EDITORIAL
Temos satisfação em oferecer à comunidade o primeiro número da Revista
Brasileira de Biblioteconomia e Documentação (RBBD) da Gestão 2008-2011 da
FEBAB, em continuação à linha de ação para possibilitar a atualização de
conhecimentos técnico-científicos e que procura ter como foco central de atenção as
temáticas de interesse para os profissionais da informação.
Inicia-se com a Seção de Artigos, onde é apresentado texto de autor
internacional e pesquisador do Instituto Politécnico do México – Noel Angulo Marcial,
cujo propósito é levar à reflexão e melhor compreensão da relação e das dimensões
existentes entre a competência em informação e a inovação educativa.
Em seguida, tendo como autores Jonatan Moreira e José Oscar Fontanini de
Carvalho, é apresentado o novo desafio para a educação em geral, e em específico para
a Educação a Distância, destacando-se a utilização da informação digital que é
suportada pelas tecnologias da informação e comunicação no cenário atual. O artigo tem
como propósito o estudo das diferentes formas de tratar e gerir a informação em suporte
digital, empregados pela ciência da informação, tendo em vista, portanto, a sua
aplicabilidade à EAD. O objetivo é estabelecer as possíveis relações entre métodos e
técnicas desenvolvidas e/ou empregadas por profissionais da área de ciência da
informação e os módulos que compõem um modelo de EAD.
Outro artigo de interesse é também oferecido por Maria Helena Souza
Ronchesel e Leandro Kigeski Pacheco. Apresenta as principais diretrizes
informacionais que devem nortear uma proposta de organização de conteúdo e
desenvolvimento de um curso a distância voltado para a capacitação de usuários de
bibliotecas universitárias, subsidiando a elaboração de materiais didáticos, de
comunicação e de avaliação, bem como o trabalho da equipe envolvida.
Uma contribuição à reflexão e discussão sobre o cenário da sociedade
contemporânea, de autoria de Elizabeth Adriana Dudziak e Regina Celia Baptista
Belluzzo, é apresentado na sequência. A sua ênfase reside na contribuição de uma visão
integrada entre educadores e profissionais da informação no sentido da agregação de
valor à competência informacional como apoio à inovação em práticas educacionais.
Relata-se, ainda, a importância de tecnologias e ferramentas gratuitas da
internet e sua aplicação aos programas de aprimoramento profissional de equipes que
atuam em bibliotecas universitárias, porém, na modalidade a distância. São
apresentados os resultados de pesquisa realizada pelos autores, Mônica Alves Moreira
Bucci e Patrícia da Silva Meneghel, para identificar tecnologias e ferramentas gratuitas
da internet, que pudessem ser utilizadas em programa dessa natureza, destacando-se:
Moodle, TelEduc, AulaNet e Pro-Info. Dentre as ferramentas, o destaque na utilização
foi para Voki, ISSUU, You Tube, Flickr e Stripcreator.
De autoria de Alan César Angelucci, Giovanna Sanches e Léo Vitor Alves
Redondo, temos a descrição de uma experiência de mapeamento da competência em
informação para investigar e verificar, embora de forma parcial e com o intuito
exploratório inicial, como alunos de idade superior a 21 anos e cursando o ensino
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supletivo, assimilam e lidam com as tecnologias de informação e comunicação,
especialmente, no que diz respeito à Televisão Digital. A metodologia é inovadora e
está apoiada em princípios de aprendizagem significativa e na utilização de oficinapiloto, tendo sido identificada a importância do desenvolvimento da competência em
informação para a inclusão digital.
Contribuição interessante aborda a interação de usuários com o catálogo online do Pergamum no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). A autora Carla Cristina Vieira de Oliveira, procurou identificar os recursos e
as pesquisas disponíveis no catálogo que os usuários efetivamente utilizam,
identificando o seu perfil, analisando quesitos de usabilidade e comparando as
diferenças e semelhanças dos resultados encontrados com usuários de diversas áreas do
conhecimento.
Outro artigo de interesse da área é oferecido por Solange de Oliveira
Jacinto, destacando o papel da biblioteca pública em atender a comunidade onde se acha
inserida, devendo estar preparada também para atender aos portadores de deficiência
física. Evidencia-se aqui, a importância da biblioteca pública tornar o espaço
fisicamente acessível, bem como utilizar toda a tecnologia disponível para permitir o
acesso à informação, independente da limitação física.
Finalizando a Seção de Artigos, são apresentados por Edineide da Silva
Marques e Maria Luiza Alexandre de Oliveira, na forma de uma breve revisão da
literatura, os processos estratégicos que envolvem o Balanced Scorecard (BSC) como
instrumento de vantagem competitiva para as organizações e sua aplicabilidade às
bibliotecas.
Na Seção de Comunicação procurou-se registrar os fatos e acontecimentos
considerados de maior relevância para a área e o movimento associativo. Destaque é
oferecido aos relatórios de eventos: Relatório Geral da Gestão da FEBAB (2005-2008);
Posse da Diretoria Executiva da FEBAB (Gestão 2008-2011), Palestra “Do networking
à construção de redes sociais: um novo desafio”, Curso “Gestão da informação e do
conhecimento em bibliotecas e unidades de informação na era digital”, durante a
participação da FEBAB na Bienal do Livro – 2008, apresentação do relatório do IV
Simpósio de Diretores de Bibliotecas Universitárias da América Latina e do Caribe,
finalizando com o relatório do Seminário Internacional de Internacional de Genealogia e
História Locais: Desafios para Bibliotecas e Arquivos - “ Histórias Ocultas”.
Para a Entrevista, foi selecionado o tema “Formação do profissional
bibliotecário e as oportunidades de mercado, em especial, na área acadêmica”, tendo
sido convidada como entrevistada a Profª Drª Mariângela Spotti Lopes Fujita, exemplo
de vasta experiência e dedicação à docência e a formação de profissionais em cursos de
graduação e pós-graduação.
São apresentadas, ainda, Resenhas, elaboradas por Regina Celia Baptista
Belluzzo e Glória Georges Feres, que apresentam reflexões e comentários acerca de
publicações recentes e que foram consideradas como sendo temas de atualidade e
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relevantes contribuições à área: paleografia e gestão da informação e do conhecimento.
Na Seção de Notas e Registros, são divulgados os principais eventos
nacionais e internacionais da área, com o intuito de informar e despertar o interesse dos
profissionais da informação para a participação efetiva nos mesmos, oferecendo
inclusive contribuições relacionadas às suas experiências.
Finalizando este fascículo, agradecemos à equipe que atuou junto à RBBD
na gestão anterior, pelo esforço coletivo em direção ao desafio pioneiro de lançar, desde
o 1º semestre de 2006, a revista em formato on-line e assumimos o compromisso de dar
continuidade a esse ideal conquistado, procurando oferecer um veículo de comunicação
e compartilhamento de experiências, pesquisas e conhecimentos, com a necessária
melhoria contínua da qualidade, rumo ao alcance da excelência desejada e ao
fortalecimento e valorização dos profissionais da informação no nosso contexto.
São Paulo, abril de 2009.
Glória Georges Feres
Editor
Sigrid Karin Weiss Dutra
Presidente da FEBAB
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