
Usuário da busca informatizada                                                                                   Introdução 
 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, 

decorrente da Revolução Científica ocorrida no século XVII, a informação teve maior 

disseminação na comunidade científica e acadêmica, crescimento da oferta e propiciou 

o aumento do universo de usuários e consumidores de dados27.   Esse fenômeno 

desencadeou a “explosão” documentária em papel, uma das características do século 

XX.  As bibliotecas, por sua vez, acompanharam esse fenômeno tornando-se 

depositárias e disseminadoras do único meio disponível de armazenamento do 

conhecimento - a palavra escrita sobre o papel26.   Por isso as bibliotecas têm sido 

basicamente compostas de acervos impressos. 

Esse  quadro vem mudando com o desenvolvimento de formatos 

eletrônicos para disseminação da informação e, conseqüentemente, com as novas 

formas de tratamento e  acesso à informação científica.   Em 1976, LANCASTER30  já 

antecipava o sistema de informação sem papel..." a sociedade sem papéis está surgindo 

rapidamente com ou sem a nossa aprovação... podemos até optar por ignorar o mundo 

eletrônico, mas isso não fará com que ele vá embora ". 

A "era" da informação promovida, principalmente, pelo grande 

desenvolvimento da tecnologia de informática e das telecomunicações, tem  

determinado mudanças na sociedade de hoje comparada àquela trazida pela revolução 

da energia, do século XIX, quando apareceu a máquina a vapor, que substituiu o 

trabalho físico do homem30.   Em 1994, LANCASTER29 novamente discute a extinção 

dos materiais impressos apresentando idéias visionárias de profissionais da informação 

de várias partes do mundo, firmando o surgimento da biblioteca virtual, o acesso à 

distância a textos completos, e a utilização de inteligência artificial na automatização 

dos serviços de referência, catalogação descritiva e indexação. 
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A biblioteca deve acompanhar as mudanças na sociedade mantendo sua 

missão  como interface entre o usuário e a informação, porém, agora, com um outro 

papel, não simplesmente a depositária da informação, mas, principalmente, de 

facilitadora do acesso à informação em qualquer formato em que ela se apresentar.   O 

bibliotecário, por sua vez, dentro das mudanças ocorridas, deve ser não somente aquele 

que organiza a informação disponível por meios impresssos e não-impressos, mas 

também o mediador que capacita os usuários a “navegarem” no mundo da informação 

eletrônica, que sem dúvida caracterizará o próximo século. 

JAMES-CATALANO25 em revista de divulgação de redes eletrônicas, 

apresenta a  “cyberlibrary”, biblioteca virtual* de referência ou a chamada  biblioteca 

“sem paredes”, ou eletrônica, digital, etc. onde se pode obter informações 24 horas por 

dia, sem a ajuda do bibliotecário.   Porém, faz a ressalva de que nada substituirá  o 

prazer de se ter um livro nas mãos e de permanecer no ambiente característico  de uma 

biblioteca;  a informação virtual deverá complementar  a biblioteca convencional e não, 

como muitos acreditam,  substituí-la .  Esta opinião é similar a de MIRANDA44 (1994) 

quando afirma ser ingênua a idéia da sociedade sem papel, pelo menos nos próximos 30 

anos; as novas tecnologias somadas ao crescimento do formato tradicional (papel) irá 

permanecer até a biblioteca se converter em autêntica virtual.   WEBB70 (1995) sugere 

que a biblioteca mudará drasticamente e que a mudança não será outra que a 

redefinição de seus propósitos. 

Com isso, o conceito  de usuário  de bibliotecas sofreu uma mudança 

natural.  O termo “leitor”, que se refere aquele que utiliza o serviço de leitura da 

biblioteca8, já foi substituído pelo termo  “usuário”, identificando aquele que faz um 

aproveitamento intensivo, ativo e assíduo não só do serviço de leitura, como também 

                                                           
* No contexto da Biblioteconomia, a biblioteca virtual focaliza um conceito de acesso remoto, que combina os 
recursos de informações locais (em forma impressa e eletrônica) com recursos de computadores e redes eletrônicas, 
para o acesso e transferência de informação não só entre bibliotecas, como com outras instituições que produzem, 
consomem e disseminam informações e documentos (Marchiori39, 1996)  
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de outros que a biblioteca possa proporcionar8, como bibliografias especializadas, 

comutação bibliográfica, normalização de documentos, etc. . 

Com o advento das buscas informatizadas, as realizadas em computadores,  

tem-se utilizado o termo “usuário final” também para identificar aquele que tem acesso 

à informação científica através das novas tecnologias de informática.   McKIBBON41 e 

col. (1990), utilizaram o termo “usuário final” [end-user] para o especialista que 

elabora sua própria busca bibliográfica através das novas tecnologias, sem 

intermediação de bibliotecário ou que o bibliotecário faça a busca por ele.   Mais 

recentemente, na literatura internacional o termo “end-user searching” [usuário final da 

busca informatizada] tem sido o mais utilizado para designar o usuário que realiza, ele 

próprio, a busca em computadores.   Nesse cenário, provavelmente, o contato entre o 

usuário e o bibliotecário ou profissional da informação deve diminuir, segundo 

preconizam os adeptos da “ciberlibrary” da Internet. 

O papel do bibliotecário na busca da informação tem sido questionado 

desde o surgimento do acesso  em linha [online].   HAYNES20 (1990) em estudo sobre 

o uso do acesso em linha à literatura por alunos e profissionais da área médica em um 

hospital universitário encontrou que a maioria deles  preferiu fazer suas próprias buscas 

do que solicitá-las a um bibliotecário.   Em 1969, Rees citado por GROGAN19 (1995), 

já dizia que “para o indivíduo que interage em linha com o computador... a 

intromissão de um intermediário na forma de um bibliotecário parece supérflua”.   

MIRANDA44 (1994) também sugere que no futuro o intermediário poderá ser 

substituído por interfaces amigáveis para o acesso à informação via formatos 

eletrônicos. 

Na verdade,  com todas as mudanças que vêm ocorrendo fica difícil prever 

o futuro dos papéis  da biblioteca, do bibliotecário e do usuário.  Porém o que se pode 

deduzir é que certamente os diferentes papéis conviverão e se adaptarão ao longo dos 

próximos anos.  



Usuário da busca informatizada                                                                               Introdução 
 

4

A função do bibliotecário deverá mudar para acompanhar a necessidade do  

novo usuário.   Sobre essa mudança, LANCASTER 29 (1994) apresenta discussão sobre 

a inserção de profissionais de outras áreas no campo de atuação do bibliotecário devido 

à passividade e falta de liderança destes últimos.   Mais otimistas, LUCAS e 

RIBEIRO37 (1994) discutiram uma nova função para o bibliotecário, com  

qualificações diferentes da tradicional, ou seja,  o  “gerente da informação”, com as 

funções de planejamento e organização da informação, de consultores e de garantir 

qualidade para o usuário.   MIRANDA44 (1994) nomina esse novo profissional de 

“agente da informação”.   WEBB70 (1995) coloca que, no futuro, a ocupação dos 

bibliotecários será com o desenho, a construção e a manutenção de bases de dados, com 

valor agregado cujo conteúdo seja a informação rápida e pertinente à necessidade do 

usuário.   Além destas, LAW34 (1996) acrescenta as funções de organizadores do 

conhecimento, preservadores do saber acadêmico (referindo-se aos direitos autorais), 

instrutores de usuários e aquele que garantirá a qualidade da informação recuperada. 

De acordo com SOLLENBERGER e SMITH63 (1987), a função mais 

importante que os bibliotecários devem assumir, devido à sua familiaridade com as 

inúmeras interfaces de busca nos sistemas informatizados, é a de educadores [trainers]  

e de consultores e, que o farão tão bem quanto o de organizadores da informação.   

FISHER e BJORNER17 (1994) afirmam que, no ambiente eletrônico da biblioteca, a 

capacitação do usuário é a função que mais deve se expandir para o bibliotecário.   Esse 

novo bibliotecário, no papel de educador, deve preparar-se para capacitar o usuário a se  

tornar permanentemente autônomo na realização de suas buscas nos sistemas de 

informação automatizados de forma eficiente e, sobretudo, eficaz. 

Portanto, o bibliotecário, como profissional da informação, deve assumir as 

novas responsabilidades que, dentre outras, o qualifique como “mediador” entre o 

conteúdo das bases de dados  e  redes eletrônicas  e o  usuário final  da  informação.   

Mesmo porque, contrariando a opinião de James-Catalano, GROGAN19 (1995) coloca 
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que “...paradoxalmente, o computador trouxe o bibliotecário e o usuário para um 

relacionamento humano muito mais estreito”. 

Ambos, bibliotecários e usuários, devem ser capacitados; o bibliotecário 

deve conhecer os recursos e ferramentas de busca disponíveis, ter experiência em 

estratégias de busca* e conhecer a terminologia adotada para cada base de dados.  O 

usuário com sua  formação e especialização, orientado pelo bibliotecário, deve ter 

condições de fazer melhor suas buscas nas bases de dados, sobretudo em função das 

novas tecnologias disponíveis para o acesso à informação. 

Na área da saúde, onde o avanço da tecnologia e da informática para a 

informação tem sido crescente, muito se tem publicado sobre a necessidade das 

bibliotecas mudarem para corresponderem a esses avanços.   Trata-se de uma mudança 

de atitude do bibliotecário, da biblioteca e do usuário frente à necessidade de adaptação 

aos novos rumos da obtenção da informação. 

Com este quadro, o presente trabalho analisa um novo processo de 

interação bibliotecário-usuário-informação, ou seja, o usuário obtendo a informação 

através de sua própria busca informatizada tendo o bibliotecário no papel de instrutor e 

intermediador. 

Para esse fim, apresenta a experiência da  Biblioteca da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo na capacitação do seu usuário no acesso à 

informação e analisa os resultados dessa experiência, após a implantação do seu 

Programa Educativo como subsídio para sua adequação às necessidades dos usuários. 

Para melhor caracterização desse processo, a seguir será dada uma visão 

geral sobre os rumos da recuperação da informação na área da saúde e o que as 

bibliotecas estão promovendo para capacitação do seu usuário final. 

 

                                                           
* Estratégia de busca é o conjunto de decisões tomadas e procedimentos adotados durante uma busca para se 
recuperar um número suficiente de registros relevantes (ROWLEY 58) 
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1.1   FUNDAMENTOS PRINCIPAIS DA RECUPERAÇÃO  DA  

INFORMAÇÃO 

Os sistemas de recuperação da informação compreendem três etapas: 

indexação, armazenamento e recuperação.   A terceira etapa “recuperação da 

informação” é o processo de localizar documentos e ítens de informação que tenham 

sido objeto de armazenamento (ROWLEY58, 1994).   Os instrumentos para utilização 

dos sistemas de recuperação da informação sofreram transformações, passando da 

forma manual (bibliografias em papel) para buscas  em linha, depois em CD-ROM e, 

mais recentemente, em redes eletrônicas. 

1.1.1  Buscas Manuais 

A forma clássica de acesso manual na recuperação da  literatura 

especializada vem sendo adotada desde o final do século passado com o aparecimento 

das bibliografias, principalmente os assim chamados índices e resumos de periódicos 

[abstracts] que revolucionaram o acesso à informação através dos serviços de 

indexação.   Como afirma GROGAN19 (1995) é absolutamente supérfluo acentuar a 

indispensabilidade dessas formas para a recuperação da informação. 

Na área médica, a National Library of Medicine nos Estados Unidos, 

compilou o INDEX MEDICUS, em 1879, e o INDEX CATALOG, em 1880, onde se 

concentravam, respectivamente, o conteúdo de artigos e livros da área que, ordenados 

por assuntos e autores, traziam a referência bibliográfica do documento4. O Index 

Medicus, editado até hoje, indexa cerca de 3.400 periódicos, sendo 13 deles 

brasileiros*. Na Europa, surgiu, em 1947, a EXCERPTA MEDICA, que além da 

referência bibliográfica traz o resumo do documento. Editada pela Elsevier Scientific 

Publications, em séries especializadas, atualmente, divulga cerca de 3.500 periódicos, 

                                                           
* List of Journals Indexed in Index Medicus, 1997. 
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com resumos e endereços dos autores, na área de biomedicina e farmácia* (31 deles 

brasileiros). 

Outro tipo de fonte impressa para a recuperação da informação são os 

CURRENT CONTENTS   ou alertas bibliográficos, que informam, através de cópias dos 

índices de periódicos, os artigos científicos atualmente publicados segundo campos do 

conhecimento.    O ISI- Institute for Scientific Information, nos Estados Unidos, edita 

esse tipo de publicação em  várias seções, divulgando hoje cerca de 7.000** periódicos 

internacionais multidisciplinares, sendo poucos deles (8*** ) brasileiros. 

Em que pese a importância dessas bibliografias, como fontes 

internacionais, sua tendência é para divulgação da produção dos próprios países onde 

as mesmas são editadas e da produção dos países mais desenvolvidos.   Assim a 

representação de outros países é baixa, sobretudo dos periféricos, como é o caso do 

Brasil.   Por isso, para os pesquisadores no  Brasil, a recuperação da literatura nacional, 

através do tempo, tem sido um trabalho árduo.    

Em 1938 foi iniciada a publicação “Índice-Catálogo Médico Paulista” pelo 

Conselho Bibliotecário do Estado de São Paulo, com informações retroativas a 1860.   

Única bibliografia médica nacional passou, posteriromente, em 1958, a ser editada em 

colaboração com o Instituto Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (IBBD) 

como  “Bibliografia Brasileira de Medicina” 5.  Essa bibliografia continuou, até 1979, a 

cargo do Instituto Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (IBICT). 

Em 1967, com a instalação  da  Biblioteca Regional de Medicina - 

BIREME, da Organização Panamericana da Saúde (OPAS), sediada na então Escola 

Paulista de Medicina, foi possível dar continuidade ao controle bibliográfico nacional, 

                                                           
* EMBASE List of Journals Abstracted, 1992. 
** Folder ISI Products & Services, 1996. 
*** Informação obtida através de Barbara M.Cotton - Asia/Pacific and Latin America, Institute for Scientific 
Information. 
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na área da saúde, editando de 1979 a 1990, o “Index Medicus Latino-Americano”, que 

indexou a literatura gerada em 7 países  da América Latina e Caribe.    Atualmente, a 

BIREME é Centro Coordenador  do Sistema Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde, que abrange 37 países e 15 Ilhas do Caribe, 

incluindo 160 Centros Cooperantes, dos quais 54 são do Brasil*  

Em substituição  a publicação do “Index Medicus Latino-Americano” a 

BIREME iniciou a bibliografia denominada  LILACS - Literatura Latinoamericana em 

Ciências da Saúde, editada em papel, de 1986 a 1987.   A partir desse ano, a LILACS 

passou a ser apresentada somente no formato eletrônico, com acesso online e, 

posteriormente, editada em CD-ROM. 

O acesso manual em bibliografias impressas ainda perdura nas bibliotecas 

que vêm mantendo as duas formas, enquanto  a forma eletrônica não estiver 

estabelecida e absorvida totalmente.   Bibliotecários e editores, em todo o mundo, 

questionam se é acertado manter bibliografia em papel além do correspondente na 

forma eletrônica.   No caso do Brasil, grande parte das bibliotecas não tem infra-

estrutura adequada para o uso das novas tecnologias de informática com o acesso a 

computadores ainda muito deficiente.   A própria National Library of Medicine (EUA) 

mantém ainda suas bibliografias impressas, além da disponibilização do formato 

eletrônico. 

1.1.2   Buscas Informatizadas 

O acesso à informação especializada por processos automatizados tem sido 

assunto na literatura desde o início do século quando WELLS71, em 1938, descreveu 

uma "central store house" de fácil acesso à informação com constante atualização.  Em 

1945, Vannevar Busch citado por LEVY35 (1993), em célebre artigo intitulado  As we 

may think,   descreveu a idéia do hipertexto através de associação de termos, e fez 

                                                           
* Folder BIREME, 1996. 
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previsão de uma nova e revolucionária tecnologia - o Memex, memória auxiliar do 

cientista.   Na década de 50, com a disponibilidade de computadores para fins militares, 

surgiu a idéia de adaptá-los para serviços de indexação (BUXTON9, 1992).   Os 

primeiros sistemas de computação baseavam-se em computadores de grande porte 

[mainframe] e em minicomputadores.  

Bases de Dados em Linha   

O avanço tecnológico, a partir da década de 60, permitiu, além do acesso 

local,  o acesso remoto em linha a bancos e bases de dados também por usuários de 

bibliotecas de vários países.   A vantagem nessa forma de acesso foi a rapidez na 

recuperação da informação em relação às formas impressas.   A formulação de 

estratégias de busca permitiram vários cruzamentos de termos, reduzindo-se, em muito, 

o tempo de busca.   Com a dificuldade da linguagem de busca, sem possuir interface 

amigável para o usuário, a intermediação do bibliotecário era imprescíndivel. 

Esse novo recurso de acesso, para os países em desenvolvimento, foi uma 

boa solução devido à demora no recebimento, pelas bibliotecas, de bibliografias em 

papel.   No entanto, o alto custo desse tipo de acesso, ainda se constituia uma barreira 

para o pesquisador e bibliotecas.   No Brasil, os problemas eram agravados pela 

precariedade de seu sistema de telecomunicação, sendo que, as buscas em computador 

eram processadas pelo bibliotecário, geralmente à noite (sem a presença do usuário), 

por ser mais rápido e mais barato. 

A introdução dos computadores para os serviços de biblioteca resultou em 

padronização, aumento da eficiência, cooperação e melhores serviços58.  Em 1957, a 

National Library of Medicine inicia sua automação viabilizando, em 1964,  o Sistema 

de Informação MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System) 31, o 

qual foi disponibilizado aos seus usuários em 1971*.   Um dos sub-produtos desse 

                                                           
* Informação obtida via Internet:  http://www.nlm.nih.gov/databases/medline.html 
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Sistema é a base de dados  MEDLINE (Medlars on Line), que atualmente indexa cerca 

de 3.800 periódicos especializados, publicados nos Estados Unidos e 70 outros países 

(29 títulos são brasileiros* ).   Os produtos impressos do MEDLINE são o   Index 

Medicus, o  Index to Dental Literature  e  o  Nursing Index. 

No Brasil, a BIREME iniciou a automação de suas bases bibliográficas, 

permitindo, em 1985,  o acesso online à  literatura latino-americana retroativa a 1982, 

em ciências da saúde. Esta literatura  passou a representar a base de dados LILACS que 

divulga cerca de  670 periódicos latino-americanos (cerca de 600 deles são brasileiros) 

entre outros tipos de documentos. 

Bases de Dados em CD-ROM 

A necessidade de desenvolvimento de softwares cada vez mais inteligíveis 

pelo usuário - as chamadas “interfaces amigáveis para o usuário”  ou, segundo Bill 

Gates, “interfaces sociais”, levaram os técnicos a  adaptarem o CD (Compact Disc 

Digital), disponíveis para música (no Japão em 1982),  às bases de dados 

bibliográficas, criando o CD-ROM (Compact Disc-Ready Only Memory) foi criado 

especialmente para ser utilizado em leitoras ligadas a microcomputadores. 

Os primeiros CD-ROMs foram desenvolvidos por volta de 1982, pela 

Philips e Sony, para fins comerciais, a  Library Corporation's Bibliofile9, sendo 

introduzidos nas bibliotecas, em 1985, na American Library Association Midwinter 

Meeting (PERRY52, 1992).   Com elevada capacidade de armazenamento em 

comparação aos meios magnéticos tradicionais, foi o maior evento dos anos 80 na 

tecnologia voltada à recuperação da informação, constituindo-se sobretudo na  solução 

para os países em desenvolvimento - sem custo de telecomunicação e sem interferência 

de linha.   Em apenas cinco anos (1988 a 1993) o CD-ROM, aliado aos 

microcomputadores, se tornou uma indústria de distribuição de dados na emergente era 

                                                           
* Base de dados SERLINE da National Library of Medicine [CD-ROM] 
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da informação51.   Na década de 90, o disco óptico passou a ser considerado pelas 

bibliotecas como o mais importante meio de armazenamento e disseminação, 

principalmente para buscas em bases de dados58, e entusiasticamente chamados pelos 

bibliotecários  de  "o novo papirus" (PERRY52, 1992). 

De acordo com diretório anual de CD-ROM, publicado por editoras como 

TFPL e Meckler, o número de títulos em CD-ROM quase dobra anualmente, de 48 

títulos, em 1987, chegou a 8.000 em 1995. 

As bibliotecas da área biomédica passaram, então, a contar com a base de 

dados MEDLINE em CD-ROM.    A BIREME produziu a primeira edição da base 

LILACS em CD-ROM, em 1988, repassando essa tecnologia para as bibliotecas 

pertencentes ao seu Sistema. 

Ambas as formas de recuperação, em linha e em CD-ROM, passaram a 

coexistir como ferramentas de acesso a bases de dados.   As bases de dados são muitas 

vezes as mesmas disponíveis pelos dois acessos, em linha e em CD-ROM, permitindo 

ao usuário final ou intermediário selecionar a mais adequada para seu momento de 

busca.  Assim, as bibliotecas valem-se de critérios próprios para seleção, de uma forma 

ou outra, ou ambas. 

Das vantagens das bases de dados em CD-ROM, a mais importante é, como 

já citado, sua capacidade de armazenamento de informações - um disco CD-ROM pode 

conter 680 megabytes ou o equivalente a 1.500 disquetes ou cerca de 300 mil páginas 

datilografadas com espaço simples ou 24 volumes de uma enciclopédia51. Por isso 

mesmo, na época em que surgiram ficou evidente que os CD-ROMs teriam uma 

utilização natural nas bibliotecas19 e que seriam a melhor ferramenta destinada a buscas 

realizadas pelo usuário final. 

O usuário final foi o grande beneficiado com a revolução do CD-ROM nas 

bibliotecas acadêmicas, principalmente por representar a melhor ferramenta destinada a 
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realização de buscas pelo próprio usuário, com inúmeros recursos de busca e sem 

dependência da telecomunicação.   Irreverentemente PERRY52 (1992) chamou-o de 

"Superstore Syndrome" referindo-se ao seu uso, pelo próprio usuário, como tipo de 

“shopping center” para todas as suas necessidades de pesquisa bibliográfica.   No 

Brasil, o uso de CD-ROM em bibliotecas é recente.   Em 1990, ANDRADE e col.2 e, 

em 1992, NORONHA e CUENCA49, descrevem experiências da Biblioteca da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, nesta prática.   A literatura nacional assinala 

poucos registros mostrando esse tipo de experiência. 

Os recursos da busca em CD-ROM são similares aos da busca em linha, ou 

seja, são baseados em comandos ou  “menus” que permitem a utilização de campos 

específicos e de vocabulários controlados e/ou palavras-chaves, empregando-se a 

lógica booleana*, truncamentos, entre outros recursos.   Seu resultado pode ser obtido 

na tela, impresso ou gravado em disquetes.  A estratégia de busca tende a ser mais 

elaborada, uma vez que ela pode ser refeita quantas vezes for necessário para garantir 

um bom resultado de busca. 

Para LAW33 (1991) as vantagens ainda vão além, como: a apresentação dos 

dados são mais agradáveis com uso de cores (do windows** ); o termo selecionado pode  

aparecer com destaque nos resultados; a facilidade para se fazer as buscas;  potência do 

sistema quanto à rapidez no uso da lógica booleana; a ausência de intermediários com 

os “softwares amigáveis”; e facilidade no acesso e uso do CD-ROM.    Buscas que 

demandavam horas em publicações impressas, com os CDs passaram a ser realizadas 

em segundos.   Isso foi muito bem vindo para o usuário que passou a utilizar melhor 

seu tempo analisando o documento e não, procurando a informação. 

                                                           
* Lógica booleana - linguagem de recuperação de termos, baseada em álgebra booleana, que permite realizar 
operações lógicas entre os conjuntos de registros.   São mais utilizados os operadores AND, para intersecção de 
termos, e o OR, para união de termos. 
** Windows - é um  sistema operacional baseado em ícones e caixas de diálogo que têm a finalidade de facilitar o 
uso do microcomputador e, assim, permitir que o usuário, mesmo não especialista, possa fazer melhor uso do 
equipamento (Apostila “windows 95” da Editora Terra). 
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Uma desvantagem das bases de dados em CD-ROM, talvez a maior, é sua 

atualização que varia entre mensal, trimestral ou até com maior periodicidade.   Com o 

sistema online, em alguns casos, a atualização chega a ser diária. 

LOPES36 (1991) em estudo comparativo sobre vantagens e desvantagens da 

implantação de acesso a bases de dados  em linha e em CD-ROM, para países em 

desenvolvimento, concluiu que ambos se complementam como ferramenta de acesso à 

informação.  Essa constatação também é apresentada por  NORONHA e CUENCA49 

(1992) em avaliação de serviço de disseminação seletiva da informação, onde o 

resultado das buscas nas bases de dados em CD-ROM foi complementado pela busca 

em bibliografias impressas.   CRELLIN12 (1992) em estudo sobre o impacto da 

tecnologia no desenvolvimento de coleções concluiu que o futuro mais provável é que 

coexistam várias formas: CD-ROMs, impressos e acesso online, promovendo maior 

eficiência nos serviços de referência. 

