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RESUMO

A presente pesquisa propôs-se a investigar a gestão de redes de cooperação entre
bibliotecas, apoiando-se no estudo de caso da Rede de Bibliotecas e Centros de Informação
em Arte no Rio de Janeiro (REDARTE/RJ) e do Compartilhamento de Bibliotecas de Ensino
Superior do Estado do Rio de Janeiro (CBIES/RJ), para descrever e analisar o processo de
gestão; as razões que levam uma biblioteca a participar de uma rede de cooperação; como
ocorre a interação e a cooperação entre membros; os determinantes do sucesso e dos desafios
da rede; a contribuição da rede para a inovação nas bibliotecas-membro e as expectativas para
o futuro nas redes estudadas. A partir da fundamentação teórica, análise da documentação
produzida pelas redes e das entrevistas semiestruturadas, procurou-se entender como as redes
de bibliotecas podem ser resilientes no tempo. Os resultados da pesquisa levaram as seguintes
evidências: a) as redes de bibliotecas próximas à comunidade/sociedade à qual servem são
resilientes no tempo; b) as redes de bibliotecas apoiadas politicamente e financeiramente pelas
instituições às quais as bibliotecas pertencem são resilientes no tempo.

Palavras-chave: Redes de cooperação; Gestão; Inovação; Bibliotecas.

ABSTRACT

The present research aimed to investigate the management of networks of
cooperation between libraries, based on the case study of the Rede de Bibliotecas e Centros de
Informação em Arte no Rio de Janeiro (REDARTE/RJ) and the Compartilhamento de
Bibliotecas de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro (CBIES/RJ), to describe and
analyze the management process; the reasons why a library participates in a cooperation
network; how interaction and cooperation between members occurs; the determinants of
network success and challenges; the contribution of the network to innovation in member
libraries and the expectations for the future in the networks studied. According to the
theoretical basis, analysis of the documentation produced by the networks and semi-structured
interviews, we sought to understand how networks of libraries can be resilient in time. The
results of the research led to the following evidences: a) the networks of libraries close to the
community/society they serve are time-resilient; b) libraries supported politically and
financially by the institutions to which libraries belong are time-resilient.

Keyword: Cooperation networks; Management; Innovation; Libraries.
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1 INTRODUÇÃO

