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RESUMO 
Resultados preliminares de pesquisa apoiada PIBIC CNPq/UFF, desenvolvida no período 
agosto/2004 a julho/2005, com o objetivo de identificar a existência de serviços oferecidos 
via Web em bibliotecas universitárias brasileiras. Foram avaliadas as páginas de 209 
bibliotecas universitárias de todas as regiões geográficas do país, tendo como critério de 
seleção as universidades com maior número de cursos de pós-graduação, segundo o “site” 
da CAPES, considerando-se as sete primeiras universidades de cada região. Os “sites” das 
bibliotecas destas universidades foram visitados e avaliados, com objetivo de identificar os 
tipos de serviços oferecidos via Web. Verificou-se que este tipo de serviço ainda é pouco 
oferecido pelas bibliotecas universitárias brasileiras. 
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1. INTRODUÇÃO 

“O conhecimento é de duas espécies. Podemos conhecer nós mesmos um assunto ou saber onde 

encontrar informações a respeito” Grogan (2001, p. 7), citando Samuel Johnson. 

 

A Web representa uma mudança de paradigma radical com relação aos serviços 

bibliotecários. Ela proporciona um ambiente informacional amplo, global, de um alcance 

nunca visto pelos antigos serviços bibliotecários, acostumados a trabalhar num ambiente 

delimitado, com uma comunidade de usuários identificável, restrita e até mesmo, conhecida 

pessoalmente. No novo ambiente, numa escala mundial, os usuários podem ter acesso a 

diferentes  recursos, independentes de sua localização física.  
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Muitos destes recursos são hoje recursos livres, acessíveis diretamente por quem 

quer que seja, sem cobrança de nenhum tipo de taxa. Em se falando de informações para 

Ciência e Tecnologia, uma transformação significativa dos padrões de comunicação 

científica está em curso, a partir do surgimento da Web e das facilidades de publicação 

direta de resultados de pesquisa pela comunidade acadêmica (Marcondes, 2003). A 

comunicação científica baseada em padrões como o periódico acadêmico, com seus 

mecanismos de revisão por pares, vem sendo cada vez mais questionado pela comunidade 

científica, que quer mais visibilidade para seus artigos, mais rapidez no ciclo de publicação 

e questiona a cobrança de assinaturas pelos grande editores, que se constitui num 

impedimento concreto para que mais pessoas leiam os artigos. Recursos informacionais 

cada vez mais significativos para os usuários das bibliotecas, surgem de forma 

independente na Web. Seu surgimento e disseminação apontam para uma reformulação de 

conceitos biblioteconômicos tradicionais, como de descrição bibliográficas, de 

seleção/aquisição, voltados tradicionalmente para recursos com uma dimensão material e 

que ficavam incorporados fisicamente ao acervo da biblioteca e, em especial, do conceito 

de serviços de referência. 

Neste novo ambiente, as bibliotecas adquirem uma nova dimensão. Já na década de 

90, Lancaster (1994, p.9) afirmava, diante da emergência dos recursos informacionais cada 

vez mais acessíveis via redes, que o novo papel das bibliotecas era prover “acesso ao invés 

de propriedade”. Os serviços de informação e bibliotecas, neste novo ambiente, adquirem 

uma dimensão muito mais ampla e interdependente, uma vez que, com a disponibilidade 

crescente de recursos informacionais acessíveis diretamente da Web, as informações de 

interesse de seus usuários passam a ser não só os recursos internos à biblioteca, que 

tradicionalmente eram em papel, mas também, e de forma crescente, recursos externos, 

disponíveis somente na Web, sejam eles gratuitos ou não. Este é o conceito da “Biblioteca 

eletrônica”, também chamada de biblioteca híbrida, conforme estabelecido por Rowley 

(2002). Interdependência crescente é a palavra que melhor define a relação destes recursos, 

como periódicos eletrônicos, bibliotecas digitais, arquivos eletrônicos ou repositórios de 

artigos e pre-prints eletrônicos, com as bibliotecas: ao mesmo tempo que estes recursos 

passam a ser demandados de forma crescente pelas comunidades de usuários destas 



bibliotecas, eles dependem também de avaliação, divulgação e referenciação por parte das 

bibliotecas. 