Redes de CD-ROM  (Magnetic Disk Network) 

O grande interesse dos especialistas da informação volta-se às redes de CD-

ROMs, de acesso multiusuário, simultâneo a vários discos acionados em vários 

microcomputadores. 

O primeiro protótipo de servidor de CD-ROM* , para rede, apareceu na 

Inglaterra em 1989, com a capacidade de abrigar 25 CDs 62.  O servidor de CDs em 

rede veio resolver a dificuldade de se trocar o disco a cada novo acesso, permitindo ao 

usuário, que, ele próprio, pudesse fazer sua busca sem intermediário.  A variedade de 

interfaces disponíveis no mercado de softwares tornou-se, então, outra dificuldade no 

acesso simultâneo a várias bases.   Posteriormente são apontadas soluções para criar 

                                                           
* Jukebox - aparelho  com funcionamento básico feito através de braços robóticos para manejo de discos ópticos, 

que emula várias leitoras de CD -ROM  funcionando simultaneamente (revista CONNECTONS, 1995). 
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uma interface amigável e única para  os múltiplos softwares das bases bibliográficas 

(WU e col.72,1993 e TANG e PATEL66,1994). 

Em curto espaço de tempo, surgiu a tecnologia das LANs-Local Area 

Networked, que basicamente é um método de conectar dois ou mais 

microcomputadores de forma a compartilhar os recursos como impressoras, softwares, 

e drives de CD-ROM. 

Uma desvantagem na utilização de bases de dados, em redes de CDs, é o 

custo de suas assinaturas, que são mais caras à medida em que aumenta o número de 

licenças destinadas ao acesso multiusuário.  Segundo ROWLEY58 (1994), se não for 

estabelecido um mercado consumidor para bases em CD-ROM, esta forma de busca 

continuará restrita às bibliotecas.  O que pode ocorrer no futuro é que esta tecnologia 

de CD-ROM seja aprimorada, ou até substituída por outros meios como a fita óptica ou 

os minidiscos, visando o potencial de armazenamento de dados e sempre  mantendo sua 

coexistência com o acesso em linha.  

Redes Eletrônicas 

O usuário final tem, nos dias de hoje, à sua disposição as redes eletrônicas 

de telecomunicação para o acesso à informação científica.   As redes são interligadas 

estabelecendo comunicação entre várias instituições e bibliotecas e seus usuários. As 

bibliotecas participam há muito anos de sistemas cooperativos conhecidos como rede, 

mesmo sem contar com o uso de tecnologias, por isso, hoje são as primeiras a se 

beneficiarem das novas tecnologias das redes eletrônicas. 

O acesso em rede começou com a BITNET (Because It's Time to Network) 

voltada para a pesquisa, e, mais recentemente, a Internet (International Network)  

operando na tecnologia das redes eletrônicas. 
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A BITNET foi estabelecida em 1981, como rede cooperativa entre a City 

University of New York e a Yale University, ambas nos Estados Unidos.   Chegou a ter 

3.500 computadores, abrangendo cerca de 600 instituições de ensino superior em 21 

países.  No Brasil, em 1988 e 1989 apareceram as primeiras conexões com a BITNET: 

o LNCC-Laboratório Nacional de Computação Científica e a FAPESP-Fundação de 

Amparo à Pesquisa de São Paulo, que visavam a permitir a comunicação entre 

educadores e pesquisadores de universidades e outros centros de pesquisa no Brasil 

com seus pares no Exterior 15.  

A Internet é composta por um conjunto de centenas de redes de 

computadores que servem a milhões de pessoas em todo o mundo; une a tecnologia da 

telecomunicação com a da informática, juntando pessoas e informações sem que haja 

um intermediário.  “Essa é uma nova dimensão - um mundo eletrônico e virtual em que 

tempo e espaço praticamente não têm significado” (LAQUEY e RYER, 1994)32.  

Em 1981, foram registrados 231 computadores ligados à rede Internet.   Em 

1994 contava com mais de 80 mil redes espalhadas pelo mundo, abrangendo 45 países, 

com estimativas de uso entre 5 a 10 milhões de pessoas trocando 25 milhões de 

mensagens32.  Em matéria publicada na Folha de São Paulo55,em 1995, a previsão era 

que, até o ano 2000, a rede interligaria 100 milhões de usuários. 

No Brasil, em 1989, foi implementada a Rede Nacional de Pesquisa-RNP, 

projeto sob a coordenação do Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq, que escolheu a 

Internet como estrutura compatível às suas necessidades de atuação.   Em 1992 foram 

instaladas conexões internacionais inaugurando a nova rede brasileira15.  

O uso das redes eletrônicas para acesso às fontes de informação, como as 

bases de dados,  não são ainda utilizadas em todo o seu potencial.   No ambiente 

universitário brasileiro, em pesquisa de FERREIRA15 (1995), ficou evidente que seu 

maior uso tem sido como recurso de comunicação, ou seja, o correio eletrônico 
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[E.mail], serviço este mais simples e mais utilizado dentro da rede.   Por esse serviço o 

usuário, além de transmitir e receber mensagens, pode pedir arquivos de domínio 

público, pode conectar-se a outras redes e pode participar de listas de discussão.   Essa 

forma de uso das redes eletrônicas dá à comunicação interpessoal um novo enfoque, 

uma vez que o acesso a outros especialistas torna-se fácil, rápido e informal. 

O uso de redes eletrônicas e de redes de CD-ROMs tem determinado 

mudanças no comportamento de bibliotecas e usuários, principalmente quanto à 

disponibilização desses recursos tecnológicos para acesso público.   Numa rede local 

informatizada o usuário pode, por exemplo,  ter acesso a qualquer informação 

disponível em CD-ROMs, como dados retrospectivos, textos do acervo, artigos na 

íntegra, dicionários, diretórios, dados estatísticos, etc. complementados com dados 

atualizados via acesso a bases em linha e a redes eletrônicas.   Tudo isso, além de 

permitir ao usuário manter contatos interpessoais com os autores.  

De acordo com WEBB70 (1995) as bibliotecas do século XXI não se 

converterão totalmente do formato impresso para o formato eletrônico, mas combinarão 

informação em muitos formatos, impressos e não-impressos, disponibilizando suas 

coleções em formatos eletrônicos, computadorizados, em forma de multimidia e 

impressos.   Enfim, serão congeladas partes de coleções em formatos apropriados ao 

seu conteúdo e uso, da mesma forma que as bibliotecas congelaram seus fichários 

durante o processo de conversão retrospectiva para as bases de dados.   McKNIGHT42 

(1993) apresenta opinião semelhante, inclusive sobre os periódicos, onde os eletrônicos 

e impressos conviverão no mesmo ambiente, ainda por muito tempo, enquanto não 

forem resolvidos os problemas com a segurança dos dados e com o controle de 

copyright. 

A década de 90 tem sido caracterizada  pela informação em redes - os 

“superhighways”, o “cyberspace”, a infra-estrutura global para a informação.   

FIGUEIREDO16 (1995) em revisão sobre o que os autores prevêm sobre o futuro da 
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biblioteca, concluiu que “...ainda está distante a sociedade sem papel preconizada por  

Lancaster... somente após a virada do século, e possivelmente dentro do seu primeiro 

decênio é que suas previsões parecem ter chance de se tornarem mais verdadeiras”. 

 

1.1.3  Programas Educativos 

Com as novas tecnologias para o acesso à informação as bibliotecas 

tiveram que introduzir, em seus serviços, programas de capacitação dos usuários para 

que essas ferramentas rapidamente fossem aceitas e utilizadas. 

Nos países avançados, várias bibliotecas na área de medicina6,56,59, 

passaram a oferecer cursos específicos para  que os usuários conhecessem os sistemas 

automatizados de recuperação da informação. 

Mesmo com as “interfaces amigáveis”, isto é, que permitem através de 

instruções na própria tela, que o usuário execute sua busca com autonomia, os 

treinamentos e cursos passaram a ser necessários. 

No entanto, mesmo com os treinamentos, o usuário deve contar com a 

intermediação do bibliotecário para realizar buscas mais pertinentes e relevantes.   

Todavia, há na literatura da ciência da informação controvérsias quanto à 

intermediação do bibliotecário na realização das buscas informatizadas, principalmente 

após a capacitação do usuário para esse fim. 

KRONICK27, em 1985, já comparava a busca feita pelo próprio usuário e a 

mediada pelo bibliotecário observando  controvérsias sobre quando o pesquisador deve 

fazer sua própria busca bibliográfica ou quando deve se valer de um intermediário, 

bibliotecário ou um “search analyst”.   Experiências de bibliotecas com o usuário final 

interagindo na busca em bases de dados, sem a intermediação do bibliotecário, são 

descritas por vários autores como SEWELL60 (1986), SEWELL e TEITELBAUM61 
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(1986),  LUDWING e col.38 (1988), BRADIGAN e MULARSKI6 (1989), 

LAMBERT28 (1994) entre outros. 

As buscas intermediadas  por bibliotecários e as realizadas por usuário final 

têm merecido outros tantos estudos na literatura da área.   GROGAN19 (1995) questiona 

a competência do usuário em realizar sua própria busca que, “tornando-se entusiastas ... 

farão fila para usar uma base de dados em CD-ROM, mesmo quando a bibliografia 

impressa equivalente se ache disponível a alguns metros de distância ...”.   CRELLIN12 

(1992)  observou o uso dos CD-ROMs sem a intermediação do bibliotecário como 

insatisfatório, inclusive pela diversidade de softwares existentes para uma mesma base. 

De qualquer forma, com a disponibilidade das bases de dados em redes nas 

bibliotecas, o usuário passou a apreciar e conduzir suas buscas, agora com resultados 

mais satisfatórios. 

A descrição de treinamentos de usuários, necessidade e pertinência dos 

mesmos, bem como o impacto de uso de bases de dados para a recuperação da 

informação também tem merecido atenção na literatura internacional.    

SOLLENBERGER e SMITH63 (1987) enfatizam a importância de treinamentos em sala 

de aula, ou seja, a prática monitorada e acompanhada de aulas teóricas.  POISSON53 

(1986) vai além abordando o conteúdo dos cursos quando ressalta a importância do 

conhecimento do vocabulário controlado específico de cada base nas buscas 

bibliográficas, para uma recuperação pertinente.  STARR e RENFORD64 (1987) 

observaram que o aspecto mais positivo dos cursos, foi dar oportunidade para o usuário 

conhecer os recursos de busca por descritores, qualificadores, e os limites dos 

vocabulários controlados, praticamente desconhecidos da maioria dos usuários. 

MUELLER e FOREMAN45 (1987) apresentam dados sobre minicurso de 

acesso à base de dados MEDLINE. desenvolvido pela Medical School of the University 

of Minnesota,  e   HEWISON22 (1989) lista os ítens necessários  para avaliar essa 

mesma base de dados.   HEPWORTH21 (1991) apresenta critérios para estabelecer 
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treinamento ao usuário final, e sugere também conteúdo para curso de capacitação da 

equipe de bibliotecários.   FISHER e BJORNER17 (1994) discutem o que deve ser 

ensinado ao usuário final num ambiente eletrônico.   ALLEN1 (1990) compara usuários 

com e sem experiência no uso de bases de dados em CD-ROM. 

Já  PAO e col.50 (1993),  em avaliação do desempenho de alunos no acesso 

a bases de dados, colocaram que a maioria das bibliotecas acadêmicas da área da saúde 

promove, de alguma forma, o acesso a base MEDLINE, e que, o treinamento de 

usuários para esse fim tem sido prática comum desde a década de 80.   Outros autores 

descrevem cursos modulados para acesso ao MEDLINE e analisam a "performance" 

dos alunos através de questionários (MULARSKI e BRADIGAN, 1989,1993)6,46. 

MAXYMUK 43 (1991) descreveu treinamento para usuários finais em 

níveis diferenciados de acordo com a necessidade do usuário, ou seja, níveis básicos de 

treinamento e níveis avançados, utilizando diversas bases de dados com softwares 

diferentes. 

Além desses estudos, estão sendo desenvolvidos programas educativos 

interativos, para que o próprio usuário aprenda a realizar  sua busca, como o 

EDUCATE- Networked User Education Project in Europe (Europa Libraries 

Programme, 1994), com curso para formação de usuários finais, com instrução passo-

a-passo, para a seleção e uso de ferramentas de acesso à informação, via novas 

tecnologias de informática, incluindo textos instrucionais, demonstrações e exercícios, 

distribuídos via rede de microcomputadores (FJALLBRANT,1996)18 .   Outro projeto 

da mesma natureza é o BIDDEL - Libraries Without Walls Research Project, iniciado 

em 1993 para cursos de pós-graduação da Dublin City University, que disponibiliza 

serviços oferecidos pela biblioteca para educação de usuários à distância, em diferentes 

cenários: diretamente em suas casas e em bibliotecas e instituições de ensino, incluindo 

cópias eletrônicas (BRINKLEY e O`FARRELL, 1995)7. 
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O sucesso desse tipo de treinamento interativo é previsível, inclusive à 

distância, utilizando a Internet.   No entanto, a instrução formal será imprescindível 

ainda durante alguns anos até que essas tecnologias sejam totalmente absorvidas pelos 

seus usuários.   Mesmo assim precisarão de orientação na escolha das fontes, na 

atualização quanto às novas fontes e seus respectivos softwares, e na elaboração do 

conteúdo dos programas interativos. 

O  papel do bibliotecário nos cursos de capacitação para o acesso à 

informação, por processos automatizados, tem merecido especial atenção na literatura, 

questionando se este profissional é quem deve ser o instrutor do usuários das bases de 

dados.   POTTER54 (1992), por exemplo, mediu o tempo gasto para que bibliotecários 

de referência tornem-se aptos a ensinar na base MEDLINE CD-ROM, bem como em 

outras bases da área da saúde. 

GROGAN19 (1995) afirma que o bibliotecário de referência, pelas suas 

próprias características, é o profissional mais indicado para o papel e instrutor na 

capacitação de usuários finais.   CRELLIN12 (1992) coloca que é responsabilidade do 

bibliotecário de referência assegurar ao usuário, que veio em busca da tecnologia para 

o acesso à informação, instrução adequada, promovendo programas educativos 

adequados às ferramentas de busca que disponibiliza, sendo vital assegurar que essa 

habilidade da equipe de bibliotecários-instrutores seja continuamente atualizada e 

aperfeiçoada. 

É claro que esse profissional deve possuir qualificações além das exigidas 

pelo serviço de referência, ou seja, possuir “dons” de capacidade de raciocínio abstrato, 

de solucionar problemas, mente analítica, mente lógica, aptidões conceituais, aptidões 

verbais elevadas e capacidade de elaborar estratégias de busca, que segundo 

GROGAN19 (1995) “...as aptidões que caracterizam um analista de buscas 

excepcional são inatas” . 
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Cada vez mais publicações impressas, índices e abstracts, bases de dados 

online, em CD-ROM, com citações ou textos completos, documentos  e revistas 

eletrônicos, entre outros,  tornam-se disponíveis no mercado.   Os sistemas de acesso à 

informação, via bases de dados, na realidade representam uma coleção de fontes de 

informação (ferramentas de busca) com várias possibilidades (formas de acesso) de 

recuperar a informação.   Por isso é fundamental a manutenção de equipe específica 

“contínua” de bibliotecários atualizados com toda informação “de ponta”, que deve 

atuar como intrutores dos cursos de acesso à informação. 

LUDWIG e col.38 (1988) perguntando ao usuário final qual seria o melhor 

instrutor para uso de bases de dados, se o bibliotecário ou o fabricante [vendor], uma 

vez que seus cursos foram ministrados por ambos, encontraram a maioria deles 

destacou a importância da qualidade dos treinamentos, quando realizados por 

bibliotecários. 

Fica claro que quanto à qualificação para o papel de instrutor,  o 

bibliotecário é o profissional que melhor pode desempenhar esta tarefa.   Porém cabe 

somente a ele manter-se apto a concorrer nesse mercado. 

 

1.2  A EXPERIÊNCIA  DA  BIBLIOTECA DA FSP/USP 

A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP)  

ministra cursos de Graduação em Nutrição, de Pós-Graduação em Saúde Pública, sensu 

lato e sensu stricto, em nível de Mestrado e Doutorado.   Os cursos de  pós-graduação 

detém cerca de 70% do total de seus alunos.  Além do ensino, vem desenvolvendo 

pesquisas que a  distingue enquanto instituição produtora de conhecimento e geradora 

de instrumentais teórico, metodológico e técnico necessários para subsidiar elementos 

de avaliação e gerência de programas de saúde, para explicação do processo saúde-

doença e para a formulação de políticas de intervenção69. 
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A Biblioteca da  FSP/USP é órgão da Faculdade, e referência em saúde 

pública, que oferece serviços e material bibliográfico necessários ao ensino, à pesquisa 

e à prestação de serviços no campo da saúde pública, nutrição e áreas afins, além de 

organizar e armazenar o acervo especializado. 

Desde 1992, a Biblioteca informatizou seu acervo e serviços2, colocando à 

disposição dos usuários uma  rede local de microcomputadores.  Por ela estão 

disponíveis  bases de dados locais e bases de dados especializadas internacionais 

(Anexo 1), via servidores de CD-ROM e acesso em linha, nas chamadas  “estações de 

trabalho” *.    Os treinamentos para o uso da rede local pelo usuário passaram, então,  a 

ser imprescindíveis. 

A Biblioteca tem  direcionado seus serviços ao uso das novas tecnologias  

pelo próprio usuário, tentando torná-lo, na medida do necessário, auto-suficiente na 

busca da informação especializada, sem perder de vista a contínua necessidade da 

assistência dos bibliotecários para tal finalidade.  Para tanto, mantém equipe de 

bibliotecários capacitada para auxiliar no processo de busca, principalmente para 

garantir a  qualidade dos resultados, além de  assessorar na seleção das bases que 

devem ficar disponíveis na sua rede local. 

Essa equipe de bibliotecários especializados, atuando na orientação 

informal para o uso da rede local, observou que o desconhecimento da existência 

dessas ferramentas tecnológicas para a obtenção da informação era muito freqüente 

entre os usuários.    Além disso ficou evidente que a dificuldade do usuário em realizar 

suas buscas era atribuída, principalmente, à diversidade de softwares presentes na rede 

local (nem todos com “interfaces amigáveis”) e à existência de várias bases de dados, 

com temática e finalidades diversas. 

                                                           
* Local de trabalho informatizado onde está a disposição do usuário bancos de dados, sistemas especialistas, 
sistemas de computação para conceber e produzir com maior eficiência, conhecimentos apropriados à sua área de 
atuação (THIOLLENT, 1992)68  
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Na experiência, vivenciada por esses bibliotecários foi observado, também, 

que existe certa resistência de alguns usuários em se integrarem aos serviços 

automatizados, uma vez que as tecnologias de informática são recentes e ainda não 

absorvidas completamente no meio acadêmico.   Por outro lado, existem aqueles que, 

após conhecerem a rede local, dispensam as formas impressas.   Essa atitude traz sérios 

prejuízos para a recuperação da informação, uma vez que, para muitas áreas, não existe 

o formato eletrônico. 

 

1.2.1  Programa Educativo da Biblioteca FSP/USP 

Para minimizar as dificuldades no uso da rede local da Biblioteca da 

FSP/USP foram programados cursos para que o usuário pudesse explorar as diferentes 

possibilidades e formas de busca tornando-se capacitado para o acesso à informação.  

Esta é uma  tendência atual conforme relatada na Ohio State University6, no Medical 

College of Virginia59, e na Education Library of Vanderblet University56 entre outros, 

que desenvolvem cursos dessa natureza. 

Em caráter experimental, a Biblioteca iniciou Programa em dois níveis de 

treinamentos.   Primeiro, um curso básico instituído a partir da substituição dos 

fichários pelo catálogo online, em 1993.    Como se tratava de experiência inédita para 

o usuário - a busca por ele mesmo nas bases locais - e do hábito ainda não incorporado 

do uso de computadores pela maioria deles, essa instrução foi realizada por 

bibliotecários e alunos-monitores capacitados, individualmente, a todo usuário que 

precisasse.   No mesmo ano, com seus usuários mais ambientados no uso dos 

computadores da rede, foi implantado um segundo curso de nível avançado, para 

capacitar docentes e alunos de pós-graduação no uso das bases de dados internacionais.   

Todos esses cursos foram programados com aulas teóricas e prática na própria rede 

local. 
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Assim, desde então foi definido o Programa Educativo com duas 

modalidades de capacitação: Curso Básico de Acesso às Bases Locais (Catálogo 

Online) e Curso Avançado de Acesso às Bases, em CD-ROM,  MEDLINE e LILACS. 

Mesmo com os cursos o bibliotecário continuou a executar buscas, a pedido 

dos usuários, através dos serviços de Recuperação da Informação (RI).   Passou 

também a exercer papel de assessor, junto ao usuário final da busca informatizada, no 

estabelecimento de estratégias de busca para o uso das bases de dados. 

 

1.2.1.1 Curso Básico de Acesso às Bases Locais (Catálogo Online) 

O Curso de Nível Básico é destinado a todo usuário da Biblioteca, e tem 

como meta a capacitação do usuário no uso de suas bases locais, ou seja, no acesso 

informatizado ao seu acervo, sendo pré-requisito para a matrícula do usuário na 

Biblioteca.    É ministrado também  aos alunos dos Cursos regulares da FSP como parte 

da disciplina curricular de Orientação Bibliográfica. 

Oferecido diariamente pela equipe de bibliotecários, envolvidos nos 

serviços de referência e na manutenção das bases locais,  o curso tem duração de uma 

hora.   Seu conteúdo aborda  informações sobre a rede local, abrangência e estrutura 

das bases locais, utilização do software Micro-Isis para a elaboração de estratégia 

básica de busca e orientação na localização de documentos no acervo da Biblioteca.    

Nos dois primeiros anos (1994 e 1995), com 145 cursos, foram treinados cerca de 922 

usuários. 

 

1.2.1.2 Curso de Nível Avançado de Acesso às Bases de Dados em 

CD-ROM MEDLINE e LILACS 

O Curso MEDLINE/LILACS foi implantado em novembro de 1993, com a 

finalidade de capacitar os usuários da Biblioteca, docentes e alunos de pós-graduação 
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da FSP, a realizarem  buscas informatizadas em bases de dados especializadas.   Para 

essa capacitação, foram escolhidas a base de dados MEDLINE em CD-ROM, que 

abrange a literatura internacional na área da saúde, disponível na rede local, para o 

acesso multiusuário, e a base LILACS, que divulga a literatura latino-americana nessa 

mesma especialidade.   A primeira utiliza software SPIRS (SilverPlatter Information 

Retrieval System), que associado à estrutura da base MEDLINE permite recursos de 

buscas incomparáveis quanto às facilidades de acesso e uso pelo próprio usuário.   A 

base LILACS, com o software Mini-Isis, adaptado à metodologia BIREME, é a mais 

importante para que o usuário aprenda a utilizar as demais bases de dados nacionais. 

A seleção dessas duas bases deu-se por conta de:   a) são as mais utilizadas 

pelos usuários da Biblioteca quando solicitam levantamentos bibliográficos aos 

bibliotecários (em 1990 já detinham 55,4% do total de uso das 5 bases especializadas 

disponíveis, então, em CD-ROM)2;   b) possuem interfaces de busca  comuns às demais 

disponíveis na rede;   c) são em CD-ROM, com interfaces de busca mais amigáveis 

para o acesso pelo próprio usuário. 

O Curso é ministrado pela equipe de bibliotecários de referência, 

experientes na  recuperação automatizada da informação e com familiaridade com os 

temas da área de saúde pública e ciências correlatas. 

Nos dois primeiros anos (novembro/1993 a novembro/1995), com 29 

Cursos, foram capacitados 140 usuários.   Informações detalhadas sobre o Curso em 

pauta, objeto do presente estudo, estão descritas no tópico “3.1 Objeto de estudo” 

(p.30). 
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1.2.2 Serviços de Recuperação da Informação (RI) 

A Biblioteca da FSP/USP mantém um serviço de Recuperação da 

Informação (RI) para atender a demanda de solicitações de buscas informatizadas*, 

caracterizado nas seguintes modalidades: 

a) RI intermediado pelo bibliotecário - refere-se à recuperação 

bibliográfica realizada pelo bibliotecário, nas bases de dados especializadas,  a pedido 

do usuário, e cuja estratégia de busca adequada ao assunto a ser pesquisado é feita 

previamente por ambos.   Esse serviço é destinado a todo usuário inscrito na Biblioteca, 

com  prioridade para docentes e alunos de pós-graduação da FSP.   Tem como 

incoveniente a realização da busca na ausência do  usuário.    O resultado da busca é 

entregue em até sete dias após a solicitação.   Em 1995, 90% das buscas realizadas na 

Biblioteca foram as solicitadas aos bibliotecários*. 

