EDITORIAL
Prezados Leitores,
É com grande satisfação que apresentamos mais um fascículo da Revista Digital de
Biblioteconomia e Ciência da Informação (RDBCI), em comemoração aos dois anos de seu
lançamento. Temos agora a responsabilidade de elevarmos a qualidade técnica e científica
uma vez que fomos honrados em tê-la listada dentre as principais revistas de Ciência da
Informação em língua portuguesa, pelo pesquisador Yves-François Le Coadic, na edição
atualizada do livro “A Ciência da Informação”.
Para nós editores da RDBCI, sentimo-nos no dever de tentar trazer a vocês leitores
desta publicação, artigos com qualidade e inéditos no campo da pesquisa bibliográfica das
áreas da Biblioteconomia e da Ciência da Informação. Além disso, é nosso compromisso,
através deste canal de informação, possibilitar o acesso a textos selecionados, analisados e
atualizados no sistema de editoração eletrônica – SEER, com a possibilidade dos autores
acompanharem o processo de editoração dos seus trabalhos enviados para submissão,
reavaliando assim, os conceitos de autonomia editorial via web, para aqueles que acreditam no
avanço da tecnologia e acessibilidade aos textos gratuitos e de qualidade por meio do open
source.
Nesta edição trazemos seis artigos e três relatos de experiência, focando a classificação
das ciências, estudo de usuários on-line, descrição bibliográfica (catalogação), indicadores de
desempenho, inteligência competitiva, padrão de análise documental da norma ISO, atuação
do bibliotecário médico, biblioteca escolar e programa de qualidade 5S.
Iniciamos com a Seção ARTIGOS, tendo como primeiro artigo: “A biblioteconomia e
a ciência da informação na taxionomia das ciências de Charles Sanders Peirce” de Carlos
Cândido de Almeida (Universidade Estadual de Londrina). O autor mostra a taxionomia das
ciências desenvolvidas por Charles Sanders Peirce (1839-1914) que divide as ciências em três
ramos: ciências teóricas, ciências da revisão e ciências aplicadas. Discute também o conceito
de Biblioteconomia e de Ciência da Informação que segundo as definições e características,
encontradas na literatura consultada, estão na condição de ciências aplicadas, direcionadas a
problemas práticos da sociedade, ou seja, o problema de controle e disseminação da
informação.
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No segundo artigo, intitulado: “Requisitos funcionais para registros bibliográficos –
FRBR: uma apresentação”, Fernanda Passini Moreno e Miguel Angel Márdero Arellano,
ambos do CID da Universidade de Brasília, detalham historicamente os padrões de descrições
de documentos e comentam sobre o relatório final do FRBR. Este relatório significa um
avanço considerável na área de representação bibliográfica, publicado em 1988, apresenta
conceitos e definições de entidades, relacionamentos e atributos, lançando um novo olhar
sobre o objeto bibliográfico, centrado no usuário e suas ações.
Já o terceiro artigo de Bruno Macedo Nathansohn (Mestre do Programa de PósGraduação em Ciência da Informação - UFF/IBICT) e da Professora Doutora Isa Maria Freire
(Universidade Federal Fluminense/IBICT), intitulado: “Estudo de usuário on-line”, trata-se
de um estudo de usuários baseado na perspectiva da responsabilidade social da Ciência da
Informação, considerando um agregado de informação disponível na Internet. Os autores
neste artigo, tiveram como objetivo, o levantamento do perfil dos usuários, para detectar suas
preferências em relação ao sítio, assim como a investigação sobre o uso que se faz de um
espaço que produz informação política, econômica e social.
O quarto artigo apresentado por Helen Beatriz Frota Rozados (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul), intitulado: “Uso de indicadores na gestão de recursos de
informação”, aborda aspectos de mensuração, focando o uso de instrumentos de medição,
particularmente indicadores, para a avaliação de recursos de informação. Além disso, a autora
conceitua o que seriam indicadores de desempenho, salientando a importância de seu uso na
gestão destes recursos, com foco no cliente/usuário. Apresenta ainda, documentos que tratam
de indicadores de desempenho voltados a bibliotecas tradicionais e digitais, como as normas
internacionais ISO 11620, ISO 20983, Projeto EQUINOX, além de um manual publicado pela
UNESCO.
Em seguida, temos a contribuição em língua espanhola de autoria de Maria Jesús
Colmenero Ruiz (Universidad Carlos III de Madrid), sob o título “Introducción al modelo
topic maps (ISO/IEC 13250:2003)”. Neste artigo, a autora realiza uma revisão do padrão
ISO/IEC 13250:2003 – Topics Maps, ressaltando suas possibilidades no âmbito documental.
Descreve sua evolução histórica e a situação atual, além de apresentar os conceitos que
compõem este modelo nos três elementos básicos (tópico, associação e ocorrência) e dois
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outros elementos (escopo e assunto público), analisando suas possibilidades para a
organização do conhecimento, como estrutura de navegação semântica e para a
interoperabilidade.
Na Seção ARTIGO, temos, ainda, o artigo “Inteligência competitiva: uma revisão de
literatura”, de autoria de Estera Muszkat Menezes (Universidade Federal de Santa Catarina).
A revisão foi