Até que ponto o acesso Web vem alterando a forma como as bibliotecas 

universitárias brasileiras estão oferecendo seus serviços? Para mapear toda esta situação, 

esta pesquisa tem por objetivo identificar a existência de serviços oferecidos via Web nos 

“sites” de bibliotecas universitárias brasileiras e identificar quais os tipos de serviços são 

prestados diretamente através dos “sites” das bibliotecas universitárias.  

 

2. REFERÊNCIA DIGITAL: marcos conceituais 

Desde os idos de 1950, com a adoção de novas tecnologias, as bibliotecas passam 

por profundas mudanças como reflexos das transformações que vêem ocorrendo no mundo 

atual. O aparecimento do computador permitiu a confecção de listas bibliográficas e outras 

atividades de natureza gerencial e,  nos meados de 1960, os países desenvolvidos já 

produziam base de dados bibliográficos que podiam ser consultadas à distância. No entanto 

foi com o desenvolvimento da Internet, a partir da década de 90 do século passado, que se 

percebe um grande avanço na área. Este desenvolvimento, segundo  Briquet de Lemos 

(1998, p.364) “possibilitou a interconexão de computadores de diferentes marcas e com 

diferentes sistemas operacionais, utilizando linhas telefônicas comuns combinadas com 

linhas de transmissão de dados de alta velocidade”. 

As bibliotecas começam a se transformar: nota-se uma preocupação crescente em 

atender o usuário com o máximo de rapidez e eficiência, uma maior preocupação com o 

acesso à informação em detrimento da posse do documento, minimizamdo-se as limitações 

de tempo e espaço na busca da informação. As coleções e os serviços foram 

complementados com novos formatos e novas versões, tudo isso, certamente, facilitado 

pela utilização das novas tecnologias. 

Surgem novos tipos de biblioteca destacando-se as bibliotecas digitais também 

denominadas eletrônicas ou virtuais. Ao apresentar um significado para biblioteca 

eletrônica Oppenheim, citado por Rowley (2002, p. 4) “descreve-a como uma coleção 

organizada e administrada de informação numa variedade de meios (texto, imagem fixa, 

imagem em movimento, som, ou suas combinações), porém todos em formato digital”, 

organizada de tal forma que permita o acesso aos usuários reais e potenciais, através de 



vários mecanismos de busca, a informações disponibilizadas em rede em qualquer parte do 

planeta, além, é claro, das informações disponíveis na própria biblioteca.  

Um outro conceito de biblioteca surge na literatura que reflete o estado de transição 

de uma biblioteca que não é totalmente tradicional, apresentando, também, as 

características de uma biblioteca digital, considerado por Garcez e Rados (2002, p. 47),  

“[...] o mais adequado para satisfazer as atuais necessidades informacionais de transição 

pelas quais as bibliotecas convencionais vêm passando”. Denominada de biblioteca híbrida, 

é designada: 

 

 [...] para agregar diferentes tecnologias, diferentes fontes, refletindo o estado que hoje não 

é completamente digital, nem completamente impresso, utilizando tecnologias disponíveis 

para unir, em uma só biblioteca, o melhor dos dois mundos (o impresso e o digital). 

 

Segundo Rusbridge, citado por Garcez e Rados (2002, p. 45), as bibliotecas híbridas 

devem proporcionar “uma vasta gama de interfaces, incluindo diferentes tipos de formatos 

de informação”, integrados entre si, visando tornar todos os recursos acessíveis aos 

usuários, em que se destacam a existência de: 

●  OPAC (Online Public Access Catalog) local (telnet/web); 

● COPAC (Curl Public Access Catalog) – catálogo unificado telnet/web, isto é, 

participação em consórcios para utilização de recursos de outras bibliotecas; 

●   Catálogo regional virtual unificado; 

●   CD-ROMs e disquetes offline; 

●   textos completos; 

●   grupos de dados remotos; 

●   grupos de dados locais; 

●    portais diversos (locais e remotos de recursos da web); 

●    jornais e livros eletrônicos; 

●   livros e jornais impressos; 

●   coleções especiais, mapas, slides, gravações de áudio e vídeos. 

O acesso às informações nas bibliotecas híbridas se dá através, de uma adequada 

estratégia de busca, com a utilização de descritores e cabeçalhos que representem com 

presteza o tema pesquisado, exigindo “conhecimento do assunto, das bases de dados e da 



bibliografia” (Garcez e Rados, 2002, p. 50), com a ajuda do bibliotecário ou por um usuário 

devidamente preparado para tal.    