Nesta modalidade está incluído tradicional serviço prestado pela Biblioteca, 

o Programa DSI - Disseminação Seletiva da Informação, onde a busca bibliográfica 

prospectiva é realizada a partir de estabelecimento do perfil do usuário.   Esse serviço 

foi oferecido a alunos de pós-graduação e docentes da FSP, como apoio aos seus 

Projetos de Pesquisa, de 1978 a 1992 (NORONHA e CUENCA, 1992)49.   Em 1994, 

foi reformulado e oferecido apenas aos docentes da FSP, através do qual o 

levantamento era realizado nas bases de dados, complementado com as fontes 

impressas e enviado mensalmente aos participantes.   Em 1995 o Programa contou com  

40 participantes que detiveram 40% do total das buscas informatizadas realizadas pelo 

bibliotecário*. 

b) RI- realizado pelo próprio usuário (Usuário final da busca 

informatizada) - é a modalidade de recuperação da informação, implantada a partir de 
                                                           
* Cabe esclarecer que a busca a qual nos referimos neste estudo é aquela mais elaborada, ou seja, a que demanda 
seleção apropriada da base, análise criteriosa do assunto (estratégia de busca), e a utilização das etapas técnicas da 
recuperação da informação. 
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novembro de 1993, onde o usuário, capacitado no Curso MEDLINE / LILACS, elabora 

sua própria busca bibliográfica, estabelecendo sua própria estratégia de busca.   Por 

este sistema, o usuário pode explorar seu assunto no computador e obter  resultado 

imediato através de browsing na própria tela,  gravar em disquete, ou imprimí-lo em 

listagens.   Esse tipo de acesso, pelo próprio usuário, embora já apresenta certo 

crescimento, como observado nas estatísticas da Biblioteca onde, em 1994, detinha 5% 

das buscas e, em 1995, esse percentual passou para 10%* . 

O relato apresentado dá uma síntese das principais tecnologias de 

informática que estão influindo nos serviços de biblioteca, notadamente no que diz 

respeito ao acesso a bases de dados eletrônicas.  A influência dessas tecnologias, em 

crescimento nas bibliotecas, é  marcante, fazendo com que elas  incorporem uma nova 

política de atendimento e, portanto, desempenhando um novo papel.  Esta situação está, 

evidentemente,  forçando a mudança do perfil do profissional da informação.  O 

usuário final, por sua vez, terá condições muito mais eficientes e eficazes para obter 

informações completas e atualizadas, fazendo com que, em última análise, adquira 

maior competitividade no meio acadêmico-científico e no mercado de trabalho. 

A Biblioteca, enquanto caminha para dar autonomia ao seu usuário na 

busca e obtenção da informação via processos automatizados, mantém serviços 

tradicionais para que a mútua convivência - o novo e o antigo - proporcione subsíduos 

para direcionar suas futuras ações quanto aos serviços prestados ao usuário. 

A experiência da Biblioteca da FSP/USP, através dos cursos de acesso a 

base de dados e dos serviços que oferece, acompanhando as novas tendências da 

informação, soma-se a esse conjunto de conquistas.  No entanto, para se conhecer 

melhor os reflexos da  atuação da Biblioteca e poder aperfeiçoar seus serviços 

                                                           
* Os dados estatísticos mencionados estão nos Relatórios de Atividades do Serviço de Atendimento ao Usuário 
(SAU) da Biblioteca da FSP/USP, de 1994 e 1995. 



Usuário da busca informatizada                                                                               Introdução 
 

28

destinados aos usuários, é necessário manter vigilância quanto aos programas 

implantados, analisando desempenho e resultados.   O Programa Educativo da 

Biblioteca, destinado a capacitar o usuário na busca bibliográfica através das novas 

tecnologias de recuperação da informação, poderá através de uma avaliação sistêmica,  

receber contribuições quanto à sua atuação junto à comunidade onde presta seus 

serviços.   Os resultados poderão influir nos objetivos da  Biblioteca  quanto àqueles 

que estão interessados em fazer uso da informação - o usuário final. 
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2.   OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Avaliar os resultados do Curso MEDLINE/LILACS, modalidade do 

Programa Educativo da Biblioteca da FSP/USP, para capacitação em buscas 

bibliográficas informatizadas, ministrado a docentes e alunos de pós-graduação em 

saúde pública, no período de novembro de 1993 a novembro de 1995. 

 

Objetivos específicos: 

- Definir o perfil do usuário, participante do Curso; 

- Avaliar o conteúdo, estrutura e metodologia do Curso; 

- Determinar o nível de autonomia e familiaridade no uso das bases 

MEDLINE e LILACS,  após o Curso, como usuário final. 

- Verificar a necessidade da manutenção dos serviços intermediados pelo 

bibliotecário para os egressos do Curso; 

- Verificar a necessidade da manutenção deste Curso, e de outros dessa 

natureza, pela Biblioteca. 
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3.  PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

3.1 Objeto de Estudo 

O objeto de estudo deste trabalho foi o Curso MEDLINE/LILACS, 

modalidade do Programa Educativo da Biblioteca da FSP/USP, ministrado a docentes e 

alunos dos cursos de pós-graduação da FSP/USP, de novembro de 1993 a novembro de 

1995.   As bases MEDLINE e LILACS, no formato CD-ROM, estão disponíveis na 

Biblioteca em rede local, sendo, como já mencionado, as que detém grande parte das 

solicitações de buscas na Biblioteca. 

 

3.1. 1 Características do Curso 

Metas  

- Fazer com que o usuário realize sua busca bibliográfica nas bases de 

dados MEDLINE e LILACS, com autonomia. 

- Conseguir com que o usuário elabore sua estratégia de busca utilizando 

vocabulário  MeSH* (Medical Subject Headings) e o DeCS** (Descritores em 

Ciências da Saúde), definindo assim a terminologia básica da sua área temática. 

- Fazer com que o usuário conheça as interfaces de busca das bases de 

dados MEDLINE e LILACS, como forma de se familiarizar com as demais disponíveis  

na rede local da Biblioteca. 

- Fazer com que o usuário conheça os recursos disponíveis para obtenção 

de cópias de documentos  por sistema informatizado, além do tradicional. 

                                                           
 * MeSH - vocabulário controlado utilizado na indexação de documentos para a base de dados MEDLINE. 
** DeCS - vocabulário controlado, baseado no MESH, utilizado na indexação dos documentos para a base de dados 

LILACS. 
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Conteúdo e Estrutura 

O conteúdo do Curso é apresentado no Programa é apresentado no Anexo 

2, o qual é distribuído aos seus participantes.   Em uma abordagem inicial, são 

colocadas instruções sobre o uso da rede local da Biblioteca, suas possibilidades e 

características de seus equipamentos. 

O primeiro  módulo do Curso é dedicado à base de dados MEDLINE, 

apresentando seu histórico, abrangência, estrutura  do seu software, campos disponíveis 

para busca, comandos principais de busca, além de noções sobre os operadores lógicos 

booleanos.   Como exercício prático são solicitadas buscas simples (por palavras) 

através da estratégia de busca estabelecida pelo aluno.   Em seguida são apresentadas 

informações sobre o MeSH e seus descritores principais e secundários, e  respectivos 

qualificadores. Nessa oportunidade, novamente são colocados exercícios com 

estratégias de busca mais elaboradas, com o uso do vocabulário controlado,  para que 

os usuários possam elucidar as dificuldades encontradas. 

No segundo módulo é apresentada a base LILACS, com os mesmos tópicos 

abordados para a base MEDLINE, incluindo informações sobre o vocabulário DeCS.    

Ainda neste módulo, os alunos são orientados quanto ao modo de proceder 

à localização de documentos e como obtê-los, via serviços de Comutação 

Bibliográfica*.   O usuário é treinado procedendo  à busca em ambas as bases, em 

assunto de seu interesse. 

No início, o Curso foi dividido em dois módulos de 4 horas cada, oferecido 

duas vezes ao mês com turmas de 8 alunos.   Em 1995 os dois módulos passaram a ser 

oferecidos quatro vezes ao mês, com turmas de 4 a 6 alunos, para que cada participante 

utilizasse um computador. 

                                                           
* Comutação Bibliográfica - serviço prestado ao usuário da Biblioteca através de intercâmbio entre outras 
bibliotecas para fornecimento e obtenção de cópias de documentos.   É realizado de forma manual através de 
requisições próprias, e através de solicitações “online”, via Rede BIREME e Rede  ANTARES.  
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Material didático 

O material didático distribuído durante o Curso, preparado pela equipe de 

bibliotecários-instrutores, é composto de: 

- programa do Curso: carga horária, conteúdo, data e horário dos módulos, 

local de realização e instrutor responsável; 

- apostila contendo noções de operadores lógicos booleanos; instruções 

básicas sobre as bases MEDLINE e LILACS, como: abrangência, estrutura e software; 

estratégias  de busca simples; uso do vocabulário MeSH e DeCS, principais campos e 

comandos permitidos para a busca, além dos exercícios para a prática monitorada; 

- guia básico [user reference guide] dos principais campos de busca, 

operadores lógicos de busca específicos para a base MEDLINE, fornecido pelo 

fabricante (a Biblioteca fornece cópia xerox do original em inglês); 

- cartão ou folha índice [template] com o resumo dos comandos e funções 

do software SPIRS, o mesmo  utilizado nas demais bases internacionais disponíveis em 

rede local (a Biblioteca fornece cópia xerox do original em inglês); 

- regulamento da Biblioteca para o uso das bases de dados internacionais; 

- folders sobre os serviços da Biblioteca. 

 

Metodologia de ensino 

O Curso é ministrado com aulas teóricas e com aulas práticas nos próprios 

computadores da rede local da Biblioteca.   O aluno é monitorado, individualmente, 

durante todo o Curso quanto à realização dos exercícios propostos, e ao final realiza 

levantamento retrospectivo na sua área temática.   Os meios de ensino, além do quadro 

magnético, são o uso de transparências e do material didático para acompanhamento 

das aulas. 



Usuário da busca informatizada                                                   Procedimento Metodológico 
 

33

Divulgação 

O Curso teve sua divulgação restrita à comunidade da FSP, justamente por 

estar disponível, na época,  somente a esse público.   Foi, portanto, realizada através de: 

carta-circular enviada  aos docentes da FSP, de cartazes, afixados na área de leitura, 

balcão de empréstimo,  e nos murais da Biblioteca.  A divulgação externa foi somente 

através dos folders sobre  os  serviços que presta. 

Avaliação do Curso 

Os participantes dos Cursos recebem questionário com a finalidade de 

coletar opiniões sobre o conteúdo, estrutura e metodologia do Curso, bem como de 

obter sugestões para uso futuro das bases da Biblioteca.   A colaboração do participante 

no preenchimento desse questionário foi facultativa. 

 

3.2 População Estudada 

Entre novembro/1993 e novembro/1995, foram ministrados 29 Cursos 

MEDLINE/LILACS contando com um total de 140 participantes, pertencentes às 

seguintes categorias de usuários da Biblioteca: docentes da FSP, alunos dos cursos de 

pós-graduação da FSP e externos. 

Do total de 140 usuários participantes dos Cursos, 92 (66%) deram resposta 

aos questionários aplicados. 

Assim, pela distribuição proporcional de respondentes por Curso (Gráfico 

1), pode-se considerar aceitável a taxa de 66% de respostas.   Portanto o universo de 

estudo do presente trabalho foi constituído de 92 alunos egressos do Curso 

MEDLINE/LILACS. 
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Gráfico - 1  Distribuição dos alunos e cursos, agrupados em meses 
no período de 2 anos
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3.3 Instrumento para Coleta de Dados 

A análise dos resultados do Curso MEDLINE/LILACS foi realizada 

mediante dados coletados do questionário (Anexo 3), elaborado  especificamente para 

este estudo, e aplicado aos participantes dos Cursos.   Os bibliotecários dos serviços de 

Recuperação da Informação (RI), que também atuam como instrutores dos Cursos, 

forneceram algumas informações que complementam, no decorrer da análise dos 

resultados deste trabalho, as opiniões dos participantes. 

O questionário auto-aplicável foi distribuído à  população dos 140  

participantes do Curso, ministrado no período de dois anos.   Optou-se pelo uso de 

questionário, e não por entrevista, pela dificuldade em contactar os participantes,  uma 

vez que a maioria deles é aluno de pós-graduação, residindo em diferentes localidades 

e, por terem completados seus créditos, têm freqüência inconstante à FSP/USP. 
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O questionário  foi elaborado com questões abertas e fechadas, de múltipla 

escolha, distribuídas em quatro partes. 

A aplicação do questionário foi feita após realização de pré-teste com  três 

usuários que participaram do Curso, escolhidos aleatoriamente.  A partir de suas 

sugestões foi possível a formulação definitiva do questionário. 

Para que fosse garantido maior número possível de respostas aos 

questionários enviados, acompanharam envelopes pré-endereçados e selados, além de 

nota explicando  a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade da resposta. 

 

Estrutura do questionário 

Parte I - Caracterização do perfil do usuário participante do Curso 

Esta parte incluiu informações sobre o aluno: formação acadêmica básica, 

grau acadêmico, atividades que o levou a  procurar a capacitação,  instituição a qual se 

vincula e área temática de atuação.   A classificação para as áreas temáticas foi de 

acordo com as categorias do vocabulário controlado DeCS*, da base de dados LILACS, 

adotado para a indexação de documentos na Biblioteca da FSP/USP. 

Foram incluídos ítens sobre: como teve conhecimento da existência  das 

bases de dados MEDLINE e LILACS, como soube e que motivo o levou a se inscrever 

no Curso, e se as bases a serem estudadas já eram de seu conhecimento.   Na tentativa 

de verificar se o uso de bibliotecas facilitou a participação no Curso, procurou-se saber 

como costuma obter seus documentos e como procede quando não os consegue. 

 

Parte II - Avaliação do Curso MEDLINE/LILACS 

Esta parte do questionário (Anexo 3, p.A-8) destina-se a saber a opinião 

sobre que conhecimentos prévios deve ter o aluno para melhor acompanhar o Curso, se 
                                                           
* Descritores em Ciëncias da Saúde (DeCS). Sáo Paulo, BIREME, 1995 [CD-ROM] 
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os conteúdos abordados para as das bases MEDLINE e LILACS foram suficientes, se o 

módulo sobre localização e obtenção de documentos é de utilidade.   Também foram 

objetos de análise sugestões a respeito da carga horária, da metodologia didática 

adotada, do material bibliográfico distribuído e da divulgação do Curso. 

 

Parte III - Avaliação do usuário quanto à sua autonomia** na utilização 

das bases de dados, após a participação no Curso 

Esta parte do questionário (Anexo 3, p.A-10) foi elaborada com o objetivo 

de obter do aluno egresso opiniões sobre sua experiência com  a busca nas bases de 

dados.   As questões foram direcionadas a dois grupos específicos de usuário egresso:  

GRUPO I -Aqueles que realizaram buscas nas bases de dados disponíveis 

na rede local da Biblioteca FSP/USP, após o Curso. 

GRUPO II - Aqueles que, mesmo treinados, não realizaram buscas nas 

bases de dados da Biblioteca, após o Curso. 

O questionário dirigiu o aluno do GRUPO I a responder questões que o 

categorizasse em: 

a) - aquele que realiza suas buscas bibliográficas com autonomia, sem que 

o bibliotecário as fizesse por ele; 

b) - aquele que realiza buscas somente por intermédio do bibliotecário; 

c) - aquele que utiliza ambas as formas, com autonomia e via bibliotecário.  

Aos usuários do GRUPO II, que não realizaram buscas na Biblioteca, após 

sua participação no Curso,  foram feitas perguntas para saber os motivos dessa não 

utilização, seja com autonomia seja por intermédio do bibliotecário. 

 
                                                           
** Realizar busca com autonomia significa que o usuário faz sua própria busca sem delegar a um intermediário, no 
caso, o bibliotecário. 
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Parte IV - Opinião final 

A última parte do questionário foi  destinada a todos os respondentes, 

independente de terem feito ou não uso das bases, para opinarem  sobre a manutenção 

do Curso, além dos serviços de busca realizados pelo bibliotecário, e fazerem 

comentários gerais sobre outro aspecto do questionário. 

 

Observações dos bibliotecários-instrutores 

Complementam os dados do questionário as observações dos bibliotecários 

que atuam nos serviços de Recuperação da Informação-RI, num total de três 

profissionais, quanto ao impacto do Curso no seu  trabalho, junto aos terminais da rede 

local da Biblioteca, e sua percepção quanto às necessidades dos egressos do Curso 

(Anexo 5). 
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4.  RESULTADOS E COMENTÁRIOS 

 

4.1   PERFIL DO PARTICIPANTE DO CURSO   

     MEDLINE/LILACS 

 

4.1.1 Categoria  de Usuário na Biblioteca 

O Curso foi oferecido a cerca de 120 docentes da FSP, com prioridade,  e a 

cerca de 430 alunos dos cursos de pós-graduação da FSP, no período estudado, 

considerados como usuários em potencial.   De 550 usuários em potencial participaram 

do Curso 140 usuários da Biblioteca.   Destes, 115 alunos de pós-graduação, 14 

docentes e 11 “externos”.   Dos participantes, 92 usuários responderam ao questionário 

constituindo-se, desta forma, na população de estudo deste trabalho (Tabela 1). 

 

TABELA 1 - Categoria dos usuários participantes do  Curso, no período de 
novembro/93 a novembro/95 

CATEGORIA POTENCIAL PARTICIPANTES RESPONDENTES 

Aluno pós-graduação 430 115 (82,1%) 73 (79,3%) 

Docente 120 14 (10,0%) 11 (12,0%) 

Externo - 11 (7,9%) 8 (8,7%) 

TOTAL 550 140 (100%) 92 (100,0%) 

 

A maioria dos participantes do Curso MEDLINE/LILACS foi constituída 

pelos alunos da pós-graduação da FSP, ou seja, 79,3% (73) dos participantes (26% da 

população potencial).   Com relação à participação dos docentes da FSP, apenas 12% 

procuraram essa capacitação.    Os “externos” participantes embora pertecentes a 

categoria não prevista para esta fase dos Cursos, o fizeram por solicitação especial de 
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suas Instituições, com a finalidade de tornarem-se multiplicadores desses 

conhecimentos. 

O fato de maior participação de alunos da pós-graduação da FSP nessa 

capacitação era o esperado, uma vez que este usuário, por força de sua necessidade 

acadêmica e de pesquisa, é o que precisa manter-se a par da literatura que está sendo 

publicada nas suas áreas.   Além disso é o segmento que representa a grande maioria de 

alunos da FSP.   Porém, sua maior participação nos Cursos foi limitada devido a falta 

de vagas. 

Cabe aqui comentar que, através desses Cursos, o docente pesquisador, 

com experiência em projetos e execução de pesquisas científicas,  pode vir a se 

beneficiar das inovações  nas formas de  recuperação da informação e das atualizações 

dos vocabulários controlados nas suas áreas de atuação.   A forma manual de busca 

bibliográfica ao passar para a informatizada, trouxe também à essa categoria de usuário 

necessidade de reciclagem,  nem sempre sentida pelas bibliotecas.   Há necessidade de 

investimento das bibliotecas na atualização de docentes quanto aos recursos e 

metodologias de busca bibliográfica, uma vez que estes atuam como  orientadores da 

pós-graduação, sendo, portanto, os grandes disseminadores das novas formas de acesso 

à literatura especializada. 

 

4.1.2  Formação Acadêmica Básica do Usuário Participante 

A população estudada (92 usuários) possui formação básica variável 

conforme mostra a Tabela 2.   Destaca-se a graduação no campo das ciências 

biológicas (81,5%),  com predominância para os formados em medicina (31,5%), 

seguida da nutrição (12,0%) e enfermagem (10,9%).   Na categoria outras 

especialidades, com 27,2% estão incluídas as áreas de biologia, farmácia, 

fonoaudiologia, medicina veterinária, odontologia e fisioterapia.   Já os campos 

ciências exatas (10,9%), nas especialidades de física, engenharia, arquitetura e 
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estatística, e ciências humanas (7,6%), nas áreas de biblioteconomia, ciências sociais, 

direito, serviço social e psicologia, tiveram menor representação. 

 

TABELA 2 -Formação acadêmica básica dos participantes do Curso 
MEDLINE/LILACS (nov.93 a nov.95) 

ÁREAS Nº % 

BIOLÓGICAS 75 81,5 

Medicina 29 31,5 

Nutrição 11 12,0 

Enfermagem 10 10,9 

Outras 25 27,2 

HUMANAS 7 7,6 

Biblioteconomia 2 2,1 

Ciências Sociais 2 2,1 

Direito 1 1,1 

Serviço Social 1 1,1 

Psicologia 1 1,1 

EXATAS 10 10,9 

Engenharia 7 7,6 

Física 1 1,1 

Arquitetura 1 1,1 

Estatística 1 1,1 

TOTAL 92 100,0 

 

Este achado, embora esperado,  vem confirmar o interesse das bases 

MEDLINE e LILACS pelos  usuários com formação em ciências biológicas, 

notadamente na medicina, que  maior demanda os Cursos.   Destaque-se que a base 

MEDLINE, é a principal fonte bibliográfica internacional em medicina, e LILACS, 

única na área da saúde na América Latina.   Ao mesmo tempo, essas bases trazem 

informações de saúde pública de interesse ao desenvolvimento de pesquisa de usuários 

com outras formações, seja na área de humanas, seja na de exatas. 
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4.1.3  Atividade do Usuário Participante 

A Tabela 3 mostra que os usuários que exercem atividades acadêmicas*  

foram os que em maior número demandaram o Curso, ou seja, 79,4% da população 

estudada; 14,1% dos respondentes voltados a atividades profissionais; e 6,5% estavam 

envolvidos em ambas as atividades, acadêmicas e profissionais. 

 

TABELA 3 -Tipo de atividade dos participantes do Curso (nov.93 a  
     nov.95) 

ATIVIDADE   

                                                     na FSP  em outra           TOTAL

ACADÊMICA    

Mestrado 26 (28,3%) 1 (1,1%) 27 (29,4%)

Doutorado 17 (18,5%) 2 (2,1%) 19 (20,6%)

Docência 11 (12,1%) 5  (5,4%) 16 (17,5%)

Pesquisa 8 (8,7%) _ 8 (8,7%)

Curso de Especialização 3 (3,2%) 3 (3,2%)

Subtotal 65 (100,0%) 8 (29,6%) 73 (79,4%)

 PROFISSIONAL    

Pesquisa _ 3 (3,2%) 3 (3,2%)

Clínica _ 3 (3,2%) 3 (3,2%)

Profissional da saúde - 7 (7,7%) 7 (7,7%)

Subtotal - 13 (48,25) 13 (14,1%)

AMBAS - 6 (22,2%) 6 (6,5%)

TOTAL GERAL 65 (70,7%) 27 (29,3%) 92 (100,0%)

 

                                                           
* Como atividades acadêmicas foram consideradas a docência, a participação nos cursos de pós-graduação e de 
especialização e a pesquisa científica. 
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Este perfil era esperado, dado que 70,7% dos participantes do Curso 

estavam envolvidos principalmente em atividades acadêmicas na própria FSP, além de 

terem prioridade no preenchimento das vagas para todos os Cursos oferecidos no 

período estudado.   Os demais (27) exerciam, na época do Curso, outras atividades, fora 

da FSP, que os levaram a procurar essa capacitação. 

A Tabela 4 mostra que  os Mestrandos estão representados por 40,2% da 

população estudada, e os  Doutorandos 38,1%.   Seguem a estes, os usuários com a 

titulação de Mestre (9,8%) e de Doutor (7,6%).   Os demais (4) foram referem-se a: 

dois com formação superior básica, um com pós-doutorado, e um livre-docente da FSP. 

 

TABELA 4 - Formação acadêmica dos participantes do Curso (nov.93 a 
       nov.95) 

GRAU ACADÊMICO Nº % 

Mestrando 37 40,2 

Doutorando 35 38,1 

Mestre 9 9,8 

Doutor 7 7,6 

Pós-Doutorado 1 1,1 

Livre Docente 1 1,1 

Superior básico 2 2,1 

TOTAL 92 100,0 

 

SEAGO e CAMPBELL59 (1993) citaram que os pós-graduandos são os 

maiores usuários das bases em CD-ROM devido às suas necessidades de pesquisa, o 

que se confirma na presente pesquisa, quando 78,3% da população estudada é 

constituída por mestrandos e doutorandos (Tabela 4). 
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4.1.4 Área Temática de Atuação do Participante 

Os usuários  egressos do Curso MEDLINE/LILACS atuam em diferentes 

áreas de especialização conforme se observa na Tabela 5.   De acordo com a 

classificação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da BIREME, destacam-se 

as seguintes especializações: Cuidados de Saúde (22,8%) e Epidemiologia e 

Bioestatística (22,8%), seguidos da Administração e Planejamento da Saúde (15,3%), 

Saúde Ambiental (14,1%), Nutrição (14,1%) e outras especialidades (10,9%) como: 

Ciência da Informação, Laboratórios, História, Ciências Sociais, Direito Sanitário e 

Psicologia. 

 

TABELA 5  Área temática de atuação dos participantes do Curso (nov.93 a nov.95)  

ÁREA DE ATUAÇÃO Nº % 

Cuidados de Saúde 21 22,8 

Epidemiologia e Bioestatística 21 22,8 

Administração e Planejamento em Saúde 14 15,3 

Saúde Ambiental  13 14,1 

Nutrição 13 14,1 

Outras 10 10,9 

TOTAL 92 100,0 

 

Vale ressaltar que as áreas de atuação “Epidemiologia e Bioestatística” e  

“Cuidados de Saúde”, com maior número de participantes, foram as que detiveram 

maior número de dissertações e teses defendidas na Faculdade de Saúde Pública da 

USP de 1990 a 1994, de acordo com estudo realizado por NORONHA48 em 1996. 