A cooperação entre bibliotecas tem uma longa tradição. A primeira iniciativa, segundo
Kraus et al. (apud WOODSWORTH, 1991), data do século XVIII, com a evidência de um
catálogo coletivo1 de manuscritos em bibliotecas. Desde então, estas instituições vêm
buscando formas de se unir para dar acesso aos livros em bibliotecas congêneres em acervo
ou tipologia e geograficamente próximas. No Brasil, a primeira iniciativa data de 1942, com o
Serviço de Intercâmbio de Catalogação (SIC).
O primeiro contato que estabelecemos com uma rede de cooperação foi em 1991,
quando trabalhávamos em uma instituição de ensino superior que integrava a Rede Bibliodata,
cooperando registros bibliográficos.
Nessa época, usávamos formulários impressos preenchidos a lápis para a descrição dos
livros que, posteriormente, eram digitados por um técnico. Tínhamos apenas um computador
para uso deste profissional e o microfilme2 era o meio utilizado para acesso ao catálogo
coletivo da Rede e o correio para a troca de informações.
Dez anos depois, em 2001, integramos o consórcio de bibliotecas universitárias,
denominado Compartilhamento de Bibliotecas de Ensino Superior do Estado do Rio de
Janeiro (CBIES/RJ).
Integrar a Rede proporcionou-nos a oportunidade de conhecer e compartilhar saberes e
ideias com nossos pares que estavam à frente de bibliotecas de instituições como:
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio), Fundação Getulio Vargas (FGV), Universidade Federal Fluminense
(UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). E, também, em faculdades localizadas em cidades
próximas ao Rio de Janeiro, como Petrópolis, Campos, Vassouras e Duque de Caxias. Eram
ao todo 33 representantes de bibliotecas universitárias.
Em sistema de rodízio, as reuniões mensais ocorriam em uma instituição diferente e
eram regadas a discussões sobre o fazer bibliotecário.
Esse, por sua vez, nos levava a identificar e a vislumbrar oportunidades de cooperação
e de inovação. Havia, também, grupos de estudos, palestras, grupos de discussão sobre a rede
O Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia define catálogo coletivo como o “catálogo mantido em uma
unidade de informação que armazena registros bibliográficos relativos a coleções pertinentes a várias entidades
documentais, públicas ou privadas, municipais, estaduais, regionais, federais e internacionais.” (CUNHA;
CAVALCANTI, 2008, p. 72).
2
Reprodução bastante reduzida de documentos, textos, figuras etc., por meio de microfilmagem.
1
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interinstitucional, o cotidiano das bibliotecas e, sobretudo, sobre a possibilidade de
multiplicação dos acervos de 33 instituições de ensino e pesquisa. Este somatório chegava a
alcançar milhões de livros, periódicos, acessos à base de dados e ao Portal Capes, acessível
até então apenas a instituições com oferta de pós-graduação stricto sensu, com nota igual ou
superior a cinco na avaliação da Capes.
Três anos após nossa integração ao CBIES/RJ, em 2004, nos associamos à Rede de
Bibliotecas e Centros de Informação em Arte no Rio de Janeiro (REDARTE/RJ), uma rede de
bibliotecas focada nas áreas de Arte e Cultura. Nossa associação foi possível pela
concentração de literatura para atender disciplinas voltadas ao ensino das artes.
Com tal iniciativa, passamos a promover o acesso de nossos estudantes e professores
ao acervo de instituições públicas e privadas, como a Fundação Nacional de Artes (Funarte), o
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o Museu de Arte Moderna, o Museu de Belas Artes
(MNBA), entre outras 28 instituições desta área.
Com a Rede, estivemos mais próximos da diretoria da REDARTE/RJ e exercemos
diversos cargos em seu âmbito, o que nos proporcionou maior conhecimento interno sobre os
mecanismos de articulação e as formas de cooperação entre bibliotecas.
Na atualidade, as bibliotecas enfrentam o desafio de dar acesso à informação, em uma
sociedade que cada vez mais produz bens materiais e virtuais. Em contrapartida, as
instituições enfrentam o desafio de escassos recursos humanos e financeiros para manutenção
e expansão de seus acervos.
As bibliotecas, mais que um repositório de livros, requerem a organização da
informação e do conhecimento, espaço para o armazenamento, atualização técnica e
tecnológica constantes. É necessária, sobretudo, a aquisição de recursos, seja de informação,
seja de tecnologia.
É em função desse desafio que se desenvolvem as redes de bibliotecas, pois em tal
contexto, a cooperação e o compartilhamento não só facilitam o acesso à informação, mas
também proporcionam intercâmbios e inovações, permitindo manter os custos operacionais
sob controle.
As redes de bibliotecas articulam profissionais e instituições de forma aberta e
participativa. Eles se interligam em torno de objetivos, temáticas, serviços e/ou informações.
No âmbito do circuito de livros reunidos em diversas bibliotecas, é possível a redução de
custos com acervo e serviços de informação (LEAL, 2011).
Pode-se também reduzir gastos com a troca de experiência e a expertise dos
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profissionais da biblioteconomia envolvidos. Neste sentido, as redes constituem significativos
recursos organizacionais, tanto para a gestão de pessoas quanto para a estruturação social
(LEAL, 2011).
Muitas iniciativas de racionalização de tarefas e acervos surgiram no Brasil, desde os
anos 1940, e representaram recurso importante para as bibliotecas compartilharem suas
coleções e serviços e para a construção colaborativa de produtos. Análoga à criação do
Serviço de Intercâmbio de Catalogação, a Rede Bibliodata desabrocha com o apoio da
Fundação Getulio Vargas, para dar continuidade ao serviço de catalogação cooperativa
nacional, após a extinção do SIC.
Outro importante projeto foi o desenvolvimento do Catálogo Coletivo Nacional pelo
Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD). A ação favoreceu a partilha de
periódicos nacionais e estrangeiros entre as bibliotecas cooperantes e o fornecimento de
informações aos interessados, ainda que as bibliotecas não dispusessem da publicação em sua
coleção e estivessem geograficamente distantes.
Mas, os anos dourados para os serviços de cooperação entre bibliotecas foram os anos
1990, quando a tecnologia de informação e da comunicação proporcionou o desenvolvimento
de diversos empreendimentos de forma colaborativa.
Neste contexto, temos a criação da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD) pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(IBICT), que racionalizou a pesquisa ao integrar em um único ambiente, as teses e as
dissertações nacionais. Também a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) pelo Centro LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), para melhor gerir,
compartilhar e difundir a informação e o conhecimento na área de Saúde na América Latina e
Caribe, recurso importante para os países em desenvolvimento.
Despontam a REDARTE/RJ, para reunir bibliotecas da área da Arte e Cultura, e o
CBIES/RJ para interligar as bibliotecas universitárias em torno de projetos comuns. Mas,
embora o CBIES/RJ tenha conquistado a admiração das instituições de ensino superior
contempladas por ele, assim como de órgãos governamentais como o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do
Rio de Janeiro, o Consórcio está inativo desde o ano de 2011.
Os objetivos eram semelhantes aos das primeiras parcerias, quais sejam: catalogação
cooperativa; uniformidade na descrição da produção intelectual; redução de custos com mão
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de obra e acervo; compartilhamento de experiências e de ideias; desenvolvimento
colaborativo de serviços e de produtos e ampliação do acesso à informação. Quanto ao
modelo de estrutura, percebe-se que eles variam de uma rede para outra.
A presente pesquisa se propõe a estudar a longevidade das redes de biblioteca. A
motivação para o estudo vem de nossa experiência profissional acumulada em redes de
bibliotecas no Estado do Rio de Janeiro. E foi nossa participação nesse meio, que nos levou a
refletir sobre a ascensão e o declínio das redes.
O tema se justifica uma vez que o trabalho cooperativo entre bibliotecas traz
benefícios tanto para as instituições quanto para os usuários. Percebe-se que algumas redes
sobrevivem às sazonalidades econômicas e ao descompasso tecnológico e administrativo por
mais de quarenta anos, e outras não. Nota-se, portanto, que algumas redes de bibliotecas são
resilientes no tempo, ao passo que outras tendem à desagregação. Este quadro suscita a
seguinte pergunta, que serve de ponto de partida à pesquisa: como uma rede de bibliotecas
pode se fortalecer para garantir sua sobrevivência?
Esse estudo se propõe a responder a tal questionamento, buscando na literatura
existente fundamentação teórica que possa contribuir para o entendimento da dinâmica de
funcionamento das redes de bibliotecas. Junto à teoria, o material empírico coletado para a
presente pesquisa, que tem por base entrevistas semiestruturadas, contribui para a resposta à
administração e à manutenção das redes de cooperação interinstitucionais. A contribuição tem
em vista promover a melhoria na gestão das redes atualmente existentes.