Considerando o sentido amplo do serviço de referência, segundo Maciel e 

Mendonça (2000, p. 33), como aquele pertencente à função encarregada pela dinamização 

das coleções com atividades:  

 

[...] engajadas no propósito final das bibliotecas, ou seja, o atendimento aos usuários 
reais e virtuais, a conquista dos potenciais e a decorrente dinamização do uso das 
coleções [...] Compreende todas as atividades voltadas, direta e indiretamente à 
prestação de serviços ao usuário. Inclui a divulgação de informações gerais sobre a 
biblioteca [...] assim como as específicas, voltadas para um segmento específico. 
Promove o uso do sistema e de seus recursos e, para isso desenvolve atividades de 
treinamento pessoal de clientes na utilização do acervo, catálogos, bases e o acesso às 
bibliotecas virtuais.  

 

O serviço de referência é uma das atividades da biblioteca que vem utilizando as 

facilidades oferecidas pela tecnologia, principalmente com o desenvolvimento da Internet e 

das inúmeras ferramentas que ela oferece, favorecendo, sobremaneira, a recuperação da 

informação. Os serviços de referência digital podem ser considerados como uma evolução 

dos serviços bibliotecários via Internet. E são, cada vez mais, praticados pelas bibliotecas, 

segundo Márdero Arellano (2001). Surgiram no final da década de 80, quando as 

bibliotecas começaram a disponibilizar seus catálogos na rede, o que veio facilitar a 

localização de documentos de uma biblioteca. 

Para Ferreira (2004, p. 3), a referência digital apresenta como antecedentes a própria 

biblioteca tradicional com seu serviço de referência. Estudos realizados no campo da 

ciência da informação apontam a ervolução nos serviços “Ask A Services”, como sendo 

[...] “a utilização de sites de comunidades de peritos associados numa rede digital, que 

respondem a questões colocadas através da Internet”. 

Márdero Arellano (2001, p. 8) comenta que: “Atualmente, muitos desses serviços 

estão reduzidos a consultas enviadas por correio eletrônico, telefone ou formulários na 

WEB, consumindo tempo e exigindo um trabalho árduo de pesquisa.” Em recente pesquisa 

realizada nos Estados Unidos (Pomerantz et al, 2004, p. 4), foi relatado que são poucos os 

modelos de referência digital cujos procedimentos se assemelham aos empregados no 

balcão de referência tradicional e, dentre as práticas mais utilizadas destacam-se o envio 



das respostas automatizadas para os usuários via e-mail e a manutenção de um formulário 

na WEB para receber as questões dos usuários. 

Uma das muitas ferramentas utilizadas pelos serviços de referência convencionais 

são as obras ou recursos de referência, como bibliografias, catálogos, guias, diretórios e 

bases de dados. Com o desenvolvimento da Web e o surgimento de “sites” das bibliotecas 

universitárias, estas passam a poder contar com a possibilidade de, com grande facilidade,  

incorporar em seus “sites” um conjunto de “links” para recursos Web de interesse dos seus 

usuários. 

 

3. A PESQUISA 

Nesta pesquisa foram visitados “sites” de bibliotecas universitárias brasileiras, 

procurando identificar a existência dos diversos serviços oferecidos via Web. Entre os 

diferentes tipos de serviços prestados objetivava-se identificar, especialmente: a- o serviço 

de referência no seu sentido tradicional e entendido como todo e qualquer apoio ao uso de 

recursos da biblioteca e a indicação de fontes, oferecidos via Web; além de b- a existência 

de portais Web construídos pelas bibliotecas, entendidos com uma coleção de recursos 

Web, externos à coleção da biblioteca, mas reunidos, avaliados, categorizados e 

disponibilizados como fontes adicionais ao acervo para seus usuários.  

3.1  Metodologia 

Como critério para a seleção dos “sites” foram consideradas as bibliotecas das 7 

(sete) primeiras IES das 5 (cinco) regiões do país com maior número de cursos de pós-

graduação, segundo consta na lista de mestrados/doutorados reconhecidos pela CAPES 

(http://www.capes.gov.br). Em cada uma destas IES, foram visitados os “sites” existentes 

de todas as suas bibliotecas, sejam elas centrais ou setoriais. Os dados identificados nos 

“sites” de cada biblioteca visitada foram registrados num formulário padronizado. As 

visitas aos “sites” ocorreram entre agosto de 2004 e abril de 2005. Foram analisados “sites” 

de 209 bibliotecas de todas as regiões do país. 