 

4.1.5  Justificativas da Demanda ao Curso 

Foram identificados os motivos que levaram os usuários a procurar 

capacitação no acesso à informação.   Entre eles a obtenção de autonomia se destacou,  
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quando 72,8% responderam que fizeram o Curso  “para ter autonomia quando 

precisar de levantamentos” (Tabela 6).   Este motivo vem ao encontro com o objetivo 

da Biblioteca que é tornar o seu usuário auto-suficiente na busca da informação 

desejada. 

Os motivos “garantia de atualização no tema de pesquisa” (54,3%) e 

“agilizar o acesso à informação” (53,3%)  foram também apontados pelos usuários.   

Tais motivos sugerem haver preocupação do usuário em se manter atualizado, 

assegurando, com maior presteza, o conhecimento dos recentes resultados de pesquisa 

em sua área de interesse.   Registre-se que  o serviço de levantamentos realizado pelos 

bibliotecários não atendem (e não podem atender) à presteza desejada. 

Já o motivo “para melhorar a qualidade dos resultados da sua busca 

bibliográfica” (39,1%) sugere que este usuário ficaria mais seguro quanto aos 

resultados da sua busca do que a realizada pelo bibliotecário. 

 

TABELA 6 - Justificativas da demanda ao Curso pelo participante 
(nov.93 a nov.95) 

MOTIVOS* Nº (T=92) % 

Ter autonomia quando precisar de levantamentos 67 72,8 

Garantir a atualização no tema da pesquisa 50 54,3 

Agilizar o acesso à informação 49 53,3 

Melhorar a qualidade das buscas 36 39,1 

Familiarizar-se com as tecnologias da informação 25 27,2 

Orientar alunos e/ou colegas 11 12,0 

Para acompanhar a pós-graduação 9 9,8 

Para tornar-se multiplicador 7 7,6 

Por curiosidade  2 2,2 

Indicação do orientador 3 3,3 

* múltipla escolha assinalada por  92 usuários. 
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O fato de 27,2% dos usuários procurarem o Curso para “familiarizarem-se 

com as tecnologias da informação” parece mostrar que o mesmo acaba promovendo o 

uso dos computadores, supostamente trazendo  de volta à Biblioteca aqueles que se 

afastaram por “temor às novas tecnologias de informática”. 

Destaque-se que  12% dos participantes fizeram o  Curso  para poder  

orientar alunos e colegas nas suas atividades acadêmicas e 7,6% para tornarem-se 

multiplicadores desses conhecimentos em suas instituições.   Estes dois fatos refletem 

que a Biblioteca está assumindo um novo papel, ou seja, o de capacitar novos 

instrutores. 

Esperava-se que grande parte dos participantes se inscrevessem no Curso 

por indicação dos seus orientadores, uma vez que, 82% dos participantes eram alunos 

da pós graduação da FSP.   No entanto, apenas 3% afirmaram ter participado por este 

motivo. 

 

4.1.6  Obtenção da Informação e do Documento 

O usuário que procura a capacitação no acesso às bases de dados é aquele 

que, de alguma forma costuma  freqüentar bibliotecas especializadas ou está 

familiarizado com sistemas de informação.   Este fato pode ser observado na Tabela 7, 

quando a grande maioria dos respondentes costumam obter seus documentos em 

bibliotecas, (92,4% na Biblioteca da FSP).   As outras formas que não foram através de 

bibliotecas foram indicadas na seguinte ordem: com colegas (27,2%), 

livrarias/congressos (8,7%), através de separatas e assinatura de periódicos (4,3%). 

A obtenção do documento em bibliotecas da USP, além da Biblioteca da 

FSP, foi confirmada por 67,4% (62)  dos usuários, sendo 45,2% (28)  da Biblioteca da 

Faculdade de Medicina. Dos demais (51) que utilizaram outras bibliotecas fora da USP,  

39,2% (20) o fizeram “in loco”, na BIREME. 
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TABELA 7  - Formas de obtenção de documentos pelos participantes do 
Curso (nov.93 a nov.95) 

FORMAS DE OBTENÇÃO* Nº (T=92) % 

Em Bibliotecas   

        da FSP 85 92,4 

        outras da USP 62 67,4 

       em outras bibliotecas 51 55,4 

Outras formas   

       separatas 4 4,3 

       com colegas 25 27,2 

       assina periódicos 4 4,3 

       livrarias,congressos 8 8,7 

*múltipla-escolha assinalada por 92 usuários. 

As outras formas de obtenção de documentos não se destacaram, 

confirmando o importante papel da Biblioteca da FSP como provedora de informação 

especializada, para os alunos da pós-graduação. 

 
TABELA 8 - Uso indireto da informação (não consulta ao documento 
original) pelo participante do Curso, entre nov.93 e nov.95. 

FORMA* Nº (T=92) % 

Utiliza informações citadas em outros documentos 40 43,5 

Utiliza dados do resumo 38 41,3 

Desiste de usar o documento 34 37,1 

Nunca ocorreu 11 12,0 

Sem resposta 2 2,0 

*múltipla escolha por 92 usuários. 

Quanto ao uso da informação, quando o documento original não é 

localizado, verificou-se que 43,5% se contentaram com informações citadas em outros 

trabalhos, 41,3% com os dados do resumo do documento, e 37,1% não se interessaram 

em buscar o documento (Tabela 8).   Este resultado sugere que possa estar ocorrendo 

falta de orientação aos alunos, uma vez que o correto, em se tratando de trabalho de 
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pesquisa, é buscar o original.   Muitas vezes, erros de interpretação de outros pode 

tornar consistente uma informação errônea. 

Quanto ao conhecimento da existência das bases MEDLINE e 

LILACS, 61,9% dos participantes (57 alunos), já conheciam essas bases de dados, 

antes da participação no Curso, sendo que, 36 deles no ambiente de bibliotecas por eles 

freqüentadas e os demais, em suas instituições acadêmicas de origem (12) ou em seu 

local de trabalho (9) (Tabela 9). 

 

TABELA 9 - Conhecimento da existência das bases MEDLINE e LILACS 
    pelo participante do Curso (nov.93 a nov.95) 

LOCAL Nº % 

Em bibliotecas 36 39,1 

          da FSP      21 58,3 

          Bireme      10 27,8 

          no exterior      3 8,3 

          outro estado brasileiro.      2 5,6 

Em instituições acadêmicas 12 13,1 

No local de trabalho 9 9,7 

COM CONHECIMENTO 57 61,9 

SEM CONHECIMENTO 35 38,1 

TOTAL 92 100,0 

Esse conhecimento prévio nas bibliotecas ocorreu principalmente na 

Biblioteca da FSP (58,3%) seguido da BIREME (27,8%). 

 

4.1.7 Divulgação do Curso 

A divulgação do Curso ficou, praticamente, restrita à comunidade da FSP, 

como já mencionado, uma vez que, naquela ocasião, o Programa estava voltado 

somente a docentes e alunos da pós-graduação dessa Faculdade. 
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TABELA 10 - Divulgação do Curso oferecido entre nov.93 e nov.95. 

FORMA Nº % 

Na própria Biblioteca FSP 56 60,8 

Através de colegas 22 23,9 

Através do orientador 6 6,5 

Em aula de orientação  bibliográfica 3 3,3 

Outra: aviso ao docente/cartaz nos Departamentos 5 5,4 

TOTAL 92 100,0 

O conhecimento da existência do Curso se deu, como mostra a Tabela 10, 

sobretudo  na própria Biblioteca da FSP (60,8%), seguido por informações dos próprios 

colegas (23,9%), e pelo orientador da pós-graduação (6,5%). 

Embora os docentes tenham sido comunicados individualmente, através da 

carta-circular, apenas um deles confirmou que foi dessa forma que soube do Curso, os 

demais docentes souberam primeiramente através do próprio pessoal bibliotecário.  De 

forma geral, a divulgação dos Cursos se deu, principalmente, através da  comunicação 

pessoal no ambiente da Biblioteca.   Cabe aqui esclarecer que uma maior divulgação do 

Curso, que não fosse a dirigida à comunidade acadêmica da FSP, implicaria em 

disponibilização de maior número de vagas nos Cursos, o que, na época, não seria 

possível. 

Neste aspecto LUDWIG  e col. 38 (1988) descrevem experiência de cursos 

para capacitação de usuários finais de uma biblioteca médica onde utilizaram como 

estratégia de divulgação três ações fundamentais: mala direta aos alunos da faculdade, 

divulgação nas publicações da universidade e através de posters estratégicamente 

afixados fora da biblioteca e no centro médico.   Porém não há registro de qual das 

formas foi mais eficiente na divulgação. 
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4.2  AVALIAÇÃO DO CURSO MEDLINE/LILACS  

 

Na tentativa de obter subsídios para o aperfeiçoamento do Curso 

MEDLINE/ LILACS, procurou-se obter opiniões referentes ao conteúdo e estrutura 

propostos, metodologia e material didáticos.   Estes dados foram possíveis através das 

respostas do Parte II do questionário (Anexo 3, p.A-8). 

 

4.2.1 Conteúdo programático 

A programação do Curso, incluindo conteúdo, carga horária, público alvo, 

método de ensino, recursos didáticos, carga horária, época adequada para os 

participantes, etc., foi definida pela coordenação do Programa Educativo juntamente 

com a equipe de bibliotecários-instrutores, como descrita no item “3.1 Objeto de 

estudo” (p.28). 

4.2.1.1 Base de Dados  MEDLINE 

As informações sobre a base MEDLINE foram consideradas “suficientes” 

por 75% (69) dos usuários e “insuficientes” por 25% (23).   Nenhum aluno considerou  

“excessivas”  as informações recebidas. 

A “insuficiência” de informações foi devida, principalmente, à falta de  

maior tempo com os exercícios práticos junto aos computadores (78,3%).   Este dado 

coincide com as queixas dos alunos, segundo os bibliotecários-instrutores, de que 

precisariam de mais prática para sentirem-se seguros nas buscas, após o Curso.   Outras 

colocações quanto a  “insuficiência”  foram feitas, conforme consta da Tabela 11. 

Embora  o  “conteúdo”  do  Curso, tenha sido  considerado  suficiente  pela 

maioria  dos  alunos  (75%),  foram  emitidas  as  seguintes  opiniões  pelos  usuários 

finais:     “...mesmo com o Curso .....o..acesso ao manual de instruções é 
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imprescindível”; “...o importante é saber o básico, depois com o uso vai se 

familiarizando”. 

 

TABELA 11 - Justificativas para a insuficiência das informações sobre a 
base MEDLINE, pelos participantes do Curso (nov.93 a nov.95). 

MOTIVOS DA INSUFICIÊNCIA * Nº (T=23) % 

Faltou mais tempo com exercícios práticos 18 78,3 

Faltou maior detalhamento sobre o software 3 13,0 

Faltou informação suficiente sobre estrutura da base 3 13,0 

Faltou informação suficiente sobre a abrangência da base 3 13,0 

Faltou origem e histórico da base 1 4,3 

*múltipla escolha por 23 usuários. 

Os vários trabalhos realizados sobre capacitação de usuários no acesso à 

bases de dados em CD-ROM1,6,21,28,43,58 e, especificamente a base MEDLINE,20,46,47,64, 

que permitiriam chegar a um núcleo básico de tópicos fundamentais para o “conteúdo” 

na capacitação do usuário final.   Assim, são destacados: uso de comandos e funções do 

software, campos disponíveis para a busca, formulação de estratégias de busca via 

descritores e termos livres, uso dos operadores lógicos booleanos como recurso 

fundamental para uma boa estratégia, e como está estruturada a base de dados.   No 

caso do Curso MEDLINE/LILACS estes tópicos estiveram presentes, não precisando 

de adequações de conteúdo.   Apenas devem ser sanados os motivos apontados como 

insuficientes. 

4.2.1.2  Base de Dados LILACS 

O conteúdo do programa para a capacitação no uso da base LILACS 

recebeu qualificação semelhante à base MEDLINE, ou seja, 77,2% (71) dos usuários 

consideraram “suficientes” as informações recebidas, e 22,8% (21), “insuficientes” .   

Nenhum deles considerou “excessivas” as informações recebidas. 

Segundo a opinião daqueles que consideraram “insuficientes” as 

informações recebidas dessa base, a “falta de tempo com os exercícios práticos” 
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novamente apareceu como  a principal causa (81%) (Tabela 12).   A esta acrescente-se 

o comentário: “...faltou mais  tempo para a base Lilacs...ainda hoje tenho dificuldade 

com ela...”.   A necessidade de “maior detalhamento sobre sua estrutura”, também foi 

colocada com o comentário: “...por ser mais difícil que a MEDLINE”.    Foi também 

apontado que deveria haver  mais explicações sobre a abrangência da base (19%) e 

maior detalhamento sobre o seu software (9,5%).   De fato, para essa base o Curso 

ofereceu menor número de horas em comparação com o oferecido para a base 

MEDLINE, dado que no Módulo II, onde a LILACS foi oferecida, o período de 4 horas 

foi dividido com outras informações (Comutação Bibliográfica).   Este é um aspecto 

que deve ser revisto e aperfeiçoado quando da revisão do conteúdo do Curso. 

 

TABELA 12 - Justificativas para a insuficiência das informações sobre a 
base LILACS, pelos participantes do Curso (nov.93 a nov.95). 

MOTIVO DA INSUFICIÊNCIA * Nº (T=21) % 

Faltou maior tempo com exercícios práticos 17 80,9 

Faltou maior detalhamento sobre estrutura base 5 23,8 

Faltou mais explicações sobre sua abrangência 4 19,0 

Faltou maior detalhamento sobre software 2 9,5 

*múltipla escolha por 21 usuários. 

Em resumo, o conteúdo do Curso com relação à base LILACS necessita ser 

aprimorado no seu núcleo básico de informações, ou seja, quanto à estrutura da base, 

comandos e funções, campos disponíveis para a busca, uso do vocabulário DeCS, 

estratégia de busca e a prática monitorada. 

 
4.2.1.3 Comutação Bibliográfica 

O conteúdo do Curso MEDLINE/LILACS procurou abranger, além da 

técnica de busca própriamente dita, conhecimentos sobre os recursos para a localização 

e obtenção de documentos. 
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O módulo sobre como localizar e obter o documento selecionado, 

denominado “Comutação bibliográfica” foi incluído no Curso para que os alunos 

pudessem dar sequência à recuperação da informação.   Freqüentemente se observa que 

ao receber os levantamentos bibliográficos realizados pelo bibliotecário, os usuários 

perguntam -  O que fazer agora?   Segundo informação dos bibliotecários-instrutores, 

este módulo teve boa aceitação, considerado, pelos egressos dos Cursos, tão importante 

quanto os módulos sobre as bases de dados. 

 

TABELA 13 - Opinião dos participantes sobre a utilidade do módulo sobre 
    Comutação Bibliográfica no Curso, (nov.93 a nov.95) 

GRAU DE UTILIDADE Nº % 

Muito útil 46 50,0 

Útil 42 45,6 

Pouco útil 3 3,3 

Insuficiente 1 1,1 

Indiferente - - 

TOTAL 92 100,0% 

 

Esta informação confirma-se, conforme mostra a Tabela 13, quando  95,6% 

dos usuários o consideraram de “muito útil” e “útil”.   Os alunos que o consideraram  

“pouco útil” (3,3%) responderam que não tiveram este módulo cumprido no programa, 

o que, de certa forma invalida esse percentual.   A inserção desse tipo de informação 

em cursos para capacitação no acesso a bases de dados é de grande valia, dado  que tão 

importante quanto saber da existência de uma informação é saber como obtê-la.   Nesse 

sentido,  MAXYMUK43 (1991) em suas conclusões sobre instrução no uso de CD-

ROMs coloca que em serviços de acesso a bases de dados é essencial o fornecimento 

de cópias dos documentos e não somente de suas citações.    

A possibilidade do usuário não poder utilizar uma informação por falta do 

documento vai depender muito da infra-estrutura das bibliotecas para oferecer serviços 
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de comutação bibliográfica.   É frustante  saber recuperar informações e não poder 

encontrar os respectivos documentos selecionados. 

O conteúdo programático (MEDLINE / LILACS / Comutação 

Bibliográfica) foi avaliado quanto ao seu cumprimento.   Verificou-se, desta forma, que 

algumas turmas do Curso não tiveram todo o programa proposto.   O “não 

cumprimento do programa” foi sentido por 20% dos alunos quanto aos ítens: 

comutação bibliográfica e elaboração do exercício “estratégia de busca para o tema do 

aluno”  (Tabela 14).    

Sobre este aspecto, cabe esclarecer ainda que devido à falta de infra-

estrutura da Biblioteca no sentido de disponibilizar salas apropriadas e exclusivas aos 

Cursos, estes mesmos sofreram várias alterações: ora foram realizados na própria 

Biblioteca, nos horários que permanecia fechada ao público, ora em salas de 

informática da FSP, ora junto ao público.   Essas alterações acarretaram prejuízos tanto 

no calendário proposto como no cumprimento dos conteúdos, prejudicando os últimos 

ítens do programa. 

 

TABELA 14 - Opinião dos participantes sobre o cumprimento do 
programa proposto para o Curso MEDLINE/LILACS (nov.93 a nov.95). 

MÓDULOS Nº % 

Todos foram cumpridos 74 80,4 

Não cumpridos 18 19,6 

          Comutação Bibliográfica     13 14,1

          Localização do documento 3 3,3

          Busca com o tema do aluno 2 2,2

TOTAL 92 100,0 

Nesse sentido, RING e MEER57 (1994) apresentaram desenho detalhado de 

uma sala para cursos dentro de uma biblioteca, que contempla aspectos como 

disposição da mobilia, computadores, climatização, instalação elétrica, acústica, 

escolha de software, hardware, entre outros. 
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Em resumo a este item, pode-se considerar que o programa desenvolvido, 

quanto ao seu núcleo básico, para a capacitação do usuário final, está adequado.   No 

entanto, como sugestão ao seu aprimoramento, outros tópicos poderiam complementar 

o conteúdo para melhor a capacitação do usuário, como:   a)-leituras prévias, 

monitoradas, sobre sistemas de informação e vocabulários especializados na área da 

saúde;   b) informações sobre os serviços especializados prestados por bibliotecas e 

sistemas de informação;   c) informações sobre outras bases de dados relevantes na área 

da saúde;   d) maior detalhamento sobre a abrangência, origem e histórico da base  

Lilacs;   e) maior detalhamento no uso dos softwares de cada base disponível na rede 

local;   f) ênfase à necessidade de consulta ao manual de instruções, tanto o impresso 

quanto o disponível no próprio CD-ROM;   g) orientação sobre quando utilizar uma 

base de dados bibliográfica ou outra fonte mais adequada ao seu assunto. 

4.2.2  Estrutura do Curso 

Quanto à estrutura do Curso, as sugestões dos alunos (Tabela 15) 

concentraram-se no aumento de aulas práticas para reforçar o conteúdo (68,5%), 

confirmando um dos motivos de insuficiência do programa, já mencionado. 

 

TABELA 15- Sugestões dos participantes para a adequação da estrutura do 
     Curso (nov.93 a nov.95) 

SUGESTÕES* Nº (T=92) % 

Colocaria mais aulas práticas para reforçar o conteúdo 63 68,5 

Dividiria em outros dois cursos 15 16,3 

Acrescentaria módulo sobre como usar outras bases 12 13,0 

Outras:   

     Acrescentaria como usar Internet 2 2,2 

     Antes do Curso trabalharia somente com descritores 1 1,1 

     Nada mudaria 8 8,7 

*múltipla escolha por 92 usuários. 
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Outros participantes (16,3%) sugeriram a divisão do Curso em dois, ou 

seja, um curso seria somente para a base de dados MEDLINE e o outro curso somente 

para a base  LILACS.   Alguns usuários (13%)  responderam que seria interessante 

acrescentar ao Curso tópico sobre como utilizar outras bases de dados disponíveis na 

rede local da Biblioteca, além do banco de dados da USP - Dedalus e da  base de 

localização UNIBIBLI.   Foi também sugerido por dois alunos a inclusão do 

treinamento para o uso da Internet.   Outros 8 usuários (8,7%) responderam que nada 

alterariam na estrutura  do Curso. 

Estes resultados mostram que a estrutura do Curso MEDLINE/LILACS 

está, de forma geral, de acordo com as necessidades dos usuários, embora sujeito a 

sofrer modificações.   Uma delas seria desmembrá-lo em outros dois Cursos: um para 

bases internacionais, que adotam o mesmo software, como, no caso,  o SPIRS*, e outro  

para a base LILACS que adota software com estrutura do Mini-Isis.    

Um curso exclusivo para a base de dados LILACS mereceria maior atenção 

por parte da Biblioteca, pelos motivos:   a) trata-se da única base das ciências da saúde 

que indexa trabalhos da literatura nacional (cerca de 200 periódicos brasileiros) e 

latino-americana, pouco divulgados nas bibliografias e bases de dados internacionais;  

e  b) a literatura nacional e latino-americana na área da saúde pública, bastante 

contemplada por essa base, é fundamental  para o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas na área da saúde nos países de Terceiro Mundo.   Essa metodologia LILACS 

é adotada por bases de localização bibliográfica e por outras bases bibliográficas 

nacionais que vêm surgindo, como é o caso, por exemplo, da base Ad-SAUDE, produto 

de Rede Nacional Ad-SAUDE, que abrange a literatura sobre Administração de 

Serviços de Saúde, produzida por autores brasileiros.   Essa base está hospedada no 

CD-ROM LILACS, juntamente com outras bases, permitindo sua maior disseminação. 

                                                           
* O software SPIRS é adotado por outras sete bases internacionais disponíveis na rede local da Biblioteca.  
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Vale aqui comentar que na literatura internacional, sobre estrutura de 

cursos dessa natureza, encontram-se várias experiências em bibliotecas 

acadêmicas6,21,23,38,43,45,56,63 que podem dar subsídios às bibliotecas que estejam 

preparando seus treinamentos.    HEPWORTH21 (1991), por exemplo,  apresenta os 

tópicos principais que devem anteceder a estrutura do treinamento para recuperação 

automatizada em sistemas de informação, na área da saúde, que são:   a) estabelecer a 

necessidade de treinamento;  b) estabelecer os objetivos do treinamento;  c) definir 

estratégias para viabilizá-lo;    d) estimar os recursos necessários através de curso 

piloto; e) produzir recursos bibliográficos e didáticos apropriados;  f) estabelecer 

avaliação e acompanhamento dos resultados. 

 

4.2.2.1 Conhecimentos Prévios 

Uma das dificuldades apontadas pelos bibliotecários que atuam junto ao 

Curso MEDLINE/LILACS foi a heterogeneidade dos participantes, principalmente  

quanto aos conhecimentos prévios de informática e de idiomas. 

 
TABELA 16 - Opinião quanto aos conhecimentos prévios necessários para

     participação no Curso (nov.93 a nov.95). 

CONHECIMENTO PRÉVIO* Nº (T=92) % 

Básico de informática 65 71,5 

De inglês 40 43,5 

De inglês e informática 31 33,7 

Dos descritores principais da pesquisa 22 23,9 

De uso das bases de dados 9 9,8 

De nenhum dos indicados 7 7,6 

De todos os indicados 4 4,3 

Sem resposta 1 1,1 

*múltipla escolha por 92 usuários. 
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Este dado foi confirmado quando perguntado aos participantes do Curso 

sobre que conhecimentos prévios deve ter o aluno para melhor acompanhá-lo.   A 

maioria das respostas recaiu para os conhecimentos de informática básica (70,6%) e de 

inglês (43,5%) (Tabela 16). 

Além de assinalar esses ítens no questionário, os participantes fizeram 

sugestões que confirmam a necessidade de uniformização das turmas quanto aos 

conhecimentos prévios dos participantes.   Seguem alguns trechos dos comentários:   

“...ao formar as turmas a Biblioteca deveria separar quem já sabe informática e quem 

desconhece qualquer comando”; “...turmas com conhecimento prévio semelhantes 

para não atrasar quem já sabe algo”;“...uniformizar as turmas através de 

conhecimentos prévios”; “...homogeinização das turmas é questão importante”; 

“...conhecimento prévio de DOS é fundamental”; “...os alunos deste tipo de curso 

deveriam ter obrigatoriamente conhecimentos básicos sobre informática para não 

atrapalhar os demais”; “...fazer duas turmas/mês, uma para quem já usa computador 

e outra para quem ainda não teve contato com a máquina”; "...aqueles que sabem o 

básico de informática e aqueles que não sabem". 

Essas sugestões são pertinentes, podendo ainda acrescentar que deveriam 

ser formadas turmas exclusivas de alunos de pós-graduação, sobretudo quando 

estiverem com seus projetos em desenvolvimento.   É nesse estágio que o aluno está 

mais interessado e estimulado a realizar uma busca bibliográfica com eficiência e 

eficácia, principalmente aprendendo a utilizar os mecanismos decorrentes das novas 

tecnologias de informática. 

4.2.2.2 Carga Horária 

O Curso foi programado para ter duração de 8 horas, incluindo a prática nos 

computadores da rede.   Essa carga horária foi considerada inadequada por 63% e 

adequada por 37% dos participantes. 
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TABELA 17 - Sugestões dos participantes para adequação da carga horária 
     para o Curso (nov.93 a nov.95) 

SUGESTÕES Nº % 

De 2 a 4 horas seria suficiente 1 1,7 

De 4 a 6 horas seria suficiente 1 1,7 

De 9 a 12 horas seria adequada 41 70,7 

Mais que 12 horas 15 25,9 

TOTAL 58 100,0 

Analisando as respostas dos 58 participantes que consideraram a carga 

horária inadequada (Tabela 17), verifica-se que a maioria do grupo optou pela de 9 a 12 

horas (70,7%). 