levantada no Library & Information Science Abstract (LISA) no período de

1960 a 2004, priorizando as publicações nacionais da área da Ciência da Informação e como
estrangeira a Business Information Review, complementando com algumas publicações, não
indexadas no LISA, porém relevantes na área.
No primeiro texto da Seção RELATO DE EXPERIÊNCIA está a contribuição de
Fabiano Couto Corrêa da Silva (Universidade de Santa Cruz do Sul – RS), sob o título: “A
atuação do bibliotecário médico e sua interação com os profissionais da saúde para busca e
seleção de informação especializada”, que através deste relato, apresenta e discute as
atividades do bibliotecário médico, ao mesmo tempo em que descreve os principais recursos
informacionais existentes para atender a demanda informacional dos profissionais da área da
saúde e a aplicação dos resultados levantados pelo bibliotecário para aplicar o uso efetivo da
Medicina Baseada em Evidências.
O segundo texto, “Biblioteca do Colégio Estadual Manoel Vilaverde: um espaço além
das quatro paredes” é de Maria Aparecida Rodrigues de Souza (Colégio Estadual Manoel
Vilaverde – GO). Relata a experiência da prestação de serviços e atividades de leitura
desenvolvidas na biblioteca Domingos Garcia Filho (BDGF) do colégio em Inhumas – GO,
onde atuou como responsável de 1997 a abril de 2004. Neste relato apresenta algumas
estratégias para estímulo à leitura praticada pela BDGF desde a sua ativação em 2001, ano em
que o colégio foi contemplado com mais de 1300 livros pelo Programa de Bibliotecas das
Escolas Estaduais do Estado de Goiás.
No último relato, Maria Alice de França Rangel Rebello (Universidade de São Paulo)
descreve a “Implantação do programa 5S para a conquista de um ambiente de qualidade na
biblioteca do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo”, relatando a experiência
da aplicação da metodologia do programa 5S no Serviço de Biblioteca e Documentação
Científica do Hospital Universitário da USP como ferramenta para implantação de um
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programa de qualidade. São descritas as estratégias utilizadas para a aplicação dos 5 sensos,
que visam promover a alteração do comportamento das pessoas e transformar o ambiente das
organizações.
Resta-nos agora, desejar a vocês, uma ótima leitura dos textos aqui apresentados pelos
nossos parceiros que contribuem para o avanço e credibilidade da RDBCI, pois apostam na
competência de seus editores e de sua equipe, proporcionando assim, mais um espaço para
registrar e divulgar o conhecimento. Vale a pena realizar a busca, fazer o download e ter
acesso ao texto completo dos artigos. Não deixem passar esta oportunidade!
Até o próximo número!

Gildenir Carolino Santos
Danielle Thiago Ferreira
Leonardo Fernandes Souto
Editores da RDBCI
Setembro/2005
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