 

4. RESULTADOS: apresentação e análise 

Como resultados preliminares, serão apresentados e analisados os dados referentes a: 

natureza das IES (tabela 1), categorização das Bibliotecas (tabela 2), nível de especificidade 



do “site” da biblioteca (tabela 3), serviço de referência considerados “típicos” (tabela 4), 

Portais de Recursos na WEB (tabela 5), Serviços de Referência considerados “públicos” 

(tabela 6). 

 
Tabela 1: Natureza das IES 

 
Natureza IES Federais Estaduais Municipais Confessionai

s 
Particulare

s 
Total Bibliotecas 

Regiões Nº Nº Nº Nº Nº Nº 
Total 128 71 0 6 4 209 

.Sudeste 57 68 0 0 0 125 
.Sul 38 3 0 6 0 47 

.Nordeste 26 0 0 0 0 26 
.Centro Oeste 4 0 0 0 3 7 

.Norte 3 0 0 0 1 4 
 

Da analise dos “sites” de 209 bibliotecas das 5 (cinco) regiões do país, constatou-se 

que 128 são de IES federais, 71  estaduais, 0 (zero)  municipais, 6 confessionais e 4 

particulares. 

Tabela 2:  Categorização das Bibliotecas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre os “sites” de bibliotecas visitados, 32 eram de bibliotecas centrais e 177 de 

setoriais. A tabela 2 mostra, além disso, estes resultados por região. Foram identificadas as 

bibliotecas centrais e respectivas setoriais de cada uma das 7 (sete) IES das 5 (cinco) 

regiões do país. O maior número de setoriais com “homepages” próprias encontra-se na 

região sudeste onde, das 136 bibliotecas setoriais existentes das 7 IES, 118 tinham “sites”. 

Na região sul foram encontrados 40 “sites”de bibliotecas setoriais, nas 74 bibliotecas 

setoriais existentes nas 7 IES. Na região nordeste, das 76 bibliotecas setoriais existentes nos 

sistemas de bibliotecas das 7 universidades, apenas 19 tinham “sites”. Na região centro-

Tipo 
Biblioteca 

Centrais Setoriais Total Bibliotecas 

Regiões Nº Nº Nº 
Total 32 177 209 

.Sudeste 7 118 125 
.Sul 7 40 47 

.Nordeste 7 19 26 
.Centro Oeste 7 0 7 

.Norte 4 0 4 



oeste e norte as bibliotecas setoriais não tinham “sites”. Na região norte apenas 4 IES tem 

“site” para suas bibliotecas centrais.  

 

Tabela 3: Nível de especificidade do “site” da biblioteca 
 

Especialização 
Biblioteca 

Geral Especializado 
(somente 1 tipo 
de recurso) 

Multi-
especializado 
(vários tipos de 
recursos.) 

Total 
Biblioteca 

Total 32 42 135 209 
.Sudeste 15 22 88 125 
.Sul 9 9 29 47 
Nordeste 6 6 10 26 
Centro- Oeste 2 0 5 7 
Norte 0 1 3 4 

 
A  tabela 3 indica o nível de especificidade do “site” da biblioteca com relação aos 

recursos disponibilizados via Web, onde o nível geral indica as bibliotecas com 

“homepages” simples, isto é, com informações da própria biblioteca como acervo, serviços, 

equipe e histórico, sem apresentarem “links” para recursos externos à biblioteca. As 

bibliotecas classificadas neste nível são em menor número nas 5 regiões do país. Já o nível 

especializado indica os “sites” das bibliotecas com “links” para apenas um tipo de recurso 

externo. Estes tipos de recursos podem ser observados na tabela 4, e são ou periódicos 

eletrônicos, ou bases de dados e bibliotecas virtuais, ou informações utilitárias ou os portais 

públicos, como Capes e Scielo. A região que apresenta maior número de bibliotecas com 

esta característica é a Sudeste, com 22 indicações, seguida pela região sul, com 9 

indicações, a região nordeste com 6 indicações e a Norte com 1 (uma). A região centro-

oeste não apresenta bibliotecas com esta característica. Enquanto o nível multi-

especializado indica os “sites” que contém “links” para mais de um tipo de recurso 

externo, além dos portais públicos. Este último nível é o mais representativo nas 5 regiões 

do país. 