Um dos participantes observou que o monitoramento após o Curso, em 

substituição ao aumento de carga horária, seria mais adequado:   “...incentivar o uso 

dos conhecimentos obtidos, é mais importante que aumentar a carga horária do 

Curso; exercício do próprio aluno deve ser mais monitorado”. 

Na literatura são descritos cursos para capacitação no acesso a bases de 

dados com duração variada, de uma hora e de até 20 horas (Nesbit e Miner citados por 

SOLLENBERGER e SMITH63), onde a carga horária fica atrelada à especialização da 

turma, ao conhecimento prévio do aluno e à finalidade da capacitação.   LUDWIG38 

(1988), por exemplo, descreveu treinamento de duas horas para que alunos de cursos de 

medicina pudessem ter acesso a uma base MEDIS que representa um catálogo online 

acrescido de sub-conjunto da base MEDLINE.   Já SOLLENBERGER e SMITH63 

(1987) descreveram curso para treinamento somente na base MEDLINE com o mínimo 

de 8 horas, que dependendo da categoria do usuário poderia ter até de 12 horas.   

MULARSKI e BRADIGAN46 (1993)  expuseram treinamento, de 12 horas, distribuídas 

em períodos de 3 horas semanais durante 4 semanas, somente para o uso da base 

MEDLINE. 
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Parece acertado que se deva ponderar as vantagens e as desvantagens de 

cursos dessa natureza serem de tal forma longos que impossibilitem a participação,   ou 

curtos, que prejudiquem a capacitação do usuário.   Sua carga horária deve ser 

apropriada à sua finalidade: para conhecimentos básicos ou mais avançados ou uma 

simples demonstração. Importante lembrar que toda inclusão ou alteração de conteúdo 

deve estar vinculada à carga horária estabelecida para o Curso, valendo a recíproca, ou 

seja, a carga horária deve ser sempre revista em função do conteúdo proposto. 

O Curso MEDLINE/LILACS, estruturado como está, deve ter sua carga 

horária revista e aumentada, talvez para 12 horas, na dependência da finalidade da 

capacitação do conhecimento prévio da turma.   Como sugestão foi apontado por um 

dos participantes que exercícios monitorados devem ser complementares ao Curso, 

independentemente da carga horária do mesmo. 

 

4.2.3  Metodologia Didática 
A metodologia de ensino adotada, com aulas teóricas e práticas 

monitoradas individualmente, foi considerada adequada por 89,1% dos participantes, 

pouco adequada por 7,6% deles,  e  inadequada, por 3,3% (Tabela 18). 

 

TABELA 18 - Opinião dos participantes quanto à adequação da 
metodologia didática para o Curso (nov.93 a nov.95)  

METODOLOGIA N% % 

Adequada 82 89,1 

Mais ou menos adequada 7 7,6 

Inadequada 3 3,3 

TOTAL 92 100,0 

 

Nas sugestões dos 10,9%, que não consideraram a metodologia adequada, 

foi apontada a necessidade de haver mais prática com o aluno, monitorada pelo 

bibliotecário-instrutor, principalmente no  uso do função “thesaurus”, comparada com 
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o uso do termo livre, e na consolidação dos conhecimentos adquiridos após o Curso, 

através do monitoramento pelo bibliotecário.   Nesse aspecto, os instrutores  também 

colocaram que algumas turmas, principalmente as que foram  formadas com alunos 

sem experiência no uso da informação, precisariam de mais exemplos práticos para 

fixação do conteúdo. 

 

4.2.4 Material Didático 

No Curso MEDLINE/LILACS o aluno recebe um “pacote” contendo os 

seguintes materiais instrucionais: programa, apostila, guia básico dos comandos de busca 

para MEDLINE, folha índice das principais funções do software SPIRS, regulamento da 

Biblioteca para o uso das bases e folders sobre seus serviços.   

Dos 92 respondentes dos questionários (Tabela 19), 84,8%  consideraram 

suficiente o material didático distribuído durante o Curso,  15,2%  “insuficiente”.   O 

material não foi considerado excessivo por nenhum aluno. 

 

TABELA 19 - Opinião do participante quanto à suficiência do material 
     didático distribuído no Curso (nov.93 a nov.95) 

OPINIÃO Nº % 

Suficiente 78 84,8 

Insuficiente 14 15,2 

TOTAL 92 100,0 

 

Os comentários sobre a “insuficiência” do material didático distribuído 

foram dirigidos apenas às apostilas.   Assim, foi sugerido que as mesmas deveriam  ser 

mais objetivas; com mais  detalhamento sobre a base LILACS; que apresentassem 

cópias das principais telas; que incluíssem exercícios resolvidos passo-a-passo, e 

finalmente,  que as apostilas pudessem também ser em uma fita de vídeo. 
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Alguns usuários comentaram que “faltou-lhes apostila para melhor 

acompanharem o Curso”.   Vale destacar que essas apostilas foram introduzidas, a 

pedido dos alunos,após o 3o. Curso.    

O guia básico [user reference guide] e resumo dos comandos [template] 

deveriam ser elaborados em português, e mantidos no “pacote”.    Os folders 

“Regulamento de uso das bases” e “Serviços oferecidos pela Biblioteca” também 

devem ser mantidos para fins de orientação e divulgação.    A Biblioteca poderia 

também manter  fitas de video sobre as bases de dados e editar um sobre sua rede local 

onde o aluno egresso pudesse sedimentar seu conhecimento, como os apresentados no 

trabalho de REESE56 (1993). 

No final do questionário foram apresentadas sugestões espontâneas 

consideradas válidas para subsidiar futuras alterações no Curso MEDLINE/LILACS.   

Na parte referente à sua estrutura destacam-se as seguintes sugestões agrupadas nos 

aspectos: 

- sobre trabalho prévio com os alunos - “...o Curso deveria ter uma 

atividade inicial participativa de apresentação e integração do grupo de alunos e 

instrutores”;   “...o aluno deveria antes de participar do Curso, trabalhar sob 

orientação do bibliotecário com os descritores do seu tema de pesquisa”;   “...o aluno 

deveria fazer um levantamento prévio de seu interesse (ou mesmo selecionar um 

artigo) e, a partir daí, iniciar seu exercício nas bases de dados;   “...os sistemas 

eletrônicos sempre intimidam um pouco, assim um curso introdutório a esse me parece 

necessário”. 

- sobre a periodicidade - “...quinzenal com turmas de 5 a 8 alunos”;   

“...ampliando o número de cursos oferecidos”. 

- sobre possibilidade de reciclagem - “...proporcionar módulos de 

reciclagem/atualização”;   “...sugiro oportunidade de revisão do conteúdo do curso 

depois de algum tempo”. 
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- sobre trabalho posterior ao Curso - “...articular com informativos 

periódicos sobre o acervo e serviços da biblioteca”. 

- sobre outros aspectos:   “..utilizar sala própria para aula prática com 

recurso audiovisual adequado”;   “...utilizar um micro por aluno”;    “...formar 

grupos menores para maior disponibilidade do instrutor”;   “...preparar mais os 

instrutores”. 

 

----------------------------------ooo-------------------------------- 

Finalizando esta parte sobre a avaliação do Curso, cabe destacar o 

importante papel dos instrutores que, além da habilidade de ensinar, devem possuir  

conhecimentos específicos da terminologia em ciências da saúde, das tecnologias de 

informática e dos vários  softwares  disponíveis. 

EARL14  (1991) apresentou experiência de uma biblioteca da área médica 

que investiu no aluno de graduação para torná-lo multiplicador dos cursos para uso do 

MEDLINE aos seus colegas.   Uma vantagem foi que, como todos tinham interesse na 

mesma área, ficou facilitado o entendimento entre instrutor e aluno.   Outra vantagem 

foi o fato de o aluno ficar mais a vontade tirando dúvidas com o colega do que com o 

bibliotecário.   A desvantagem ficou por conta da informação incompleta que o aluno-

instrutor tem sobre os termos do MeSH, uso dos operadores lógicos e estruturação de 

estratégias de busca.   Nesse caso o bibliotecário tornou-se o coordenador dos cursos e 

o formador de novos instrutores. 

Um outro aspecto interessante, que pouco é evidenciado na implantação de 

cursos dessa natureza, foi o abordado por SOLLENBERGER e SMITH63 (1987) que 

calcularam o tempo gasto pelo instrutor na produção de um curso para busca 

informatizada, em biblioteca, onde foram gastas 200 horas do profissional bibliotecário 

e 100 horas do pessoal auxiliar, principalmente na adaptação do conteúdo às 

características da comunidade, na programação e divulgação, na configuração dos 
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equipamentos, no preparo do material didático e exercícios, no curso piloto e no 

preparo de leituras como reforço adicional ao conteúdo básico do curso.    

Os bibliotecários de referência da Biblioteca da FSP, atuando como 

instrutores realizaram um auto-treinamento, repassando o conhecimento adquirido aos 

outros colegas e usuários.   Este aspecto é relatado por CRELLIN12 (1992), em artigo 

sobre o impacto do uso do CD-ROM nos serviços de referência, onde todo o corpo 

bibliotecário passou a ser treinado no uso dos CDs, inclusive com atualização contínua. 

Outro aspecto de importância apontado pelos bibliotecários-instrutores do 

Curso foi a necessidade de adequação da infra-estrutura da Biblioteca para dar conta de 

problemas relacionados com: espaço físico específico para o Curso, técnico de rede 

informatizada, microcomputadores suficientes para o número de alunos, bem como, 

recursos humanos qualificados o suficiente para manutenção do Curso.   Nesse sentido, 

após implantado o Curso, há necessidade de atualização do conteúdo de acordo com os 

recursos dos novos softwares, das apostilas, material audiovisual, divulgação, preparo 

antecipado da estratégia de busca de acordo com o perfil do aluno participante, 

organização das turmas de acordo com a disponibilidade de instrutores e necessidade 

do usuário, adequação dos horários dos instrutores de forma a não prejudicar o 

atendimento rotineiro dos usuários da Biblioteca. 



Usuário da busca informatizada                                                       Resultados e Comentários 
 

 

64

 

 

4.3  PARTICIPANTE DO CURSO COMO USUÁRIO  DAS  

     BASES  DE DADOS 

 

Após capacitação no uso das tecnologias de acesso à informação, o aluno  

egresso do Curso MEDLINE/LILACS tornou-se usuário das bases de dados? Ou seja, 

tornou-se um usuário final da busca informatizada?    Cabe aqui esclarecer que o 

usuário final ao qual se reporta este trabalho é aquele definido por McKIBBON e col.41 

(1990), ou seja, o usuário que elabora sua própria busca bibliográfica através das novas 

tecnologias, sem que o bibliotecário faça a busca por ele. 

Na tentativa de responder a essas perguntas, foi verificado o desempenho 

do egresso no uso das bases de dados disponíveis na Biblioteca.   Os 92 usuários 

participantes do Curso, foram reunidos em três grupos: 

Grupo I - Formado por 60 (65,2%) participantes que utilizaram as bases de 

dados, sem intermediação do bibliotecário.   Esse grupo de egressos foi aquele que 

realmente tornou-se o usuário final da busca informatizada. 

Grupo II - Formado por 14 (15,2%) participantes que utilizaram as bases 

de dados com intermediação do bibliotecário. 

Grupo III - Formado por 18 (19,6%) participantes que não utilizaram as 

bases de dados, após o Curso. 
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GRÁFICO 2 - Usuários egressos do Curso MEDLINE/LILACS segundo 
uso das bases na Biblioteca, no período de nov.93 a nov.95. 
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4.3.1. Grupo I - Usuário Final da Busca Informatizada 

O grupo de usuários analisado neste tópico, é composto por 60 alunos 

egressos que afirmaram ter utilizado as bases de dados da Biblioteca, após o Curso, 

sem a intermediação do bibliotecário, caracterizados como usuários finais da busca 

informatizada.   Como este grupo (60 egressos) foi o que determinou o nível de 

autonomia e familiaridade no uso das bases MEDLINE e LILACS, procurou-se saber 

suas opiniões sobre a experiência no uso das bases de dados e os fatores facilitadores 

ou dificultadores desse acesso. 

 

4.3.1.1. Justificativas para Realização das Buscas   

     Informatizadas 

O principal motivo que  levou o usuário a realizar sua busca informatizada 

foi a possibilidade de ter autonomia, que apareceu como o fator mais importante (80%) 

para este grupo (Tabela 20).   Destes, destaca-se como principal razão a possibilidade 

de poder alterar sua estratégia quando necessário (20 usuários). 
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TABELA 20 - Justificativas para a realização da busca informatizada, sem 
intermediação do bibliotecário, pelos egressos do Curso (nov.93 a nov.95). 

MOTIVOS* Nº (T=60) 

AUTONOMIA 48 (80,0%) 

Altera sua estratégia de busca quando necessário 20 

Todos os indicados 19 

Gosta de ter autonomia no acesso à informação 9 

Usa as bases quando quer 5 

RAPIDEZ 22 (36,7%) 

Fica mais rápido conseguir o que precisa quando ele mesmo faz a 
busca 

17 

Todos os indicados 3 

O serviço de RI** está sempre sobrecarregado 2 

O serviço de RI não entrega resultado na hora 1 

SEGURANÇA 7 (11,7%) 

Fica conhecendo melhor o universo da literatura na sua área 3 

Mantém familiaridade com o acesso às bases 2 

Todos os indicados 2 

Confia mais na sua busca 1 

*múltipla escolha por 60 usuários. 

** RI - Recuperação da Informação. 

 

O segundo motivo foi a rapidez, indicado por 22 usuários (36,7%) do 

Grupo I, destacando-se, dentre deles, 17 usuários que indicaram ser mais rápido 

conseguir o que precisam, quando eles mesmos fazem sua busca.   Um dos motivos que 

levaram a esta resposta foi a constante sobrecarga do serviço de RI, prestado pela 

Biblioteca, que funciona, via de regra, com excesso de solicitações de busca em relação 

à disponibilidade de recursos humanos bibliotecários no quadro.   Assim, além dos 

pedidos serem atendidos em até uma semana, estes obedecem  critérios de prioridade  

no atendimento.   Já a  segurança  ficou com 11,7% (7) dos usuários como motivo para 

realização de buscas. 
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Esses motivos da busca de autonomia pelo usuário final vem ao encontro 

dos achados de IKEDA e SCHWARTZ23 (1992) que verificaram que os usuários que 

fizeram suas próprias buscas foi,  principalmente, por “conveniência”, por  “rapidez” , 

por “ser mais fácil fazer que explicar ao bibliotecário”  e porque “gostam”. 

Os presentes resultados sugerem que a independência do usuário nas 

bibliotecas pode crescer nos próximos anos, como resultado das novas tecnologias 

aplicadas ao uso da informação, precedida por maciço treinamento do usuário.      Os 

serviços intermediados pelo bibliotecário, no entanto, devem permanecer ainda como 

recurso complementar às necessidades de busca do usuário. 

 

4.3.1.2 Familiaridade com os Mecanismos de Busca 

A familiaridade com o mecanismo de busca foi medida através das 

considerações emitidas pelos usuários finais sobre a estratégia de busca, vocabulários 

MeSH e DeCS, termos livres e ajuda do bibliotecário. 

É sabido que uma boa estratégia de busca  assegura resultados mais 

relevantes de citações recuperadas.   A insatisfação com os resultados das buscas pode 

estar relacionada ao pouco tempo que o usuário final dedica ao preparo de sua 

estratégia de busca. 

Observou-se que o índice daquele que sempre  elabora estratégias com 

antecedência é baixo (16,7% do grupo), pois 43,3% ou resolve a estratégia na hora da 

busca (36,7%), ou nunca as prepara (6,6%)   (Tabela 21).   Acrescente-se que 40% às 

vezes a prepara com antecedência. 
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TABELA 21 - Estratégia de busca realizada pelo usuário final da busca 
     informatizada (nov.93 a nov.95). 

ESTRATÉGIA DE BUSCA Nº % 

Às vezes prepara com antecedência 24 40,0 

Sempre prepara com antecedência 10 16,7 

Resolve na hora da busca 22 36,7 

Nunca prepara 4 6,6 

TOTAL 60 100,0 

 

Quanto ao uso de termos do  vocabulário controlado, a Tabela 22 mostra 

que o  MeSH (Medical Subjects Headings), recurso imprescindível para uma boa 

recuperação na base de dados MEDLINE, foi considerado como facilitador da busca 

por 60% dos usuários finais.   Destaque-se que 15% opinaram que o MeSH seria de 

maior utilidade se aparecesse na tela em português. 

 

TABELA 23 - Opinião sobre o uso do vocabulário controlado pelo usuário 
final da busca informatizada (nov.93 a nov.95). 

OPINIÕES* MeSH DeCS 

 Nº (T=60) % Nº (T=60) % 

Facilita a busca 36 60,0 36 60,0 

Dispensável para o resultado final 4 6,7 4 6,7 

Indispensável para o resultado final 7 11,7 6 10,0 

Seria mais útil em português 9 15,0 - - 

É útil por ser em português - - 5 8,3 

Não tem opinião 8 13,3 13 21,6 

Outra: confunde por ser em português - - 1 1,7 

*múltipla escolha por 60 usuários. 
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Para o uso do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), vocabulário 

controlado para indexação na  base LILACS (traduzido do MeSH e complementado),  

os resultados  foram iguais aos obtidos sobre a base MEDLINE:  60% consideraram 

que o DeCS facilita a sua busca bibliográfica (com um comentário  “mas o uso é 

complicado”). 

Quanto à busca por termo livre, a opinião do usuário final pode ser 

observada na Tabela 23, onde 35% a considera mais fácil, dependendo do assunto.   Já 

33% deles não têm opinião formada a esse respeito.   Os bibliotecários-instrutores 

observaram que há preferência pelo usuário menos experiente nessa forma de busca,  

pois tende a ter maior número de citações  recuperadas, as quais, nem sempre, são 

relevantes.   Na medida em que o usuário vai se aperfeiçoando no uso das bases, passa 

a ser mais exigente quanto à relevância dos resultados da busca, concluindo que o uso 

do vocabulário controlado permite um produto mais refinado ao tema levantado. 

 

TABELA 23 - Opinião sobre a busca por termo livre pelo usuário final da 
busca informatizada (nov.93 a nov.95). 

BUSCA POR TERMO LIVRE* Nº (T=60) % 

Dependendo do assunto é mais fácil 21 35,0 

Não tem opinião 20 33,3 

Outros 13 21,7 

Usando termo livre chega ao descritor adequado 7 11,7 

Permite chegar ao mesmo resultado que a busca por descritores 2 3,3 

*múltipla escolha por 60 usuários. 

Comentários sobre o uso do termo livre, emitidos por 21,7% dos usuários 

foram os seguintes: 

- quanto ao aspecto positivo do uso do termo livre: 

“...o termo livre é muito útil quando o assunto não tem descritores no 

MeSH e no DeCS”; “...uso quando não há descritor para o meu assunto”;   “...é mais 
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abrangente e menos seletivo”;   “...pode ser mais abrangente; dependendo do tempo 

disponível, fazer associações é interessante”;  “...é útil porque amplia o número de 

citações recuperadas”;   “...os descritores funcionam como camisa de força”. 

- quanto aos aspectos negativos do uso do termo livre: 

“...recupera dados desnecessários”;  “...é interessante por um lado, mas 

pode inviabilizar a pesquisa pelo excesso de ítens recuperado”; “...o ideal seria o uso 

de associações de termo livre e de descritores”;  “...até aprender no Curso, só usava 

termo livre; era mais trabalhoso”;  “...é inadequado para o resultado”;  “...é mais 

complicado e demora mais”;  “...não permite chegar ao mesmo resultado que o feito 

com os descritores;é menos específico”. 

O preparo da estratégia de busca tem relação direta com o uso do 

vocabulário controlado e especializado de cada base de dados e respectivos  

descritores, ou com o uso do termo livre para as buscas.   A opinião da maioria dos 

usuários finais de que o uso dos descritores facilita a busca quando  comparada com as 

respostas sobre a busca por termo livre suscita algumas especulações.    O usuário pode 

utilizar ambas as formas, dependendo do tempo que  tem para a busca, da abrangência 

da mesma e da profundidade da busca exigida.   Assim, para consultas rápidas sobre 

qualquer temática, podem utilizar o termo livre, e para levantamentos bibliográficos o 

vocabulário controlado. 

Os bibliotecários-instrutores observaram que a maioria dos participantes do 

Curso MEDLINE/LILACS desconheciam a existência de descritores e vocabulários 

controlados (thesaurus)  como ferramentas de busca bibliográfica.   Comentaram, 

inclusive, sobre as observações dos alunos que consideravam um “truque de mágica” 

dos bibliotecários a obtenção de resultados tão competentes nos levantamentos.  Para 

esses alunos, o conhecimento de tais vocabulários foi um dos aspectos mais positivos 

do Curso. Após o Curso, foi observado que  vários usuários continuaram com a 

dificuldade em distinguir uma busca feita com termo livre ou com descritores, mesmo 
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com a ênfase que os bibliotecários-instrutores deram, neste aspecto, durante os Cursos.   

É natural que, no início, os alunos sintam-se inseguros com os resultados de suas 

buscas.  Costumam mesmo  comparar o resultado de busca realizada com descritores 

com o obtido através de buscas com termos livres para certificarem-se de que não 

houve perda de informação, mesmo que isto lhes custe maior tempo em analisá-las. 

MAXYMUK43 (1991) observou que as buscas em CD-ROM acabam sendo 

subutilizadas em dois momentos: quando o usuário final entra com um termo livre e 

recupera centenas de citações, ou quando entra com uma estratégia muito elaborada, 

com muitos termos e acaba recuperando uma ou duas citações. 

Segundo GROGAN19 (1995) há vários modos de realizar buscas e cada um 

deles tem suas vantagens para determinados tipos de questão, embora dependa da 

preferência pessoal ou do estilo individual de realizar buscas;  citando  Borgman, 

considera que “...fazer buscas é uma arte e não uma ciência, que só se pode ensinar os 

conhecimentos básicos”.   Assim parece acertado afirmar que o usuário adquirirá 

habilidade e maestria na realização de suas buscas através do uso contínuo, desde que 

as técnicas básicas já lhes tenham sido passadas. 

 

TABELA 24 - Necessidade de ajuda do bibliotecário no momento da busca, 
   pelo usuário final da busca informatizada (nov.93 a nov.95). 

AJUDA DO BIBLIOTECÁRIO* Nº (T=54) % 

No esclarecimento da estratégia de busca 35 64,8 

Na gravação dos resultados 18 33,3 

No uso do vocabulário controlado 10 18,5 

Na seleção da base adequada 7 13,0 

Na compreensão dos campos e comandos das bases 5 8,3 

No encaminhamento de toda a pesquisa 2 3,7 

*múltipla escolha  por 54 usuários. 
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Quando perguntado ao usuário se precisou de alguma  ajuda do 

bibliotecário para realizar suas buscas, 90,0%  deles responderam que sim.    Destes, 

64,8% (35) foram para  esclarecimento da estratégia de busca  e   18,5% (10) no uso do 

vocabulário controlado  (Tabela 24), o que corroborou a importância da estratégia de 

busca e do uso do vocabulário para as buscas realizadas pelo usuário final. 

Comentários deixados  sobre a necessidade de ajuda dos bibliotecários, 

foram: “Na base LILACS, por não usar muito esqueço os procedimentos”; “...no 

campo de localização da base Lilacs”; “...no encaminhamento de toda a pesquisa”.   

A necessidade de ajuda junto ao usuário também foi levantada na questão 41 da parte 

III do questionário sobre o controle  de uso das bases de dados: “...ajuda se for 

bibliotecário, pois tira dúvidas da pesquisa”; “é necessário ter alguém para tirar 

dúvidas”; “deve haver o controle, mas é fundamental não deixar o local sem o 

funcionário”;  “o bibliotecário nos dá segurança na busca”; “os funcionários são bem 

treinados”. 

Portanto, a presença de profissional capacitado para ajuda ao usuário no 

momento da busca é importante  para garantir melhor qualidade dos resultados das 

buscas realizadas pelos usuários finais. 

Os bibliotecários que prestaram ajuda ao usuário egresso dos Cursos 

consideraram que seria útil manter ajuda do bibliotecário no momento da busca, 

complementada também por instruções na tela, de forma interativa, até que os usuários 

se tornem mais seguros na realização de suas buscas informatizadas.   Outra sugestão 

interessante feita pelos bibliotecários-instrutores seria a Biblioteca investir em 

“softwares” que permitam ao usuário final registrar na rede local as estratégias de 

busca já elaboradas por ele, de forma que, ao digitar sua senha seja possível o histórico 

das buscas realizadas. 

Segundo opinião de CLEVER e DILLARD10 (1991), onde houver 

múltiplos CD-ROMs em rede parece óbvia a existência de equipe disponível caso o 
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usuário precise de ajuda para suas buscas.   Afirmam que fazer menos é abandonar seus 

usuários a soluções medíocres, inapropriadas e inadequadas para suas estratégias de 

busca.   