1.1 Revisão da literatura
O termo “rede” possui diversos significados e aplicações em diferentes contextos ao
longo do tempo. No século XIX, segundo Balestrin (2005), seu uso passou a ter sentido mais
abstrato, designando todo conjunto de pontos de comunicação mútua. Castells (1999, p. 498)
afirma que “as redes são estruturas abertas capazes de se expandir de forma ilimitada,
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede”, isto é, desde que
compartilhem objetivos comuns.
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A intensidade e a frequência da interação entre os atores sociais, segundo Castells
(1999), são maiores se os atores forem nós da rede. Quando as redes se difundem, seu
crescimento se torna exponencial, pois as vantagens de estar na rede multiplicam-se, graças ao
número maior de conexões. Isto significa que estar fora da rede limita a oportunidade de
alcançar outros nós.
Para Fayard (2000), as redes intensificam a interação, promovendo a redução do
tempo e do espaço nas inter-relações entre seus nós, fatores estes estratégicos para a
competitividade nas organizações, a partir do último quartel do século XX. Momento em que
a cultura empresarial está aprisionada às expectativas de curto prazo e há uma continua e
acelerada mudança tecnológica, com efeitos na economia, na política e na cultura. Com a
introdução dessas novas técnicas, instaura-se uma dinâmica em que o potencial transformador
das sociedades modernas, global e sem fronteiras, se multiplica em numa velocidade muito
grande (SEVCENKO, 2001).
No contexto das bibliotecas, muitos são os termos utilizados para conceituar e
denominar as redes, dentre eles: sistemas e consórcios. Cunha e Cavalcante (2008) empregam
os termos redes e sistemas como sinônimos. Valera-Orol, Garcia Melero e Gonzalez Guitian
(1988) admitem características comuns entre eles, mas os designam como coisas distintas.
Valera-Orol, Garcia Melero e Gonzalez Guitian (1988) distinguem os termos ao
referir-se aos sistemas de bibliotecas como várias bibliotecas ligadas a uma mesma unidade
administrativa. Em contrapartida, nas redes há autonomia administrativa. Balduino (1988)
parece concordar com a afirmativa ao considerar que redes e sistemas podem coexistir em
uma mesma estrutura.
Brown (1998) entende que redes e consórcios são empreendimentos cooperativos,
contudo, distingue-os definindo os “consórcios como associação de bibliotecas de mesma
região ou do mesmo tipo3, com interesses comuns e o desejo de compartilhar custos.” Souza
et al. (2000) amplia esse conceito, quando define consórcio como o compartilhamento de
recursos em geral; por exemplo, instrumentos, produtos e informação entre instituições com
objetivos comuns. Neste sentido, o conceito de consórcio e redes de bibliotecas se assemelha.
Assim, para o presente estudo, serão consideradas as distinções entre os termos “rede”
e “sistemas”, conforme entendimento de Valera-Orol, Garcia Melero e Gonzalez Guitian, e