 



Tabela:4: Serviços de Referência considerados típicos 
 
 
 
 

 
 

Esta tabela indica os tipos de serviço de referência, considerados como “típicos”, 

encontrados nas bibliotecas observadas. O serviço do tipo pergunta-resposta é o que mais 

se assemelha aos serviços do tipo “Ask-A” existentes no exterior, onde os usuários podem 

fazer perguntas à biblioteca através de e-mail ou formulários próprios e receber as repostas 

também pela Web. Somente quatro (4) ou 3,2% das bibliotecas na região sudeste e três (3) 

ou 6,38% das bibliotecas na região sul oferecem este primeiro serviço. No entanto 

observou-se que este serviço se assemelha aos oferecidos no exterior apenas no formato 

(pergunta via e-mail), pois, quanto ao conteúdo das perguntas, estas podem se referir a 

informações da própria biblioteca (como, por exemplo, sobre o acervo da biblioteca). O 

serviço normalização de trabalhos e elaboração de fichas catalográficas para monografias, 

dissertações e teses são oferecidos em 16 bibliotecas da região sudeste, representando 

12,8% das bibliotecas visitadas e em 1 biblioteca das regiões sul (2,13%), centro-oeste 

(14,28%) e norte (25%). Para oferecer o serviço elaboração de ficha catalográfica via 

Web, as 19 bibliotecas (correspondendo a 9% do total das bibliotecas pesquisadas) que 

oferecem o serviço solicitam ao usuário que digite os dados a serem colocados na ficha, em 

formulários WEB ou e-mail e enviem à biblioteca para que os bibliotecários possam 

elaborar estas fichas. O serviço levantamento bibliográfico, onde a biblioteca envia por e-

mail ao usuário, o resultado da pesquisa bibliográfica sobre o assunto de seu interesse, é 

oferecido em 19 bibliotecas do país (9%),  distribuídas em 12 bibliotecas (9%) na região 

sudeste, 5 na região sul (10,6%),  1(uma) biblioteca na região centro-oeste (14,2%) e 1 

Serviços 
Referênci
a. Típicos 

Pergunta-
resposta à 
biblioteca 

Normalização/ 
Elaboração.fic
has 
catalográficas. 

Levantamento. 
Bibliográfico 

Sumários 
Correntes. 
Online 

Catálogo 
.Online 

Total 
Bibliote-
cas 
 

Região Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 
Total 7 3,35 19 9,09 19 9,09 21 10,05 173 82,77 209 
Sudeste 4 3,20 16 12,80 12 9,60 15 12,00 40 32 125 
.Sul 3 6,38 1 2,13 5 10,63 6 12,76 37 78,73 47 
Nordeste 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 80,77 26 
Centro 
Oeste 

0 0,00 1 14,28 1 14,28 0 0,00 6 85,71 7 

.Norte 0 0,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 4 100 4 



(uma) biblioteca na região norte (25%). Já o serviço de disponibilização de sumários 

correntes online só é oferecido em 15 bibliotecas da região sudeste (12%) e em 6 (seis) 

bibliotecas da região sul (12,7%). A disponiblização do catálogo online via Web é o tipo de 

serviço mais disseminado atingindo 82,7% do total das bibliotecas visitadas, apresentando 

grandes percentuais em todas as regiões. Isso pode ser explicado pelo alto grau de 

informatização dos sistemas das bibliotecas analisadas. O catálogo online é um subproduto 

mais comum dos modernos sistemas de automação de bibliotecas, não requerendo nenhum 

esforço adicional que a inclusão de registros nos sistemas. 

 
 

Tabela 5: Portais de Recursos na WEB 
 

 
 

 

 

 

 

 

Os portais construídos pelas bibliotecas, como uma coleção de recursos Web 

externos à coleção, mas reunidos, avaliados, categorizados e disponibilizados como fontes 

adicionais ao acervo para seus usuários só são observados em 9 bibliotecas centrais no 

Brasil: 4 (quatro) em São Paulo, 2 (duas) no Rio de Janeiro, 1 (uma) em Minas Gerais, 1 

(uma) no Rio Grande do Sul e 1 (uma) no Distrito Federal.  

 
Tabela 6: Serviços de Referência considerados “públicos” 

 
 

Portais  de Recursos Web  Total 
Serviços 

Total 
bibliotecas. 