Em artigo onde se questiona se o bibliotecário considera seu usuário bem 

servido com as tecnologias de CD-ROM, REESE56 (1993) afirma que a maioria dos 

usuários finais querem, ou preferem ter alguma forma de assistência para utilizar CD-

ROMs no momento da busca. 

SYLVIA e KILMAN65 (1991) sugerem, como alternativa, a construção de 

programas inteligentes interativos no uso de CD-ROMs, para que o usuário final das 

bases de dados possa ter instruções sobre comandos, funções, lógica booleana, e até 

estratégias de buscas simples simuladas, e assim, minimizar a assistência dos 

bibliotecários. 

Já CULBERTSON13 (1992) analisando buscas realizadas pelo usuário final 

de bases em CD-ROM concluiu que, em bibliotecas acadêmicas, esta forma vem 

substituindo as intermediadas pelo bibliotecário.    Por isso propôs formas de avaliação 

dos resultados das buscas dos usuários finais, e  apontou o fato de que a instrução 

contida nos CD-ROMs, para o seu uso, não tem sido suficiente para que o usuário final 

consiga todo o potencial de uso dessas formas "... a arte da busca precisa ser dividida 

com outros, só assim tonar-se-á  tão familiar quanto encontrar um número de chamada 

em bibliotecas ou centros de informação". 

Para o usuário final da busca informatizada da Biblioteca da FSP, esta 

questão merece discussão e avaliação, uma vez que consideram a ajuda constante dos 

bibliotecários especializados importante para que obtenham melhores resultados em 

suas buscas. 
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4.3.1.3   Relevância dos Resultados da Busca 

Quanto à relevância dos resultados das buscas realizadas, pelo próprio 

usuário,  85% (51)  deles as consideraram com relevância acima de 50%.   Apenas 15% 

declararam ter considerado relevância abaixo de 50%  (Tabela 25). 

 

TABELA 25 - Relevância dos resultados da busca informatizada 
realizada pelo usuário final (nov.93 a nov.95). 

GRAU Nº % 

Relevância entre100% |-- 90%  11 18,3 

Relevância entre 90% |-- 70% 25 41,7 

Relevância entre 70% |-- 50% 15 25,0 

Abaixo de 50% 9 15,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Os usuários finais que consideraram seus resultados pouco relevantes, ou 

seja,  abaixo de 50%, fizeram os seguintes comentários: 

- quanto à estrutura das bases de dados - “...na base Lilacs os autores 

aparecem indexados mais que uma vez para o mesmo documento”;  “...no meu caso os 

descritores foram muito amplos”. 

- quanto à abrangência das bases - “...para a pesquisa histórica em saúde 

pública, a indexação de informações em nível nacional é  recente; fica prejudicada a 

recuperação sobre a história da saúde pública no Brasil, principalmente para as 

teses”;  “...para o meu tema não há mesmo muita literatura indexada”; “...as bases 

disponíveis na Biblioteca não atendem a minha área”; “...porque minha pesquisa é em 

história da doença, e não tem”; “...porque o interesse pelo assunto nem sempre 

coincide com que é publicado/indexado”; “...dependendo do assunto não há mesmo o 

que recuperar”. 
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Quanto à estrutura das bases de dados, como mencionado, o problema é de 

dificil solução devido à diversidade de softwares existentes no mercado.   Por isso a 

necessidade de haver informação e treinamentos para que o usuário não fique 

prejudicado no resultado da sua busca. 

Quanto à abrangência da temática das bases de dados da Biblioteca, dois 

aspectos devem ser considerados: as bases disponíveis na rede local não cobrem, e nem 

podem cobrir, todas as áreas que compõem a saúde pública, e há poucas bases 

especializadas no mercado, principalmente da literatura brasileira.   Nesse sentido  a 

Biblioteca deve manter uma “coleção básica” de títulos de bases, em CD-ROM, online 

ou impressas, que atendam a área da saúde pública.   Para as demais bases existentes no 

mercado, a Biblioteca deve manter alguma forma de acesso, remoto, via Internet 

(possível com os “links” com instituições congêneres, ou à coleções impressas 

disponíveis em outras bibliotecas da área.   No que cabe comentar, as coleções de 

bibliografias impressas devem ser mantidas pela Biblioteca, caso não exista similar na 

forma eletrônica, porém com o cuidado de alertar o usuário para esse fato.   De 

qualquer modo é importante que a Biblioteca esteja atenta aos novos títulos de bases de 

dados, na área da saúde pública, em qualquer formato, nacionais e internacionais, para 

que o usuário final seja permanentemente orientado a respeito. 

A relevância dos resultados da busca, realizada pelo usuário final, em bases 

de dados tem sido muito discutida na literatura internacional, alertando os 

bibliotecários sobre sua responsabilidade na capacitação do usuário.  POISSON53 

(1986), em relação à relevância na recuperação da informação por egressos de cursos 

de acesso a bases de dados, encontrou que os alunos  que menos tiveram sucesso foram 

aqueles que não utilizaram vocabulário controlado nem o recurso “explosão de 

termos”*; somente utilizaram o termo livre para a busca.   STARR e RENFORD64 

(1987) observaram que o uso de descritores, qualificadores e limites do MeSH eram 

                                                           
* Explosão de termos [Explode]- técnica da busca informatizada disponível para as bases MEDLINE e LILACS (em 
CD-ROM), onde  um descritor pode ser recuperado em todos os seus aspectos  acionando um  só comando. 
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desconhecidos de muitos usuários, embora o seu uso tivesse sido relatado como o mais 

positivo aspecto no treinamento do MEDLINE  realizado na biblioteca médica da 

“University of California”.   Os bibliotecários-instrutores do Curso 

MEDLINE/LILACS da Biblioteca fizeram o mesmo comentário quando afirmaram que 

a maioria dos participantes praticamente desconheciam descritores e vocabulários 

controlados como recurso de busca. 

GROGAN19 (1995), citando Blood, comentou a relevância dos resultados 

das buscas informatizadas, realizadas pelo usuário final “...o fato de o computador ter 

executado o trabalho assombra tanto a maioria dos usuários que eles não pensam em 

questionar quão completos ou exatos são seus  resultados de busca”. 

LANCASTER e col.31 (1994), em trabalho semelhante, colocam que se 

perguntado ao usuário sobre a relevância dos seus resultados, ele entusiaticamente 

responderá que foram pertinentes, mesmo não recuperando todos os registros que 

poderiam ser pertinentes, pois as tecnologias de informática dão ao usuário (e ao 

bibliotecário) a falsa sensação de segurança.   Ou seja, embora os fabricantes afirmem 

que a busca em CD-ROM seja fácil [friendly] há,  na realidade, a sensação de que essas 

tecnologias lhes deram o melhor resultado com o mínimo esforço. 

Para se ter um quadro mais nítido deste aspecto, há que se fazer estudos 

mais dirigidos para verificação da relevância das buscas realizadas pelo usuário final 

do acesso às bases de dados, analisando como sugerem LANCASTER e col.31 (1994), 

os ítens recuperados e, principalmente, os  “não”  recuperados pelo usuário final. 

 

4.3.1.4 Facilidades e Dificuldades no Uso das Bases 

Para obtenção de subsídios quanto às facilidades e dificuldades apontadas 

para o uso das bases de dados na Biblioteca da FSP, foram avaliados ítens como: 

gratuidade dos serviços, limitação no número de citações recuperadas, controles de uso, 
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localização dos terminais na Biblioteca  e preferência do formato para obter o resultado 

das buscas. 

Gratuidade 

Os docentes e alunos de pós-graduação têm gratuidade na obtenção dos 

resultados das buscas em até 200 citações em disquete, ou até 30 citações em papel.   O 

excedente é pago por eles.   O usuário externo não tem gratuidade. 

 

TABELA 26 - Opinião do usuário final quanto à restrição na gratuidade 
para recuperação da informação (nov.93 a nov.95) 

RESTRIÇÃO NA GRATUIDADE Nº % 

Não dificulta o uso das bases 28 46,7 

Dificulta o uso das bases 24 40,0 

Indiferente 8 13,3 

TOTAL 60 100,0 

 

Quanto ao fato de haver restrição na gratuidade para a obtenção  das 

citações,  a opinião de  46,7%  dos usuários finais foi  que essa restrição não dificulta o 

seu uso das bases.   A opinião de 13,3% foi que o fato de haver restrição lhes foi 

indiferente. Já  24  (40%)  usuários finais consideraram essa restrição fator dificultador 

para sua ida aos terminais (Tabela 26). 

 

TABELA 27 - Critérios indicados para gratuidade na obtenção de citações 
recuperadas, pelo usuário final da busca informatizada (nov.93 a nov.95 

OPINIÕES* Nº (T=24) % 

Ilimitada para docentes e alunos da FSP  13 54,2 

Ilimitada para todos os usuários 5 20,8 

Ilimitada somente para os docentes da FSP 1 4,2 

Outras 10 41,7 

*múltipla escolha por 24 usuários 
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Segundo comentários emitidos por 13 usuários a gratuidade deve ser 

ilimitada para docentes e alunos da FSP, e 5 que deve ser ilimitada para todos os 

usuários (Tabela 27). 

Outras opiniões expressas foram: 

“...número ilimitado para pesquisadores em geral ... a USP é pública”; 

“...número ilimitado para todos, em disquete”; “...limite maior de referências em cada 

mês ajudaria, pois às vezes finalizar o trabalho para chegar ao número estipulado nos 

toma mais tempo”; “...é importante para o usuário ter acesso em horário, computador 

e impressão sem limite”;“...número ilimitado em períodos maiores de tempo. Ex. 600 

citações a cada semestre”;“...acima do limite desde que o usuário justifique”; “...não 

me parece fazer sentido esse controle”; “...se é a gente mesmo que faz, para que 

restrição?”; “...ilimitada para os pesquisadores da USP”;  “...ilimitada para projetos 

e pesquisas em andamento”. 

Cabe ressaltar que embora para 28 (46,7%) dos 60 usuários finais a 

restrição no fornecimento de citações não tenha dificultado sua ida aos terminais,um 

número aproximado (24) justificaram a não utilização das as bases, justamente por 

existir essa restrição (Tabela 26).   Pelos comentários apresentados o usuário gostaria 

de ter maior liberdade para gravar seus resultados de busca, independente da 

quantidade de citações  recuperadas. 

Sabe-se que há várias formas de se limitar a recuperação de citações, 

principalmente, quando o sistema é online.   Geralmente limita-se o tempo na máquina, 

ou cobra-se pelas folhas impressas ou disquetes gravados, embora não haja um 

consenso quanto à limitação, dessa forma de saída, dos resultados de busca.   De 

qualquer modo ao se estabelecer a política de uso de bases deve-se levar em conta a 

demanda, a disponibilidade de computadores, o custo dos serviços, entre outras, para 

que essas questões sejam melhor dimensionadas. 
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   Controle de uso 

A Biblioteca adota controle de uso das bases de dados para fins estatísticos 

e de segurança da rede local, realizado manualmente por um funcionário, que consiste 

em: preenchimento, pelo usuário e bibliotecário, de planilha própria para solicitação de 

busca (Anexo 5); verificação “anti-vírus” do disquete trazido pelo usuário; registro do 

total de citações recuperadas e cobrança do custo quando for o caso das citações 

excederem à cota de gratuidade. 

Quando solicitada a opinião dos usuários sobre esses controles  de uso  

(Tabela 28), a maioria deles, ou seja, 73,3%  consideraram que os mesmos não foram 

fatores dificultadores para sua ida aos terminais.   Já  26,7%  deles responderam que o 

fato de precisarem de funcionário para verificar seu disquete, ou entrar na rede ou 

anotar seu assunto e citações recuperadas, lhes prejudicaram quanto ao tempo que 

gastaram nessa atividade, além do fato de não poderem usar as bases quando não há 

funcionário e mesmo quanto à sensação de estar incomodando. 

 

TABELA 28 - Opinião do usuário final da busca informatizada quanto ao 
    controle de uso das bases na Biblioteca (nov.93 a nov.95). 

CONTROLE DE USO Nº % 

Não dificulta o uso das bases 44 73,3 

Dificulta o uso das bases 16 26,7 

TOTAL 60 100,0 

 

Alguns comentários foram apresentados: 

- quanto ao fato do controle facilitar o uso -  “...ajuda se for bibliotecário, 

pois tira dúvidas da pesquisa”; “...é necessário ter alguém para tirar dúvidas”;  

“...deve haver o controle, mas é fundamental não deixar o local sem o funcionário”; 

“...o bibliotecário nos dá segurança na busca”; “...os funcionários são bem 

treinados”; “...os funcionários são educados no atendimento”. 
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- quanto ao usuário concordar com as regras da Biblioteca  - “...faz parte 

das regras fazer controles”;  “...uso as bases mesmo sem o  funcionário”;  “...deve 

haver dados para estatísticas”;  “...desde que não demore”;  “...sempre fui atendido 

com rapidez”;  “...não atrapalha porque é rápido”;  “...é importante o controle 

estatístico e de vírus na rede”; “...necessário para segurança da rede e avaliar o 

serviço”;  “...deve  haver controle da gratuidade e garantido que seja usado somente 

para fins de pesquisa e ensino próprio”; “...não dificulta a ida, mas prolonga meu 

trabalho”  

- quanto a sugestões para a Biblioteca  - “...deveria ser fornecida uma 

senha para autonomia do usuário no uso das bases”;  “...as bases deveriam ser 

disponíveis nas salas dos docentes”; “...a estrutura montada é excelente”. 

Na opinião dos bibliotecários-instrutores, esses controles causam-lhes certo 

constrangimento, uma vez que, além de tomarem tempo do usuário, dá-lhes a 

impressão de cerceamento no uso das bases. 

Estas opiniões, junto aos comentários apresentados no item “ajuda do 

bibliotecário” (p.71), vêm confirmar a necessidade de pessoal capacitado junto à  área 

dos terminais para orientação no uso das bases de dados. 

De qualquer forma, o usuário final da busca informatizada, de maneira 

geral considerou importante o registro estatístico de uso das bases de dados e o controle 

de segurança da rede.   A forma como é feito (manual) é que deve ser melhorada, ou 

seja, automatizada.    Inclusive, essa forma automatizada permitiria o uso das bases 

mesmo quando não houvesse funcionário para o controle. 

   Localização dos computadores para a busca 

Os computadores da rede local disponíveis para os usuários finais ficavam 

no piso inferior da Biblioteca, em sala semi-aberta, a qual era compartilhada com 

funcionários (bibliotecário e auxiliares).   Foi considerado, na época, o local  mais 

privativo para esse fim, uma vez que os demais computadores da rede (localizados no  
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andar térreo) foram destinados à demanda do público em geral.   Além disso, a maior 

proximidade com os funcionários da Biblioteca poderia ser fator de ajuda ao usuário. 

 

TABELA 29 -  Opinião do usuário final da busca informatizada quanto à 
adequação da localização dos computadores para o acesso às bases (nov.93 a nov.95) 

LOCALIZAÇÃO DOS TERMINAIS Nº % 

Adequada 35 58,3 

Inadequada 25 41,7 

TOTAL 60 100,0 

Quando perguntado ao usuário final sobre a localização desses 

computadores para a sua busca bibliográfica, 58,3% a consideraram adequada e 41,7% 

inadequada (Tabela 29).    A opinião favorável dos usuários  foi devida ao fato de ser 

em sala própria (mais privativa que os destinados ao público em geral) e por ter sempre 

um funcionário por perto para ajudar nas dúvidas  ou problema com os equipamentos. 

 

TABELA 30  - Opinião do usuário final da busca informatizada quanto à 
  inadequação da área destinada aos computadores (nov.93 a nov.95). 

MOTIVOS* Nº (T=25) % 

Não há espaço para anotações ao lado dos terminais 10 40,0 

Não há privacidade 8 32,0 

Não há silêncio suficiente para concentração 4 16,0 

Interrupção por colegas/ funcionários 3 12,0 

Todos os anteriores 2 8,0 

Outros:     Sala pequena 1 4,0 

                 Deveria estar na entrada da Biblioteca 1 4,0 

                 Não há conforto 1 4,0 

*múltipla escolha por 25 usuários. 

Os  principais motivos da “inadequação” da área destinada aos 

computadores para uso das bases, foram, como mostra a Tabela 30, a falta de espaço 

para anotações junto aos terminais (10)  e a falta de  privacidade na sala para a pesquisa 

(8). 
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Outras opiniões foram colocadas por alguns usuários como:  “falta espaço 

na sala”,  “deveria ser  na entrada da Biblioteca onde há mais bibliotecários”, e que 

“o ambiente deveria permitir maior conforto ao usuário”.   HAYNES e col.20 (1990) 

também encontraram que alguns dos seus usuários finais não utilizaram o sistema 

informatizado por inadequação da localização dos computadores.    

De acordo com CRELLIN12 (1992), a localização e o acesso aos CD-

ROMs, dentro da área de Referência, é o aspecto mais importante a considerar, por três 

vantagens principais: a) a observação pelo bibliotecário é facilitada quanto ao uso 

inadequado dos computadores e, principalmente quando o usuário precisa de ajuda; b) 

junto a outros computadores, onde o usuário já tem o hábito de utilizar o catálogo 

online, fica mais encorajador usar os CD-ROMs; e  c) o usuário pode usar os CDs 

livremente sem que, necessariamente, fique um bibliotecário ao lado da máquina.   

Outro aspecto favorável apontado foi a integração da forma de acesso, tanto via 

computador como via formato impresso, localizados ambos na área de Referência.   

Cabe lembrar que a busca nas bases de dados geralmente é complementada por outras 

fontes de informação como bibliografias, diretórios, dicionários especializados, dados 

estatísticos, enfim dados disponíveis na área de Referência das bibliotecas. 

Dessa forma, o acesso às bases de dados locais e internacionais, para 

consultas rápidas, deve ser dentro da área de Referência, inclusive com terminais 

próprios para esse fim (mobília que permita a consulta em pé, por exemplo).   Já a 

pesquisa mais elaborada, dentro dessa mesma área, deve contar com espaço próprio, 

porém não fechado, com ambiente favorável e maior silêncio, maior conforto e espaço 

para anotações.   Em ambos os casos, os respectivos espaços não devem ser divididos 

com serviços internos da Biblioteca, pela própria natureza de seus objetivos, e devem 

contar com a presença de bibliotecário, ou equipe capacitada, para poder prestar ajuda 

no momento da busca 
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Para facilitar o uso das bases de dados, ao lado de cada computador  devem 

estar: manual completo das instruções de uso, guia básico [user reference guide] que 

incluem modelos de estratégias de busca,  resumo dos comandos e funções (afixados 

em local visível), dicionários bilingües (inglês e espanhol), folhas de rascunho para 

elaboração de estratégias de busca, fita de vídeo sobre as bases de dados, além da 

sinalização e instruções adequados sobre o uso dos equipamentos da rede.   A 

disponibilização de material instrucional na área destinada ao usuário que faz sua 

própria busca é recomendada por SYLVIA e KILMAN65 (1991) e LAMBERT28 

(1994). 

Obtenção dos resultados 

Quanto à forma de  obtenção dos resultados da busca informatizada, 70% 

dos usuários finais preferiram gravar em disquete seus resultados (um deles 

acrescentou que deveria ser obrigatório).   Verificar o resultado na própria tela foi  a 

preferência de 30% desses usuários.   Imprimir o resultado na hora foi a preferência de 

13,3% (Tabela 31). 

Embora o envio dos resultados pela Internet não tenha sido oferecida ao 

usuário final no período estudado, foi perguntado sobre essa possibilidade (em futuro 

próximo).   Nenhum deles indicou essa forma como adequada às suas necessidades.  

 

TABELA 31 - Preferência do usuário final  na forma de obtenção dos 
resultados da busca informatizada (nov.93 a nov.95). 

FORMA* Nº (T=60) % 

Gravar em disquete 42 70,0 

Verificar o resultado na tela 18 30,0 

Imprimir listagens 8 13,3 

*múltipla escolha por 60 usuários. 
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A preferência em gravar em disquete era a esperada, não só pela rapidez, 

facilidade de transporte, baixo custo, quando comparada à forma impressa tida como 

preferida nas primeiras solicitações (1987).   E isso também em conseqüência desses 

usuários terem seus próprios microcomputadores onde facilmente analisarão seus 

resultados no disquete.   Do mesmo modo, acredita-se que a forma de remessa "via 

Internet", que é a grande tendência para futuro próximo, mesmo não indicada por eles, 

deverá ter a preferência dos “próximos” usuários finais da busca informatizada. 

 

Usuários finais que também solicitaram buscas ao bibliotecário 

No Grupo I de usuário finais, ou seja, aqueles que realizaram buscas com 

autonomia (60), foi observado que 44 deles (73,3%) também solicitaram, pelo menos 

uma vez,  buscas aos bibliotecários.   Levantadas as razões dessa atitude,  observou-se 

que problemas relativos à infra-estrutura da Biblioteca como: sala e base de dados 

disponíveis quando precisados, detiveram 45,4% das justificativas.   Seguiram-se: falta 

de familiaridade com as bases (27,3%) e  da falta de tempo para a busca (18,1%) 

(Tabela  32). 

 

TABELA 32 - Justificativas para solicitação de busca intermediada pelo 
 bibliotecário pelos usuários finais da busca informatizada (nov.93 a nov.95). 

MOTIVOS* Nº 
(T=40) 

% 

Falta de familiaridade com as bases 12 27,3 

Confiança na busca feita pelo bibliotecário 11 25,0 

Sala dos terminais não estava disponível (Infra-estrutura) 10 22,7 

Falta de tempo 8 18,1 

A base que precisou não estava disponível na rede (Infra-estrutura) 6 13,6 

Participa do Programa de DSI 6 13,6 

O período de busca que precisou não estava disponível na rede 
(Infra-estrutura) 

4 9,1 

Dificuldade em lidar com essas tecnologias 2 4,5 
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Outros motivos 5 11,4 

*múltipla escolha por 44 usuários. 

As justificativas para o uso do serviço intermediado pelo bibliotecário dos 

usuários finais, além das descritas na Tabela 32, foram também as seguintes:   

“...devido ao uso não freqüente acabo esquecendo como se faz”; “...as vezes fico 

tempo sem usar e esqueço, mas é só usar que relembro”; “...incapacidade física 

temporária”; “...me senti inseguro por não tê-lo feito logo após o Curso”; “...preciso 

de mais treino com o uso de descritores”; “...não me senti seguro com o 

vocabulário”;“...precisei da ajuda do bibliotecário que não estava 

disponível”;“...precisei pedir para o bibliotecário porque queria teses”;“...porque 

não me lembrava de detalhes sobre a gravação”; “...moro em Jundiaí por isso não 

venho à FSP freqüentemente”. 

Estudos mais detalhados sobre esse procedimento poderiam ser realizados 

pela Biblioteca para detectar exatamente a demanda desses pedidos de intermediação 

do bibliotecário e, principalmente, para aprimorar seu Programa Educativo, uma vez 

que cursos de atualização talvez pudessem suprir tais necessidades desses usuários 

finais. 

 

 

4.3.2 Grupo II - Usuário do Acesso Intermediado pelo  

      Bibliotecário 

Mesmo após a participação no Curso, verificou-se que 14  dos usuários 

(Grupo II), ou seja, 15,2% dos seus egressos afirmaram ter utilizado as bases da 

Biblioteca (Gráfico 2, p.65 ) através dos serviços intermediados pelo bibliotecário. 

Perguntados sobre o motivo de, após a participação no Curso, terem 

solicitado buscas aos bibliotecários, 12 usuários (85,7%) colocaram como fator 

principal, a falta de familiaridade com as bases de dados (Tabela 33). 
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TABELA 33 - Justificativas para a solicitação de levantamentos 
intermediados pelo bibliotecário, após a participação no Curso MEDLINE/LILACS 

(nov.93 a nov.95)  

MOTIVOS* Nº (T=14) % 

Falta de familiaridade com as bases de dados 12 85,7 

Dificuldade em lidar com essas tecnologias 6 42,8 

Confiança na busca feita pelo bibliotecário 4 28,6 

Falta de tempo para realizar buscas 3 21,4 

A sala dos terminais não estava disponível 1 7,1 

A base que precisou não estava disponível na rede 1 7,1 

O período de busca que precisou não estava disponível na rede 1 7,1 

Outros: Não adquiriu habilidade 1 7,1 

             Na instituição não há bases disponíveis para o usuário 1 7,1 

             Participa do Programa de DSI 3 21,4 

*múltipla escolha por 14 usuários. 

A falta de familiaridade com o acesso, apresentada pelo usuário final, é 

justificada devido ao fato do bibliotecário, que realiza buscas constantemente, 

conseguir com maior rapidez, pertinência e eficácia os resultados de busca.   SEAGO 

e CAMPBELL59 (1993)  encontraram que 80% dos usuários do acesso intermediado, 

o fizeram, por exemplo,  porque o bibliotecário tem maior familiaridade com os 

termos do MeSH. 

A dificuldade em lidar com as tecnologias de acesso à informação 

apareceu como fator inibidor para 6 usuários (42,8%) que somente utilizaram o acesso 

intermediado (Tabela 33).   Essa dificuldade foi reconhecida também por aqueles que 

realizaram buscas com autonomia, porém por 2 deles (4,5%)  (Tabela 32).   Nesse 

aspecto JACOBSON e NEWKIRK24 (1996), em estudo realizado com usuários de 

CDs, concluíram que os mais experientes no uso de aplicativos de computadores 

tiveram maior êxito nas buscas informatizadas do que os  que desconheciam 

informática.    Os bibliotecários apresentaram opinião semelhante quando observaram 
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que o usuário com alguma experiência em informática tende a ter maior êxito no uso 

das bases durante o Curso e, maior sucesso nos resultados de suas buscas, após o 

Curso. 

