de interação com usuário é prioritário.
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