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Caros Leitores,
Iniciamos essa edição com a temática “Ética profissional, sustentabilidade e
informação científica”, com a colaboração de 10 Artigos; 02 Artigos de Pesquisa e 01
Resenha.
Estamos vivendo atualmente, uma revolução dos conceitos, das profissões, e porque
não da própria ética profissional do bibliotecário no campo da informação. Isso prevalece
muito com a também em várias outras áreas. Nessa edição trazemos um artigo que fala
justamente da ética profissional, deontologia profissional e sindicalismo. Sendo que a
deontologia profissional “é o conjunto de regras éticas e jurídicas pelas quais um determinado
profissional deve pautar o seu comportamento”.
Outras duas questões focadas na temática é a sustentabilidade e a informação
científica que visa primeiramente adotar ações sustentáveis para que se usem nas bibliotecas,
e o crescimento da produção científica brasileira que tem como organizador dela o
profissional bibliotecário.
Assim damos início com a Seção Artigos, trazendo o primeiro trabalho intitulado
“Arquivamento da Web: estudos de caso internacionais e o caso brasileiro” de autoria de
Moisés Rockembach (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) que tem como objetivo
delimitar conceitualmente e teoricamente o tema arquivamento da web, além de verificar
estudos de caso internacionais e a situação brasileira sobre este tema. O autor focou na
metodologia da pesquisa exploratória-descritiva utilizando a abordagem qualitativa, tendo a
aplicação de seleção e análise de estudos de caso internacionais para exemplificar o
funcionamento do arquivamento da web em vários países, além da análise do contexto
brasileiro.
No segundo artigo “As TICs como suporte ao patrimônio público cultural: Projeto de
Digitalização do Acervo do Arquivo Histórico do Município de Araranguá-SC”, Gabrielli
Ciasca Veloso, Andréa Cristina Trierweiller e Paulo César Leite Esteves (Universidade
Federal de Santa Catarina) buscam neste trabalho a disponibilização virtual do acervo
histórico do município de Araranguá-SC e consequente e concomitantemente sua conservação
e difusão com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, comprovando que a
visita ao museu não é mais a principal fonte de informações lembrada no momento da
pesquisa.
No artigo sobre a “Análise documental de imagem: uma leitura das contribuições
semióticas”, Ana Clara Gatto (Universidade Estadual Paulista) analisa a imagem como objeto
de estudo científico e sendo compreendida como documento. Nesse sentido, a autora busca
realizar uma revisão acerca dos estudos sobre análise documental e análise de conteúdo da
imagem em imagens fotográficas, artísticas e midiáticas, para fins de indexação.
No artigo seguinte, um dos focos da temática dessa edição, os autores Jessé Albino
Santana e Jefferson Veras Nunes (Universidade Federal do Ceará), com o trabalho intitulado
“Ética profissional, deontologia e sindicalismo na biblioteconomia brasileira” tem como
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objetivo abordar a relação entre ética profissional, deontologia e organização sindical na
Biblioteconomia brasileira. Os autores utilizam na metodologia para coleta de dados a
pesquisa bibliográfica e documental. Apresentam conceitos referentes à ética como ciência e
de sua importância no âmbito das profissões. Relaciona ética e deontologia, entendendo esta
como ciência do dever, responsável de averiguar como surgem e se sustentam as normas
orientadoras das classes de profissionais. Evoca elementos históricos do movimento sindical
na Inglaterra, sua chegada ao Brasil e início da sindicalização dos bibliotecários brasileiros.
No quinto artigo sobre “Referenciais teóricos sobre a temática ‘gestão de bibliotecas’:
uma investigação na literatura em face da base de periódicos em ciência da informação
(BRAPCI)”, Jorge Santa Anna (Universidade Federal do Espírito Santo) analisa o que vem
sendo publicado a respeito do assunto “Gestão de Bibliotecas”, por decorrência, analisando o
papel do bibliotecário gestor. Assim, este artigo reflete acerca dos processos de trabalho que
orientam as atividades em uma biblioteca. Descreve o papel do bibliotecário ao deixar o perfil
técnico para habilitar-se como gestor.
No sexto artigo com a “Proposta de plano de classificação facetado para as
universidades federais”, Renata Santos Brandão e Marcel Ferrante Silva (Universidade
Federal de Goiás) apresentam um plano de classificação facetado para a gestão arquivística de
documentos nas universidades federais do Brasil. Para isso, foi realizado um levantamento
bibliográfico sobre a gestão arquivística no Brasil, os tipos de planos de classificação e a
teoria da classificação facetada de Ranganathan, por meio de buscas em bases de dados
nacionais nas áreas de Biblioteconomia e Arquivologia.