3

As bibliotecas se distinguem pela função que exercem, pelos serviços que oferecem, pela comunidade a que
atendem e por seu vínculo institucional. Tais atributos definem o tipo de biblioteca, que pode ser: pública,
temática, comunitária, nacional, escolar, universitária, especializada, ponto de leitura e centro de referência.
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consórcio de bibliotecas como rede de cooperação entre bibliotecas, conforme entendimento
de Souza at al. (2000) e Brown (1998).
Ortega et al. (2005) definem as redes de bibliotecas como um conjunto ordenado de
órgãos que atuam de forma coordenada em um ou mais municípios, estados ou um países. Seu
objetivo é oferecer serviço de qualidade comum aos seus membros através de distintos pontos
de serviço. Estes se estabelecem por relações interconexas de forma a tornar o trabalho
colaborativo e participativo. Martin (1976) concorda com tal definição, quando entende as
redes de bibliotecas como um grupo de indivíduos ou organizações interconectados para
cumprir objetivo específico.
As principais funções das redes de bibliotecas, segundo Brown (1998) e HerreraMorillas e Pérez-Pulio (2006), são a compreensão da totalidade das atividades que realizam as
bibliotecas-membros. Isto compreende o desenvolvimento coordenado das coleções, a
catalogação cooperativa, o empréstimo interbibliotecário, o acesso aos usuários e a
preservação.
Para Herrera-Morillas e Pérez-Pulio (2006), as funções realizadas pelas redes são
fundamentais para determinar sua organização lógica. Elas devem manter um modelo de
interconexão entre os membros que não penetrem necessariamente na estrutura de cada um,
mantendo a autonomia de cada membro. As autoras destacam como principais elementos a
organização independente, conjunto de bibliotecas conectadas que se comprometem
formalmente com os resultados.
Gómez Hernández (2002) salienta a dificuldade de as bibliotecas trabalharem de forma
isolada e afirma que somente com o trabalho em rede é possível garantir o acesso à
informação; superar a desigualdade de recursos, tanto tecnológicas quanto de informação;
compartilhar trabalho, serviços, experiências; melhorar os serviços tradicionais e a prestação
de novos serviços, agilidade e redução de custos nos processos de gestão da aquisição, seleção
e catalogação da informação.
Como há diversidade no tamanho das instituições que integram as redes de
cooperação, as bibliotecas com acervos menores são beneficiadas com a ampliação da oferta
de informação. Integrar uma rede também pode trazer vantagens nas negociações com
fornecedores comuns, como os de bases de dados de periódicos eletrônicos e plataformas de
e-book, que viabilizam custos mais competitivos para todas as bibliotecas.
Segundo Brown (1998), o modelo de estrutura das redes varia. Algumas são fundadas
como associações formais e outras não têm nenhuma estrutura formal e legal. Geralmente as
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redes, que possuem estrutura formal e legal, estão inscritas na categoria de associação sem
fins lucrativos com o propósito de obter isenções fiscais, podendo, desta forma, reinvestir
todo o seu lucro na própria rede.
As redes oferecem serviços ou produtos, têm membros em um ou mais estados e
desejam formar programas cooperativos com outras redes. Aquelas que não possuem estrutura
legal e formal geralmente estão associadas a uma instituição de ensino e atuam em estados
onde há histórico de cooperação (BROWN, 1998).
A cooperação fundamenta-se com a participação de todas ou muitas das bibliotecas.
Em geral, quase todas que integram uma rede são de mesma tipologia ou região, conforme
Brown (1998). Assim, os modelos que mais se destacam são aqueles que reúnem bibliotecas
de um mesmo estado ou aquelas de mesma tipologia. Tal afirmativa vai na contramão da
atuação das redes Online Computer Library Center (OCLC) e da Red de Bibliotecas de
Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanism (Red Vitruvio), que integram unidades de informação
em diversas regiões geográficas, e da REDARTE/RJ, que possui membros de tipologia
diferentes.
A criação de redes motivadas à redução de custos com a catalogação busca a
construção de um catálogo comum para as bibliotecas, com o intuito de facilitar a cooperação
de registros bibliográficos. Desta forma, quando uma biblioteca adquire um título e
disponibiliza o registro bibliográfico em catálogo on-line, todas as bibliotecas podem copiálo, o que reduz o tempo de preparo do material e os custos com a mão de obra. Essa prática
significa, também, o compartilhamento de experiência profissional, pois todos os envolvidos
se beneficiam do servidor especializado em determinada área, como música ou gastronomia
(BROWN, 1998).
A cooperação também se estende aos acervos de livros, periódicos e artigos, pois
concede, aos usuários da rede, o acesso ao acervo comum por meio do serviço
interbibliotecário. Este serviço permite que a biblioteca atenda a seus usuários em suas
necessidades de informação e circulação, sem, no entanto, adquirir o material para seu acervo,
o que lhe confere, além da economia de espaço e alojamento, a oportunidade de
direcionamento de seus recursos para necessidades mais específicas.
Quanto à estrutura das redes, Kent (1977) a descreve como: centralizada, hierárquica e
descentralizada. Varela Orol, Garcia Melero e Gonzalez Guitian (1988) acrescentam à
estrutura de Kent, as redes em anel e as centralizadas distribuídas. Conforme os autores, a
estrutura de redes de biblioteca pode ser:
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a) redes centralizadas – quando um membro da rede possui maior quantidade de recursos
e os controla. As parceiras da rede se reportam à biblioteca com maiores recursos para
utilização dos mesmos;
b) redes descentralizadas – quando os membros partilham diretamente seus recursos;
c) redes em anel – quando alguns membros controlam o fluxo da informação;
d) redes centralizadas distribuídas – quando um grupo de membros controla o fluxo da
informação;
e) redes hierárquicas – quando os membros com maiores recursos retêm o poder de
decisão. Para Kent (1977), a rede de estrutura hierárquica pressupõe a cooperação em
determinado município, estado ou país. Assim, a carência neste contexto é encaminhada à
biblioteca hierarquicamente superior e assim sucessivamente.