Percentual 

Total 9 209 4,31% 
.Sudeste 7 125 5,60% 
.Sul 1 47 2,13% 
Noerdeste 0 26 0,00% 
Centro-Oeste 1 7 14,28% 
Norte 0 4 0,00% 

Serviços 
Referência 
“Públicos” 

SciELO Probe Portal 
CAPES 

BDTD PROSSIGA CCN Total 
Bibliotecas 

 Nº % Nº % N
º 

% Nº % Nº % Nº %  

Total 97 46,41  36 17,22 13
3 

63,63 53 25,35 94 44,97 73 34,93 209 

.Sudeste 67 53,60 34 27,20 85 68,00 32 25,60 51 40,80 50 40,00 125 

.Sul 14 29,78 2 4,25 30 63,83 16 34,04 28 59,57 16 34,04 47 

.Nordeste 10 38,47 0 0,00 10 38,47 3 11,54 10 38,47 5 19,23 26 
Centro- 
Oeste 

4 57,14 0 0,00 5 71,42 0 0,00 3 42,85 0 0,00 7 

.Norte 2 50,00 0 0,00 3 75,00 2 50,00 2 50,00 2 50,00 4 



A tabela acima indica a quantidade de bibliotecas, sem distinção entre centrais e 

setoriais, que referenciam os serviços públicos, como SciELO, Probe, Portal de Periódicos 

Capes, Base de Dados de Teses e Dissertações do IBICT - BDTD, Portal de Bibliotecas 

Virtuais Temáticas do Prossiga e o Catálogo Coletivo Nacional do IBICT. O Portal CAPES  

é serviço mais referenciado pelas bibliotecas universitárias brasileira pesquisadas, atingindo 

um percentual de 63,3%, seguido pelo SciELO, com 46,41%. O PROSSIGA alcançou 

44,9%, o CCN 34,9%, a BDTD alcançou 25,35% e o Probe 17,22%. 

 
 
5. CONCLUSÕES 

Os serviços oferecidos pelas bibliotecas universitárias de forma remota são ainda 

muito restritos. O mais amplamente encontrado é a disponibilização do catálogo via Web, 

que é um subproduto dos sistemas de automação de bibliotecas, já implantados na grande 

maioria das bibliotecas universitárias. 

Os serviços mais diferenciados, como pergunta-resposta à biblioteca, normalização, 

levantamento bibliográfico, sumários correntes (este também, muitas vezes é um 

subproduto dos sistemas de automação de bibliotecas) são em menor número e se 

concentram nas regiões sudeste e sul; a região sul, embora tenha menos serviços, 

percentualmente tem mais que a região sudeste. 

O que foi aqui tratado como serviços de referência típicos, aparece em maior 

número que os portais, outro foco de atenção desta pesquisa, mas ainda assim, são muito 

precários, como no caso do serviço tipo “Pergunte à biblioteca”, restringindo-se a tirar 

dúvidas do usuário sobre o acervo da biblioteca, seus serviços, etc. Não existem serviços do 

tipo ASKLibrarian, como utilizados no exterior, entre os serviços de referência típicos. 

Apesar dos portais serem ainda muito poucos, são os serviços mais elaborados. No 

entanto, constata-se que a montagem de um portal é cara, difícil e trabalhosa para ser 

desenvolvida por uma só biblioteca. Há a necessidade de permanente manutenção para 

evitar “links” desatualizados. No entanto, portais são serviços cada vez mais úteis para 

indicar informação de qualidade, avaliada e organizada sistematicamente, evitando que o 

usuário perca tempo procurando informações a esmo na Web.  

A criação de um programa de portais temáticos públicos, a exemplo do programa 

inglês SOSIG (www.sosig.ac.uk) seria uma solução, que resultaria em serviços de melhor 



qualidade, desenvolvidos cooperativamente por várias bibliotecas, de acordo com os 

interesses de seus usuários. Duas iniciativas neste sentido já existem aqui no Brasil. A 

primeira são as Bibliotecas Virtuais, coordenadas de BIREME; no entanto, esta iniciativa 

tem uma abrangência temática restrita às Ciências da Saúde. A segunda é o Programa 

PROSSIGA, o qual, no entanto, não trabalha com a concepção de portais cooperativos, 

desenvolvidos e mantidos por várias instituições. 

Constata-se assim que a grande maioria das bibliotecas universitárias ainda não 

iniciou a transição de seus serviços rumo à biblioteca híbrida, ainda trabalha pouco com a 

crescente quantidade de recursos informacionais disponíveis via Web, cuja importância, 

relativamente aos acervos locais das bibliotecas, tende a crescer cada vez mais. 
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