No artigo seguinte Kelma Patrícia Souza, Denise Regina da Costa Aguiar e Leonice
Domingos dos Santos Cintra Lima (Universidade Brasil) trazem o artigo sobre a “Avaliação
da sustentabilidade na Biblioteca Central Santa Mônica da Universidade Federal de
Uberlândia/MG” que também tem haver com a temática dessa edição. Os autores investigam
ações de sustentabilidade adotadas por uma biblioteca referência no país; comparam as ações
de sustentabilidade da biblioteca referência com as ações já desenvolvidas pela Biblioteca
Central Santa Mônica (BCMON); propõem ações e projetos para a BCMON, que poderão
proporcionar aos usuários e servidores da biblioteca um recinto de estudo e de trabalho
participativo, inclusivo, acessível e ambientalmente engajado.
No oitavo artigo sobre “As bibliotecas como facilitadoras no acesso à informação por
usuários com deficiência visual”, Tania Milca Malheiros e Murilo Bastos da Cunha
(Universidade de Brasília) tratam no artigo sobre o papel das bibliotecas como colaboradoras
no processo de aquisição da informação pelos usuários com deficiência visual. São citadas as
barreiras enfrentadas no processo de aquisição, como a falta de materiais adaptados e o custo
de produção. Também é apresentado um histórico da aquisição de informações desses
usuários e de sua inclusão em bibliotecas brasileiras e no exterior, apontando a cooperação
entre os serviços de bibliotecas como solução para essa questão.
Na sequência temos a “Informação jurídica: gestão do acervo” de autoria de Ana
Cláudia Carvalho de Miranda (Escola da Magistratura do RN). A autora apresenta e discute a
gestão do acervo com ênfase na informação jurídica. Especificamente, visa: fazer uma revisão
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de literatura com o intuito de traçar um panorama do gerenciamento das coleções jurídicas. A
autora constatou que por intermédio das reflexões propostas, que o papel da biblioteca
jurídica é difundir esse volume informativo nas instituições das quais fazem parte, apoiar as
decisões nos processos judiciais em curso. A autora finaliza o estudo entendendo que a gestão
de coleções envolve uma atividade bastante complexa diante dos novos desafios impostos ao
bibliotecário jurídico com surgimento de novos documentos em suportes digitais e eletrônicos
e a intensidade com que se renova a informação jurídica.
No último artigo dessa Seção, Priscila Basto Fagundes, Douglas Dyllon Jeronimo de
Macedo e Gislaine Parra Freund (Universidade Federal de Santa Catarina) com o trabalho
intitulado “A produção científica sobre qualidade de dados em big data: um estudo na base
de dados Web of Science”, os autores tem como objetivo apresentar um levantamento das
publicações relacionadas à qualidade de dados em big data na base de dados Web of Science
até o ano de 2016. Eles ainda apresentam no artigo o total de publicações indexadas na base,
a quantidade de publicações por ano, o local de origem das pesquisas e uma síntese dos
estudos encontrados. A pesquisa na base de dados foi realizada em julho de 2017 e resultou
em um total de 23 publicações. Com este levantamento foi possível concluir que os estudos
sobre qualidade de dados em big data tiveram suas publicações a partir de 2013, sendo que a
sua maioria apresenta revisões da literatura e poucas propostas efetivas para o monitoramento
e gestão da qualidade de dados em ambientes com grandes volumes de dados.
Na Seção Artigos de Pesquisa, o primeiro artigo intitulado “Práticas leitoras e
informacionais nas bibliotecas comunitárias em rede da Releitura – PE” de autoria de
Mariana de Souza Alves, Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia e Diego Andres Salcedo
(Universidade Federal de Pernambuco) analisam as práticas leitoras e informacionais
existentes em quatro bibliotecas comunitárias da Releitura-PE, a partir de dois pilares: das
ações que ela realiza e das condutas/vivências/sentimentos dos sujeitos envolvidos com essas
bibliotecas.
No segundo e último trabalho dessa Seção, Mayara Cintya do Nascimento
Vasconcelos e Gabriela Belmont de Farias (Universidade Federal do Ceará) trazem a
contribuição sobre a “Informação científica e tecnológica: análise das publicações
periódicas da ciência da informação”. As autoras analisam os artigos publicados em
periódicos científicos nacionais da área da Ciência da Informação, classificados com Qualis
A1, tendo como parâmetro o termo “informação científica e tecnológica”. Apresenta
conceitos acerca da informação científica e tecnológica e dos processos que envolvem seus
usos, bem como a comunicação científica, fluxos informacionais e fontes de informação.
Na última Seção Resenhas, Gildenir Carolino Santos (Universidade Estadual de
Campinas) elabora a resenha da obra de Leonardo Fernandes Souto sobre a temática
“Bibliotecário, coaching e gestão do conhecimento”.
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