A confiança na busca realizada pelo bibliotecário foi justificada por 4 

(28,6%) usuários do acesso intermediado (Tabela 33).   Essa foi também uma forte 

justificativa dos usuários finais que solicitaram buscas ao bibliotecário (25%) (Tabela 

32).    Mesmo entusiasmados com as possibilidades da máquina, os usuários finais têm 

dificuldades em selecionar a base apropriada, em analisar o assunto a ser pesquisado e 

em  proceder a busca com segurança.  GROGAN19 (1994) concorda com o usuário que 

solicita busca ao bibliotecário afirmando que  “...eles vêem isso simplesmente como um 

trabalho a ser feito por profissionais, principalmente se também forem profissionais”. 

Portanto, pode-se considerar o bibliotecário como o intermediário que 

inspira muita confiança no usuário final quanto aos resultados das buscas 

informatizadas. 

A falta de tempo para fazer suas próprias buscas também foi motivo para 

que os usuários (21,4%) solicitassem buscas ao bibliotecário (Tabela 33).   Esse fator 

foi considerado por 18,1% dos usuários com autonomia no acesso às bases (Tabela 

32).   HAYNES e col.20 (1990) encontraram que o motivo do uso não freqüente do 

sistema informatizado foi o fato de os usuários da área da saúde geralmente serem 

muito ocupados.    Nesse sentido alguns estudos que compararam buscas 19,24 

realizadas pelo usuário, com as do bibliotecário, mostraram que um indíviduo 

experiente pode reduzir em mais da metade o tempo de busca. 

Fatores relativos à infra-estrutura da Biblioteca foram alegados por três 

usuários do acesso intermediado, porém foi o motivo mais mencionado pelo usuário 

que realiza sua busca com autonomia, quando solicitou buscas ao bibliotecário.   

Somados os ítens  “sala dos terminais não disponível”  (22,7%),  “base fora da rede” 
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(13,6%),  e  “período da base não disponível” (9,1%)  pode-se afirmar que 45,4%  dos 

usuários finais,com autonomia no acesso, não o fizeram por este motivo (Tabela 32). 

Quanto à justificativa “participa no Programa DSI” cabe esclarecer que 

os docentes da FSP, através deste Programa, recebem seus levantamentos 

bibliográficos, não precisando, portanto, executar, eles mesmos, suas buscas.   No 

entanto, como participantes do Programa de DSI, somente 3 docentes (Tabela 33) dos 9 

que participaram dos Cursos, responderam que esse foi o motivo de não precisarem 

fazer, eles mesmos, suas buscas informatizadas.   Os demais docentes (6) utilizaram 

ambas as formas de acesso, pois executaram buscas com autonomia, mesmo recebendo 

os levantamentos realizados pelo bibliotecário, via Programa DSI (Tabela 32). 

A opinião dos bibliotecários sobre esse comportamento, de lhes solicitar 

busca, mesmo após a participação nos Cursos, foi  que o usuário se sente ainda um 

pouco intimidado pela máquina, ou seja, acredita que há sempre algo de novo que 

ele tem que aprender.    Esse comportamento pode levá-lo a não tentar realizar sua 

busca, instituindo fator limitante para o uso futuro.   As tecnologias de acesso à 

informação trouxeram  dificuldade para o usuário que, familiarizado com o uso de 

bibliografias e catálogos, sente-se inseguro com as novas formas (automatizadas) de 

busca.   Na realidade, fica difícil ao usuário manter-se atualizado com tantas fontes 

bibliográficas e formas de acesso à informação. 

IKEDA e SCHWARTZ23 (1992) encontraram que os usuários finais 

apreciam fazer a busca sozinhos, mas a complementam com a realizada pelo 

bibliotecário quando precisam de uma busca mais elaborada.   Assim utilizam o 

acesso intermediado por “conveniência”, por  “necessidade de rapidez”,  “por perder 

menos tempo”, e porque  “eles (os bibliotecários) sabem mais como fazer a busca”. 

CREA e col11 (1992), em pesquisa sobre uso de bases de dados na área de 

biomedicina,  concluíram que a busca intermediada pelo bibliotecário continuou com 

alto índice de solicitação, mesmo o usuário sendo capaz de encontrar, ele mesmo, sua 
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informação na base MEDLINE, pois embora prefiram, e até gostem, de realizarem suas 

buscas acabam se convencendo que têm limitações nesse sentido.   Indicaram também 

que eles (usuários) ainda consideram os bibliotecários os “experts” na busca 

informatizada. 

Enfim, a necessidade de solicitar buscas ao intermediário pelo usuário já 

capacitado no acesso às bases de dados pode ser justificado pela  conveniência de se 

contar com um profissional experiente para realizar suas buscas, economizando seu 

tempo. 

As bibliotecas devem, antes de tudo, detectar as reais necessidades do seu 

usuário  frente à inserção das novas tecnologias para  fornecer a informação.    Neste 

caso específico parece claro que os serviços  de levantamentos bibliográficos 

prestados pelo bibliotecário devem ser mantidos, mesmo tendo a Biblioteca da FSP, 

como meta, capacitar seu usuário na realização de suas buscas, com autonomia. 

 

4.3.3  Grupo III  -  Não Usuários das Bases de Dados 

       Como “não usuários” das bases de dados foram considerados os 

participantes do Curso MEDLINE/LILACS caracterizados no   Grupo III, ou seja, o 

grupo de usuários que não fez buscas bibliográficas nas bases de dados da Biblioteca 

da FSP/USP, após participação no Curso.   Este grupo representou 19,6% da população 

estudada, ou seja, 18 usuários (Gráfico 2, p.65).  

As justificativas para o não uso das bases, após a capacitação, estão 

mostrados na Tabela 34.   A grande maioria dos alunos alegou o fato de não ter 

necessidade de fazer busca, nesse período, após o Curso. Esse fato pode sugerir a 

inadequação da época em que tais usuários participaram do Curso.   Vale destacar que 

as turmas foram formadas sem ser  levada em consideração a fase em que o aluno ou 

docente se encontravam em suas pesquisas. 
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TABELA 34 - Justificativas para o não uso das bases de dados pelos  
   participantes do Curso MEDLINE/LILACS (nov.93 a nov.95). 

MOTIVO* Nº (T=18) % 

Não teve necessidade de fazer busca no período 13 72,2 

As bases disponíveis na rede da biblioteca não contemplaram seu  
assunto 

5 27,8 

Não se sentiu familiarizado com o vocabulário controlado 2 11,1 

As informações do Curso não foram suficientes 1 5,5 

Não dispunha de computador para verificar resultados fora da 
Biblioteca 

1 5,5 

Não voltou à Biblioteca pois é multiplicador na sua instituição 2 11,1 

Outros 5 27,8 

*múltipla escolha por 18 usuários. 

 

Nesse sentido, acredita-se que o aluno de pós-graduação teria melhor 

assimilação dos conhecimentos e aproveitamento posterior caso estivesse realmente na 

fase de levantamento da literatura, mesmo se prolongando até o final da pesquisa.    

Alguns  participantes encontravam-se em fase de complementação de créditos 

obrigatórios, portanto sem tempo para efetuar pesquisas bibliográficas, e outros ainda 

não tinham definição de seus temas para pesquisa, dificultando a elaboração das 

estratégias de busca. 

Estas colocações são confirmadas pelos comentários emitidos:   “...estou 

realizando pesquisa de campo... vou precisar depois.”; "... não tive tempo... cumprindo 

créditos"; "... parei a pesquisa por motivos particulares (falta de tempo para terminar 

o curso de pós-graduação)". 

Outros usuários não voltaram a usar as bases da Biblioteca (11,1%), mas o 

fizeram em suas Instituições de origem ou mesmo como multiplicadores dos 

conhecimentos obtidos no Curso, “ensinando os colegas e alunos”, como eles mesmos 

comentaram. 
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A título de treinamento é sugerido ao aluno, realização de um levantamento 

bibliográfico retrospectivo sobre o seu tema, nas bases de dados disponíveis na rede 

local.   Dois usuários (11,1%) confirmaram que esses levantamentos foram suficientes 

para o término de seus projetos, por isso não voltaram à Biblioteca. 

Outros motivos foram elencados como: falta de familiaridade com o 

vocabulário especializado, a utilização de bases de dados em outra biblioteca, o fato de 

morar fora de São Paulo, e de  ter interrompido a pesquisa.   Nenhum deles  justificou o 

não uso pela falta de bibliotecário para orientá-lo ou por não encontrar a sala dos 

computadores disponível. 

Das justificativas apontadas, duas - “as informações do Curso não foram 

suficientes” e “não se sentiu familiarizado com o vocabulário controlado” - colocados 

por três “não usuários”, podem ser consideradas como “fallha” do Curso. 

Os motivos indicados para o não uso das bases de dados coincidem em 

alguns pontos com aqueles apontados na literatura.   Dependendo da época quando as 

pesquisas de uso foram realizadas, a opinião variou de acordo com a tecnologia 

disponível e sua evolução.   Assim, os motivos apontados por STARR e RENFORD64, 

em1987, tiveram a seguinte ordem de prioridade: problemas para conseguir senha de 

acesso,  alto custo das buscas,  falta de equipamento disponível, falta de tempo,  

desinteresse em realizar busca e dificuldade em realizar busca.  Já, no Chile, MATUS 

S. e col.40 , em 1994, na Universidade de Concepción, em pesquisa com os não usuários 

de bases de dados encontraram que: o usuário desconhecia a existências de bases de 

dados, o alto custo das buscas impedia o uso, que o usuário não precisou de buscas e  

que não existia base para o seu assunto.   Além do desconhecimento, dificuldades como 

a existência de várias interfaces de busca  para o acesso às bases de dados, tempo para 

realizar busca, campos disponíveis para recuperação e a não familiaridade com o 

vocabulário especializado da área, foram colocados como motivo da não utilização do 

acesso às bases automatizadas pelos  usuários.  
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IKEDA e SCHWARTZ 23 (1992) encontraram que o grupo de não usuários 

alegou   “deficiência sua no acesso ao computador”,   “dificuldade em conseguir um 

intermediário”,  “dificuldade em encontrar instrutor na hora da busca” ,   “não precisou 

de busca” e ao fato de não terem acesso a essa tecnologia posteriormente na sua vida 

profissional. 

Cabe ainda ressaltar que a Biblioteca deve detectar sistematicamente a 

população de “não usuários” das suas bases de dados para analisar os motivos dessa 

ação e implementar seus serviços e Programa Educativo. 

 

4.4  SOBRE A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO
  DE CURSOS E SERVIÇOS PELA BIBLIOTECA 

 

Os participantes do Curso, na última parte do questionário, deixaram 

opiniões e comentários sobre a meta da Biblioteca em manter cursos que capacitem o 

usuário no acesso à informação, via novas tecnologias de informática, e sobre os 

serviços que presta ao usuário no acesso às bases de dados. 

 

4.4.1 Cursos Ministrados pela Biblioteca 

Todos os participantes do Curso que responderam o questionário (92 

usuários), afirmaram  ser importante a manutenção desses Cursos.   Foram 

apresentados os seguintes comentários agrupados quanto: 

- à sua necessidade   -   “...extremamente útil e necessário” (2 usuários); 

“...o uso de bases de dados é imprescindível nas atividades acadêmicas e de 

pesquisa”; “...são muito oportunos como ferramenta para a pesquisa” (2 usuários); 

“...facilita proveitosamente o desenvolvimento da pesquisa científica” (5 usuários); 

“...democratiza o acesso”; “...é indispensável”; “...para otimizar o uso das bases”(2 
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usuários); “...facilita a vida do usuário”; “...enriquece o pesquisador”; “...é um 

serviço de utilidade pública”; “...dá oportunidade de acesso a literatura de forma 

rápida e segura”; “...a necessidade é indiscutível”; “...é fundamental”; “...é 

necessário para a pós-graduação e pesquisadores” (2 usuários); “...essencial para o 

uso da rede”; “...poucos se dão ao trabalho de estudar o manual”; “...é muito 

importante!” (4 usuários);  “...para capacitar o usuário no acesso às bases de dados”; 

“...importante para instruir e potencializar o uso do sistema”; “...todo indivíduo 

ligado à pesquisa deveria conhecer”;“...deveria ser disciplina eletiva nos cursos de 

pós-graduação”. 

- à autonomia   -   “...os alunos de pós devem ser independentes na busca 

bibliográfica”; “...é essencial para a autonomia do pesquisador” (2 usuários);  “...é 

ótimo ter autonomia para os levantamentos”(3 usuários); “...para perder o medo da 

máquina”; 

- ao papel de disseminador   -   “...para o usuário se familiarizar com 

estas tecnologias de busca”; “...auxilia na divulgação dos recursos existentes em 

bibliotecas”; “...importante a difusão e aplicação das novas tecnologias” (2 usuários); 

“...foi importante para me familiarizar com as novas tecnologias da informação”; 

“...importante porque ensina como funciona uma biblioteca”(2 usuários); “...divulgar 

essa experiência para adoção por outras bibliotecas”; “...pelo menos nos situamos no 

universo atual de recursos de uma biblioteca”; “...já treinei a maior parte do meu 

grupo”. 

- ao papel do bibliotecário   -   “...racionaliza o trabalho do 

bibliotecário”; “...deve diminuir o trabalho dos bibliotecários”; “...descentraliza do 

bibliotecário”; “...orientar o cliente na busca da informação é o papel da biblioteca”; 

-  aos custos   -   “...deve ser cobrado”. 
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- à categoria de participantes   -   “...inclusive para externos e alunos de 

graduação”; “...manter aberto a usuários não vinculados à FSP, mas que sejam do 

campo da saúde pública”. 

No que concerne à manutenção de cursos e serviço, cabe lembrar que a 

equipe de bibliotecários que atua junto ao usuário final, tanto como instrutores quanto 

como orientadores das buscas informatizadas, tem especial responsabilidade em 

esclarecer o usuário quanto à limitação e às tantas facilidades do computador, para que 

em momento algum ocorra prejuízo ao usuário na recuperação da informação. 

LANCASTER e col.31 (1994) chamam a atenção para o entusiasmo que as 

bases de dados em CD-ROM  vêm causando em bibliotecários e usuários, quando 

acreditam que  podem obter resultados relevantes pelo simples fato de estarem 

utilizando tecnologias “de ponta” para o acesso a informações, causando uma falsa 

sensação de segurança. 

O Programa Educativo da Biblioteca da FSP, além dos Cursos Avançados e 

Cursos Básicos, devem oferecer outras formas de instrução do usuário final, como 

sugerem os participantes do Curso MEDLINE/LILACS, como: treinamentos 

específicos para cada base disponível na sua rede local, para as bases de localização de 

documentos, do banco de dados Dedalus e uso da Internet, todos em níveis 

diferenciados.  

Desta forma, a Biblioteca acerta quando oferece, no seu Programa 

Educativo, níveis diferenciados de orientação de acordo com a necessidade de 

informação de cada usuário conforme se observa na literatura.    MAXYMUK43 (1991), 

em experiência semelhante, recomenda  níveis que respondam a questões específicas, 

como: “O que é uma base de dados e como pesquisar nela?”, a qual seria respondida 

num curso de nível básico.   Já em um nível mais avançado, tendo como pré-requisito 

os conhecimentos do nível básico deve proporcionar, respostas específicas como: 
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“Quais comandos devo usar para pesquisar nesta base?”;  “Como elaborar uma 

estratégia de busca pertinente e eficaz?”. 

A literatura internacional tem discutido cursos em vários níveis e 

modalidades adequados às necessidades dos usuários, que após análise e 

complementação com os resultados deste estudo permitiram sugerir para a Biblioteca 

da FSP/USP,as seguintes modalidades: 

a) Demonstrações: com a finalidade de apresentar a Biblioteca e sua rede 

local, bem como seus serviços e recursos para a recuperação da informação, destinado 

a grupos de visitantes, novos usuários, estudantes, etc. 

b) Cursos específicos direcionados a cada base de dados da rede local. 

c) Cursos formais como complemento a outras disciplinas da FSP. 

d) Instrução básica ao usuário, individualmente, pela equipe capacitada. 

e) Workshops com a finalidade de grupos de usuários, juntamente com 

bibliotecários, discutirem a informação indexada em suas áreas, prestarem colaboração 

nos descritores utilizados, promovendo mútuo  aprendizado de bibliotecários e 

usuários. 

f) “Estação móvel” de trabalho que permita levar esse tipo de curso e 

demonstrações em outras áreas físicas, eventos e Instituições. 

g) Módulos de atualização para o usuário participante do Programa 

Educativo esteja constantemente informado sobre novas bases, softwares ou outras 

informações. 

h) “Pacote” de auto-treinamento, ou seja, programas interativos ou vídeos 

para o usuário não participante do Programa Educativo ou para atualização do usuário 

egresso do Curso. 

Além da capacitação na busca da informação o usuário deve também 

aprender a localizar, selecionar e utilizar a ferramenta mais adequada para que ele 
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tenha sucesso na busca.    Esses cursos devem ter como objetivos :  o usuário ser capaz 

de desenvolver busca na sua área; o usuário ser capaz de selecionar e localizar a melhor 

forma de obter sua informação; o usuário conhecer as várias formas de acesso à 

informação e ao documento; o usuário manter-se constantemente atualizado nessas 

tecnologias e formas de acesso. 

Não se deve deixar de considerar em um Programa Educativo a importância 

da formação dos instrutores.   O Programa deve promover nível de capacitação para a 

formação de novos instrutores, atualização permanente da equipe de instrutores e 

especialização do profissional bibliotecário.   NOFSINGER e LEE47 (1994) sobre a 

atuação de bibliotecários de referência mais experientes no papel de instrutores de 

novos bibliotecários, os qualificam como  “senior librarians”.   O desenvolvimento 

profissional de bibliotecários deve ser também meta do Programa Educativo da 

Biblioteca da FSP/USP. 

 

4.4.2 Serviços de Busca Intermediados pelo Bibliotecário 

Com o intuito de adequar os Serviços de busca, realizados pelos 

bibliotecários, às necessidades do usuário da Biblioteca, foi solicitada a opinião dos 

egressos do Curso MEDLINE/LILACS sobre a manutenção dessa forma intermediada 

de busca. 

Os 92 respondentes foram quase unânimes (93,5%) à manutenção dos 

serviços intermediados, e apenas 6,5% afirmaram não ser necessária sua manutenção.   

Números semelhantes foram encontrados por LUDWIG e col.38 (1988), onde 84% dos 

alunos treinados no acesso às bases de dados continuariam utilizando o intermediário, 

caso a biblioteca mantivesse essa possibilidade. 

Os alunos que concordaram sobre a Biblioteca manter os serviços de busca 

intermediados pelo bibliotecário, apresentaram as seguintes justificativas, agrupadas 

quanto:     - à falta de tempo   -   “...nem sempre o aluno que trabalha tem tempo para 
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ficar na Biblioteca”(2 usuários); “...para quando não se tem tempo”(6 usuários);  

“...principalmente para pedir levantamento remoto, quando não em S.Paulo”; 

- ao papel do bibliotecário   -   “...permite maior satisfação quanto ao 

resultado”; “...para obter melhores resultados”; “...porque eles sabem mais como 

estão estruturadas as bases”; “...o trabalho do bibliotecário é importante no resultado 

da pesquisa”; “...o bibliotecário tem mais experiência com a busca”(7 usuários); 

“...eles tem mais familiaridade”(2 usuários); “...as duas formas (pelo bibliotecário e 

pelo usuário) se complementam”; “...complementa a minha busca”; “...nem sempre o 

usuário tem a agilidade do bibliotecário”; “...conto com serviço especializado”; 

“...em pesquisas mais elaboradas”(3 usuários); “...o bibliotecário quando procurado 

deveria ensinar e  não  aceitar fazer a busca  para o usuário”. 

- à falta de familiaridade   -   “...para os temas com os quais não tenho 

familiaridade”; “...em situações de dificuldade quanto ao tempo”(2 usuários); “...falta 

de hábito com os recursos da informática”; “...as vezes esqueço alguns comandos”; 

“...para aqueles que não captam a partir do Curso”; “...para quando não se lembra 

dos detalhes”; “...o resultado é mais lento quando não se tem familiaridade”; “...até 

que se tenha prática é necessário poder contar com ajuda”; “...se você não pratica 

perde o ritmo”. 

- à segurança  no uso posterior das bases   -   “...a opção do usuário fazer 

sozinho é recente”; “...me sinto inseguro com tanta tecnologia”; “...o usuário deve 

contar sempre com a ajuda do bibliotecário”; “...o fato dele ter autonomia hoje não 

significa que não venha precisar de ajuda amanhã”; “...quando surgem novas 

dificuldades”; “...pelo menos no inicio para comparar a busca feita pelo usuário com 

a do bibliotecário e acertar os erros”; “...a participação no Curso não garante 

independência”; “...como exceção não como regra”;“...o aproveitamentos após o 

Curso é desigual entre os alunos”; “...restrito ao docente”. 
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Alguns dos usuários favoráveis à manutenção das buscas intermediadas 

deixaram comentários que, na realidade, refletiram opinião contrária, ou seja, 

dispensariam os serviços do bibliotecário desde que recebessem ajuda junto aos 

computadores, na hora da busca, o que representa mais 13 opiniões contrárias à 

manutenção dos serviços dos bibliotecários.   Foram os seguintes trechos: “...não é 

necessário desde que haja sempre assessoria do bibliotecário”; “...não é necessário 

desde que as bases sejam disponíveis nos departamentos”; “...é necessário em nível de 

assessoramento”; “...somente para ajuda durante a busca”; “...quando a busca é 

muito difícil, para tirar dúvidas”; “...somente para orientação”; “...em um processo 

de formação é sempre bom uma orientação qualitativa”; “...para dirimir possíveis 

dúvidas”’; “...para completar meus levantamentos quanto às teses, congressos e 

livros”; “...principalmente quando não há bases para o nosso assunto (arquitetura)”; 

“...não há como suprir orientação experiente”; “...para os impedimentos da 

biblioteca, situações previstas hoje, como: rede fora do ar, sala não disponível, base e 

período da base não disponível, etc.” “...até que se  tenha prática é necessário contar 

com ajuda experiente”. 

Ao exame da literatura da área, e dos resultados do presente estudo, 

verifica-se a necessidade da manutenção do serviço de busca, intermediado pelo 

bibliotecário, mesmo para aquele usuário já capacitado no uso das bases de dados, até 

que a Biblioteca possa elaborar outros estudos sobre necessidades de seus usuários ou 

disponibilizar programas interativos que facilitem a busca informatizada. 

TENOPIR e NEUFANG67 (1992)  em pesquisa realizada junto a 119 

bibliotecas da “American Reference Librarian”, nos Estados  Unidos, sobre o uso da 

referência eletrônica, ou seja, do produto obtido sob várias formas de busca (via CD-

ROM, catálogos online e outros derivados eletrônicos),  concluíram  que 45% das 

bibliotecas ofereciam a possibilidade de busca realizada pelo próprio usuário, e que 

96% destas ofereciam também serviços de busca intermediados pelo bibliotecário. 
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Vale destacar, no entanto, que as redes locais em crescimento, promovendo 

acesso através de programas interativos, poderão diminuir a solicitação de buscas 

intermediadas.   CREA e col.11 (1992) chamam a atenção para a tendência  nas 

bibliotecas de as solicitações de buscas intermediadas estarem declinando enquanto as 

solicitações para a capacitação nas técnicas de busca estarem aumentando. 

CRELLIN12 (1992) chama a atenção para o fato de que a instrução no uso 

de bases de dados em CD-ROM é tão importante quanto a que foi destinada aos índices 

impressos em papel, embora demandam grande investimento de tempo em treinamento 

de usuários finais.   Conclui que os usuários não se tornam usuários das bases de dados 

sem a instrução do bibliotecário. 

MIRANDA44 (1994), de certa forma contra argumenta antevendo o futuro 

contato entre usuários e bases de dados com a eliminação do intermediário, ou seja, 

“interfaces amigáveis” farão o papel do bibliotecário que executa buscas, inclusive 

minimizando treinamentos básicos "...os novos sistemas requerem novas estratégias 

para o treinamento de usuários, alcançando níveis de auto-instrução na forma 

interativa" . 

Não é supérfluo afirmar a necessidade de as bibliotecas oferecerem cursos 

de capacitação aos seus usuários quanto às tecnologias que disponibilizam para o 

acesso à informação.  Como afirmam LANCASTER e col.31 (1994) “...as bibliotecas 

estarão prestando um "deserviço" caso acreditem que podem disponibilizar bases de 

dados sem que seu usuário tenha um mínimo ou nenhuma instrução para esse fim”. 
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5. CONCLUSÕES  E  RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados e discussões do presente trabalho permitiram chegar à 

conclusão que o Curso MEDLINE/LILACS, modalidade do Programa Educativo, 

ministrado a docentes e alunos da pós-graduação em saúde pública, está de forma geral, 

atendendo às necessidades de acesso às bases de dados bibliográficas dessas categorias 

de usuários da Biblioteca da FSP/USP.   Também que o egresso do Curso 

MEDLINE/LILACS tornou-se realmente usuário final da busca informatizada com 

nível de autonomia e familiaridade com as bases MEDLINE e LILACS adequado às 

suas necessidades de busca, considerando as conclusões e recomendações* , a seguir 

apresentadas. 

 

A)  Sobre o perfil do usuário que procura capacitação 

. Categoria.   A procura pelo Curso MEDLINE/LILACS foi, 

principalmente, pelo usuário aluno dos cursos de pós-graduação (79,3%).   No entanto, 

em relação ao potencial de usuários dessa categoria, a participação foi de 26%, devido 

principalmente à falta de vagas no Curso.   Quanto ao docente, a participação foi baixa, 

ou seja,  10% dos participantes, representando 12% do total  da FSP/USP. 

Recomendações: 

a) O Curso deve ser oferecido em bibliotecas da área da saúde, 

principalmente para os envolvidos em atividades acadêmicas e de pesquisa , como 

pesquisadores, orientadores e   alunos de cursos de  pós-graduação.    

                                                           
* Recomendações grafadas em “italic” 
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b) Há necessidade de investimento pelas bibliotecas na atualização dos 

docentes quanto à busca bibliográfica, uma vez que, muitos deles, atuam como 

orientadores da pós-graduação sendo, portanto, os grandes disseminadores das novas 

formas de acesso à literatura especializada. 

c) A Biblioteca deve estender a possibilidade de participação no Curso 

MEDLINE/LILACS a todo usuário da área da saúde envolvido em atividades 

acadêmicas e de pesquisa. 

d) As turmas para o Curso devem ser formadas levando-se em conta a 

categoria ou especialização dos alunos e nível de conhecimento das tecnologias. 

e) A Biblioteca deve dirigir seus esforçosna extensão de seus cursos a 

todos os seus usuários. 

. Formação acadêmica básica.   A  procura pela capacitação no acesso à 

informação, no campo da saúde pública, através das novas tecnologias de informática, 

foi feita na sua maioria, pelo usuário graduado na área de ciências biológicas (81,5%), 

destacando-se a especialidade medicina (31,5%). 

. Atividade do usuário.    A principal atividade que levou o usuário a 

procurar essa capacitação foi a acadêmica (79,4%), sendo que na sua maioria (70,8%) 

na própria FSP.   Quanto ao grau acadêmico, grande parte deles é constituída por 

mestrandos (40,2%) e doutorandos (38,1%) que precisam dessa capacitação para suas 

atividades acadêmicas na própria FSP.   Os docentes pouco procuraram essa 

capacitação embora tivessem prioridade na participação dos Cursos.   Assim, as 

atividades acadêmicas reforçam a pertinência do Curso, principalmente voltado aos 

envolvidos na pós-graduação na área da saúde. 

. Área temática de atuação.    Observou-se que as principais áreas 

temáticas que compõem a saúde pública foram representadas por usuários interessados 

em participar no Curso,  ou seja, em Epidemiologia/Bioestatística (22,8%), Cuidados 
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de Saúde (22,8%), Administração e Planejamento em Saúde (15,3%), Saúde Ambiental 

(14,1%) e Nutrição (14,1%). 

Recomendações: 

a) A Biblioteca deve procurar alguma forma de atuação nas áreas onde 

menos usuários procuraram a capacitação. 

b) Promover cursos específicos às temáticas das áreas menos demandadas. 

.Justificativas da demanda ao Curso.   A autonomia no acesso à 

informação (72,8%) é o principal motivo que leva o usuário a participar em cursos 

dessa natureza.   A maioria deles acredita que fazendo, ele mesmo, a busca 

informatizada estará alcançando a informação atualizada (54,3%), com qualidade 

(39,1%) e com rapidez (53,3%). 

Recomendações: 

a) A Biblioteca deve continuar investindo em programas e estratégias que 

objetivam dar autonomia ao seu usuário quando busca a informação. 

b) Deve estimular a participação de todo o interessado em se tornar 

multiplicador desse Curso, já atuando em seu novo papel de formadora de novos 

instrutores. 

c) A agilidade  e garantia de atualização na recuperação da informação  

deve ser meta da Biblioteca, uma vez que essa é a necessidade do  usuário final. Por 

isso também a Biblioteca, deve permitir ao usuário a realização de busca intermediada 

também  no momento em que ele precisa. 

.Obtenção da informação e do documento.   O usuário que procura 

capacitação no uso das bases de dados foi, na sua grande maioria, aquele que freqüenta 

bibliotecas (92,4%), que quando não localiza o documento original recorre à citações 

de outros autores (43,5%), utiliza dados dos resumos (41,3%) ou deixa de usar a 

informação (37,1%).   O conhecimento da existência das bases MEDLINE e LILACS 
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como ferramentas para a busca da informação, foram fatores facilitadores para que 

62,1% dos usuários buscassem capacitação. 

Recomendações: 

a) Os alunos (no caso deste estudo, da pós-graduação) devem receber mais 

orientação quanto à busca de originais para os seus trabalhos de pesquisa. 

b) A disponibilização de bases de dados, para acesso pelo próprio usuário, 

demanda capacitação desse usuário. 

.Divulgação do Curso.   A maior divulgação do Curso ocorreu na própria 

Biblioteca (60,8%) e entre os colegas (24%).   Esse fato reforça o papel importante da 

Biblioteca  na disseminação das tecnologias de informação junto aqueles que precisam 

dela. 

Recomendação:   A Biblioteca deve promover a divulgação dos recursos 

que disponibiliza para a capacitação de seus usuários, também fora do seu ambiente 

físico, desde que tenha condições de atender a demanda dos Cursos. 

 

B) Avaliação do Curso MEDLINE/LILACS 

.Conteúdo programático.    O conteúdo básico do Curso foi considerado 

adequado por 75% dos usuários.   O módulo sobre comutação bibliográfica foi 

considerado pela maioria dos participantes (95,6%) entre útil e muito útil.   Por isso 

deve ser mantido, e inclusive, acrescentado em todos os Cursos destinados à divulgação 

dos serviços oferecidos pela Biblioteca. Nenhum dos tópicos apresentados no programa 

deve ser excluído. 

Recomendações: 

a) O conteúdo do Curso deve enfatizar a importância dos descritores e 

vocabulários controlados como ferramentas imprescindíveis para uma busca 

bibliográfica pertinente.    
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b) Deve-se trabalhar com mais exercícios práticos para que o usuário  

adquira o hábito de racionalizar as buscas mais exaustivas, com o recurso do 

vocabulário controlado. 

c) O uso do vocabulário controlado na recuperação da informação deve 

ser incentivado, bem como o uso do termo livre deve ser orientado para as consultas 

rápidas e simples. 

d) Conceitos sobre sistemas de informação e suas possibilidades: rede 

local, CD-ROMs, Internet, catálogos online, recursos e serviços, devem ser incluídos 

no conteúdo do Curso. 

e) Deve ser incrementada a  orientação sobre como localizar e obter as 

citações resultantes das buscas, seja na própria Biblioteca ou fora dela (em nível 

nacional e internacional), pelos variados  meios disponíveis, inclusive o eletrônico. 

f) Os cursos devem ser programados de forma a permitir que todo o seu 

conteúdo seja cumprido no prazo previsto, ou que garanta ao aluno a possibilidade de 

completá-lo posteriormente, em casos imprevistos,  levando essa necessidade  em 

conta na formação de turmas, nos  conhecimentos prévios  dos participantes e na 

carga horária do Curso.    

.Estrutura do Curso.   A estrutura do Curso, de acordo com os seus 

módulos, pode ser considerada adequado, devendo, no entanto, passar por melhorias 

que atendam às necessidades dos usuários da Biblioteca.   A principal adequação deve 

ser quanto ao reforço nas aulas práticas, de acordo com 68,5% dos participantes.   A 

disponibilidade do bibliotecário-instrutor seria maior com grupos menores e 

homogêneos de alunos. 

Recomendações: 

a) O número de participantes deve ser adequado à quantidade de 

computadores disponíveis,  permitindo um usuário em cada máquina. 
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b) O acompanhamento do aluno, pelo instrutor, após o Curso deveria 

ocorrer por algum tempo. 

c) O local para a realização dos Cursos deve permitir privacidade ao 

instrutor e aos participantes, por isso  não deve ser em área destinada ao público em 

geral. 

d) A Biblioteca deve ter salas devidamente equipadas, inclusive com 

recursos audiovisuais, para o Curso MEDLINE/LILACS. 

.Conhecimentos prévios para participação no Curso.   O conhecimento 

mínimo de informática (71,6%) e de inglês (43,5%) foi considerado importante para 

que o aluno tenha melhor aproveitamento no Curso.  A organização das turmas, quanto 

aos conhecimentos prévios dos participantes, foi considerada necessária para bom 

andamento do Curso. 

Recomendações: 

a) A formação de turmas para o Curso deve levar em conta conhecimentos 

prévios, área temática de atuação e categoria de usuários. 

b) A Biblioteca deve estabelecer critérios mínimos para a participação no 

Curso, seja quanto ao conhecimento básico de informática, de inglês, de descritores, 

ou de  bases de dados. 

c) A participação no Curso deve estar vinculada à fase em que se encontra 

da pesquisa, no caso dos alunos da pós-graduação. 

.Carga horária.    A carga horária para o Curso, estruturado como está foi 

considerada inadequada por grande parte dos participantes (63%).  Deve ser revista e 

aumentada, segundo 70,7% dos usuários, para de 9 a 12 horas,  para que o aluno tenha 

a oportunidade de executar buscas informatizadas com o monitoramento do 

bibliotecário instrutor.    
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.Sobre a metodologia.    O Curso deve ser conduzido de forma a mesclar 

aulas práticas e teóricas, em microcomputadores, individualmente, em área exclusiva 

da Biblioteca. Aulas teóricas acompanhadas pela prática monitorada foi considerada 

adequada pela maioria dos participantes (89,1%). 

Recomendações: 

a) Nas aulas práticas  devem ser incluídos exercícios comparando as 

mesmas buscas realizadas com termos livres e com vocabulário controlado. 

b) A Biblioteca deveria promover um trabalho anterior ao Curso onde o 

aluno pudesse ser orientado quanto ao uso de sistemas de informação, quanto às novas 

tecnologias de acesso, quanto ao reconhecimento de descritores de áreas temáticas 

específicas e, principalmente, através de leituras, talvez, visando uniformização das 

turmas quanto aos conhecimentos prévios. 

c) Após o Curso um acompanhamento monitorado das buscas feitas pelo 

próprio usuário para elucidar possíveis dúvidas, inclusive comparando alguns 

resultados das buscas realizadas pelo aluno com as mesmas realizadas pelo 

bibliotecário-instrutor. 

.Material didático.   O material didático distribuído durante o Curso foi 

considerado suficiente pela maioria dos participantes (84,8%).   No entanto, a apostila 

deve ser reformulada. 

Recomendações: 

a) A apostila deve conter instruções, passo-a-passo, em português, de todo 

o conteúdo do Curso, bem como modelos de estratégias de buscas básicas, com 

modelos de exercícios (resolvidos e a resolver) para prática do aluno nos horários 

entre as aulas.  

b) Os demais materiais instrucionais distribuídos, em outros idiomas, 

devem ser revistos e traduzidos em português.  
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c) Considerar a possibilidade da edição do Curso em vídeo para que o 

aluno possa revê-lo quando necessário. 

.A equipe de bibliotecários instrutores.   Considerando seu trabalho junto 

ao usuário final, percepção de mudança de atitude do usuário frente ao uso das bases de 

dados, pertinência do Curso MEDLINE/LILACS, fatores facilitadores ou dificultadores 

para o acesso às bases de dados, pelo próprio usuário, pode-se afirmar que o 

bibliotecário de referência, pelas suas características, é o profissional mais indicado 

para o papel de instrutor na capacitação de usuários das bases de dados. 

Recomendações: 

a) O domínio da terminologia em ciências da saúde, conhecimento das 

tecnologias para o acesso às bases e os vários softwares disponíveis em rede, além da 

disposição para ensinar, são condições básicas para o bibliotecário-instrutor. 

b) O papel das bibliotecas na educação permanente no uso das tecnologias 

para o acesso à informação, orientando, capacitando, instruindo, assessorando o 

usuário, deve ser retomado, aprimorado como um dos mais importantes na “era da 

biblioteca virtual”. 

 

C) Sobre o participante do Curso como usuário das bases de 

dados 

A maioria dos participantes do Curso (80,4%) realizou, de alguma forma, 

busca informatizada após capacitação no acesso às bases de dados MEDLINE e 

LILACS na Biblioteca da FSP.   Destes, 65,2% o fizeram com autonomia e 15,2% 

através da intermediação do bibliotecário.   O usuário final da busca informatizada 

realizou buscas também via bibliotecário (73,3%).   Dos participantes do Curso, 19,6% 

não realizaram forma alguma de busca informatizada na Biblioteca, após o Curso, 

devido ao fato de não haver necessidade de busca nesse período (72,2%). 
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Usuário final da busca informatizada (Grupo I) 

.Motivo da busca de capacitação.   O usuário busca capacitação no acesso 

às bases de dados principalmente para garantir sua autonomia na obtenção da 

informação (80,0%).   Desta forma também consegue maior rapidez na obtenção dos 

resultados (36,7%), e torna-se mais seguro quanto a literatura existente na sua área 

(11,7%), quanto ao uso das tecnologias de informática e quanto aos resultados das 

buscas informatizadas. 

.Familiaridade.   Os usuários egressos do Curso mostraram ter adquirido 

familiaridade com o sistema de acesso e com as bases de dados, quando apresentaram 

opiniões pertinentes sobre vários aspectos da busca informatizada: formulação de 

estratégias de busca, uso de vocabulário controlado e uso de termo livre nas pesquisas.    

A maioria deles prepara,  de alguma forma, com antecedência ou no momento da 

busca, sua estratégia de busca (93,4%) e consideram o uso do MeSH e do DeCS 

facilitadores da busca (60%).  A maioria dos usuários finais da busca informatizada 

(90%), precisou de ajuda do bibliotecário no momento da busca, principalmente para 

esclarecimentos sobre estratégias de busca (64,8%). 

Recomendações: 

a) A Biblioteca deve ter como meta maior investimento no usuário 

participante do Curso quanto à prática nas base de dados, especificamente no uso 

comparativo de vocabulário controlado e termo livre para que o usuário adquira 

maior habilidade e segurança no uso combinado dessas formas de busca. 

b) A Biblioteca deve manter equipe qualificada, seja bibliotecário ou 

monitor, para prestar assessoria no acesso e uso da rede local, especificamente às 

suas bases de dados, caso o usuário precise de ajuda no momento da busca. 

.Relevância dos resultados.   Os usuários das bases de dados 

consideraram, de forma geral, bons os seus resultados de busca, ou seja, 85% deles com 

relevância acima de 50%.   Os demais consideraram suas buscas com pouca relevância 
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principalmente pelo fato de a Biblioteca não dispor de bases especializadas nas 

temáticas procuradas 

Recomendação:  É necessário que  estudos mais detalhados sobre a 

relevância dos resultados de busca do usuário final sejam objetivo da Biblioteca, como 

subsídio importante à adequação de seus serviços e seu  Programa Educativo. 

Facilidades e dificuldades para o uso das bases.   O fato de haver 

restrição na gratuidade para a recuperação das citações foi considerado fator inibidor 

do uso das bases de dados por 40% dos usuários.   Porém  a maioria deles (46,7%) 

considerou  que essa restrição não dificultou sua ida aos terminais.  

Recomendação:   A Biblioteca deve estabelecer limites, com critérios, para 

a obtenção dos resultados das buscas dos usuários finais, mas deixar livres de limites a 

comunidade acadêmica da FSP/USP. 

Quanto aos controles de uso das bases, adotados pela Biblioteca,  a maioria 

(73,3%) considerou que os mesmos não prejudicam sua ida aos computadores, 

inclusive concordaram que deva existir.   Os 26,7% que consideraram esse fator 

inibidor do uso justificaram que há demora no preenchimento das planilhas de controle, 

que as bases não podem ser usadas quando não há funcionário para realizar esse 

controle, e que têm a sensação de estar incomodando. 

Recomendações: 

a) Os controles de uso das bases de dados da rede local da Biblioteca 

devem existir para fins de estatística, segurança e avaliação do serviço.   Os mesmos 

poderiam ser automatizados para permitir maior fidedignidade dos registros, maior 

facilidade de acesso pelo próprio usuário e menor constrangimento para ambas as 

partes. 
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b) A Biblioteca poderia programar uma forma de controle automatizado 

para que o usuário, vinculada à FSP, pudesse recuperar um número ilimitado de 

citações, desde que, fosse pertinente à sua área temática ou de pesquisa na FSP. 

A localização dos computadores para os usuários finais foi considerada 

adequada por grande parte deles (58,3%).   A inadequação (41,7%) foi devida, 

principalmente, à falta de espaço (para anotações ao lado dos computadores) e 

privacidade no momento da busca. 

Recomendações: 

a) Os computadores para acesso pelo próprio usuário às bases de dados  

devem estar perto ou dentro da área de Referência, ou pelo menos, onde houver um 

biliotecário ou equipe capacitada, para poder prestar ajuda no momento da busca.   

Ao mesmo tempo devem permitir conforto e privacidade ao usuário que precisa 

executar uma busca mais elaborada. 

b) O usuário poderia contar com equipamentos para consultas rápidas 

junto à área de Referência, e com equipamentos instalados adequadamente para 

consultas mais elaboradas em local mais privativo. 

c) Junto aos computadores devem constar materiais instrucionais básicos, 

além da sinalização adequada, para o acesso a todas as bases de dados disponíveis na 

rede local. 

Quanto à forma de obtenção dos resultados, a maioria dos usuários 

preferiu gravar seus resultados em disquetes (70%), forma essa recomendada pela 

Biblioteca.   

Recomendações: 

a) A segurança da rede local pode ser preservada se a Biblioteca fornecer 

ao usuário disquetes próprios. 
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b) Em futuro próximo, estarão preferindo enviar os resultados das buscas 

para seus computadores pessoais, assim os equipamentos destinados á área de acesso 

às bases devem ser de tecnologia adequada para o uso da Internet ou similar. 

 

Usuário do acesso intermediado pelo bibliotecário(Grupo II) 

Os usuários que utilizaram as bases de dados somente através dos serviços 

do bibliotecário (15,2%) alegaram os mesmos motivos como: falta de familiaridade 

com as bases de dados (85,7%), confiança nas buscas realizadas pelos bibliotecários 

(28,6 %)  e falta de infra-estrutura da Biblioteca (21,4 %). 

Os usuários da busca informatizada também utilizaram os serviços 

intermediados pelos bibliotecários (73,3%), principalmente, por problemas de infra-

estrutura da Biblioteca (45,4%).    

O uso das bases de dados através de um intermediário pode ser justificado 

pela conveniência de contar com um profissional experiente para realizar suas buscas. 

Recomendações: 

a) Todas as bases de dados para o acesso pelo próprio usuário devem  

estar disponíveis durante o período em que a Biblioteca estiver aberta ao público. 

b) Deve haver sempre um bibliotecário capacitado para orientar o egresso 

do Curso no uso da bases de dados, diminuindo o número de solicitações de busca 

intermediada, por este segmento de usuário. 

 

Não usuários das bases de dados (Grupo III) 

Dos participantes do Curso MEDLINE/LILACS, 19,6% não utilizaram 

nenhuma forma de acesso às bases da Biblioteca da FSP/USP.   A maioria deles não 

teve necessidade de realizar buscas nesse período (72,2%); outros alegaram que a 
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Biblioteca não possuia bases que contemplassem seus assuntos (27,8%); não se 

sentiram familiarizados com os vocabulários controlados (11,1%); utilizaram os 

recursos de suas Instituições, sendo inclusive multiplicadores do treinamento recebido 

(11,1%); e o levantamento feito durante o Curso foi suficiente para as suas 

necessidades de pesquisa (5,5%). 

Recomendação:   Os Cursos devem ser oferecidos a usuários envolvidos 

em atividades que necessitem de acesso à literatura especializada, priorizando, no 

caso da pós-graduação, os que estejam na fase de levantamento bibliográfico para 

pesquisa científica. 

 

D)   Sobre a necessidade da manutenção dos cursos e serviços 

de busca pela Biblioteca    

Todos os participantes, e alguns, enfaticamente, afirmaram ser importante 

que a Biblioteca mantenha esse tipo de capacitação atendendo às necessidades dos seus 

usuários.   Essa capacitação deve ser realizada em modalidades e níveis diferenciados. 

Recomendações: 

a) A Biblioteca deve garantir capacitação ao seu usuário para todas as 

possibilidades de busca da informação que sua rede local permitir. 

b) O Programa Educativo, além dos cursos em níveis básicos e níveis mais 

avançados deveria permitir cursos de reciclagem, através dos quais o egresso 

mantivesse vínculo com a Biblioteca, aperfeiçoando-se e atualizando-se 

constantemente, dado que as tecnologias de informática têm grande velocidade de 

mudança e as próprias bases de dados são aprimoradas a cada nova edição.  

c) O Programa deveria voltar-se também ao nível de capacitação para 

formação de novos instrutores, atualização permanente da equipe de instrutores,  para 
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especialização do profissional bibliotecário, tanto no ambiente da biblioteca como em 

outras instituições congêneres. 

d) A Biblioteca deve dirigir seus esforços no sentido de realizar cursos 

dessa natureza, além de na própria Biblioteca, também no ambiente de trabalho do 

docente pesquisador, ou seja, nos seus Departamentos, no seu próprio equipamento, 

uma vez que poucos compareceram aos Cursos oferecidos na Biblioteca. 

A manutenção dos serviços intermediados pelo bibliotecário foi confirmada 

pela grande maioria dos usuários (93,5%).   Alguns deles (20,6%) opinaram não ser 

necessária a manutenção dessa intermediação desde que exista equipe disponível para 

prestar ajuda junto aos computadores, no momento da busca. 

A Biblioteca deve continuar oferecendo os serviços de busca intermediada, 

porém mantendo a monitoria  para o usuário final, seja orientando na seleção da 

base, na elaboração da estratégia de busca, na obtenção dos resultados, seja 

promovendo treinamentos e cursos, e principalmente, avaliando sistematicamente o 

uso das bases de dados e de sua rede local.   O bibliotecário ainda é aquele que está 

melhor capacitado para realizar buscas nas bases de dados.  

Recomendação:   A Biblioteca deve estimular o usuário a participar do seu 

Programa Educativo e, buscando a qualidade na prestação de serviços, permitir 

esse usuário conte com o serviço de busca realizado pelo bibliotecário, quando 

necessário. 

 

 Comentários finais  

Nos últimos 30 anos as bibliotecas têm proporcionado ambiente de, pelo 

menos, quatro diferentes formas de acesso informatizado: online realizado somente 

pelo bibliotecário; online realizado pelo usuário; acesso em CD-ROM (interface 

amigável) pelo bibliotecário e usuário;  e, mais recentemente, acesso às redes locais 
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informatizadas (LANs) que permitem integrar sistemas online e CD-ROM facilitando a 

busca para o usuário final..   Elas continuarão a ser o lugar onde todas essas formas 

acontecem ? 

A experiência da Biblioteca da FSP/USP em tornar seu usuário auto-

suficiente na busca da informação, por processos informatizados, aponta para o 

surgimento de um novo usuário e de um novo bibliotecário.   O usuário capacitado, 

com maior autonomia no acesso à informação, mais exigente quanto à qualidade dos 

serviços prestados pela Biblioteca; o bibliotecário assumindo novas responsabilidades 

que o qualifiquem cada vez mais.   Agora é o educador, aquele mediador entre a 

máquina e o usuário, redefinindo e tornando relevantes seu espaço, seu trabalho e seus 

conhecimentos no emergente mundo da informação eletrônica.   O papel de 

bibliotecário-educador será também, tanto na instrução formal para o uso das 

tecnologias de informação quanto no planejamento de softwares interativos, ou outras 

formas de comunicação, para o acesso à informação. 

É necessário, no entanto,  que outros estudos sobre o usuário final da busca 

informatizada na área da saúde sejam realizados.  Avaliações sistematizadas, tanto para 

analisar o  desempenho do usuário final, como para detectar possíveis dificultadores no 

uso dessas tecnologias, devem ser meta permanente para a busca da qualidade na 

prestação de serviço pelas bibliotecas. 

O presente trabalho procurou analisar  uma nova tendência no uso das 

tecnologias para o acesso à informação e mostrar o importante papel do bibliotecário e 

das bibliotecas no sentido de promoverem uma educação contínua do usuário da 

informação, papel este sempre presente na necessidade do usuário, mas nem sempre 

viável na prática bibliotecária.   Desta forma a biblioteca poderá continuar a ser o lugar 

onde convergem todas as formas de obtenção da informação. 

A Biblioteca da FSP/USP, no decorrer da era tecnológica, tem conseguido 

adequar seus serviços às necessidades de busca do usuário.   Além disso, tido o mérito 
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de trazer o usuário ao ambiente da tecnologia da informação quando promove cursos de 

capacitação para a busca informatizada.   Por isso deve manter, adequar e desenvolver 

essa capacitação pois este é o caminho das bibliotecas.   Quanto mais tecnologia é 

disponibilizada maior é o compromisso das bibliotecas em capacitar e orientar o 

usuário final da busca informatizada. 
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