Toda essa literatura é particularmente significativa para explicar a dinâmica de
funcionamento das redes. No entanto, ela deixa uma lacuna quando se trata de identificar os
fatores precisos que garantem a sobrevivência das redes de bibliotecas. O trabalho aqui
proposto é uma tentativa de agregar valor a essa literatura, focando mais especificamente nas
redes REDARTE/RJ e CBIES/RJ.

1.2 Hipóteses

A proposta deste estudo é compreender como uma rede de bibliotecas pode enfrentar
os desafios contemporâneos e se fortalecer para garantir sua sobrevivência. Assim, as
hipóteses para esta pesquisa são:

a) as redes de bibliotecas próximas à comunidade/sociedade à qual servem são
resilientes no tempo. O principal objetivo das bibliotecas é dar acesso à informação e ao
conhecimento relevante, portanto, uma rede de bibliotecas deve conhecer as necessidades
informativas de seus membros para o desenvolvimento de serviços e produtos de
informação colaborativos que supram às demandas de informação dos seus clientes. Tal
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afirmativa vai ao encontro das propostas de criação das próprias redes de bibliotecas, qual
seja, a cooperação e colaboração entre membros;

b) as redes de bibliotecas apoiadas politicamente e financeiramente pelas instituições às
quais as bibliotecas pertencem são resilientes no tempo. Esse apoio é fundamental para a
existência da rede e para o alcance de seu objetivo primeiro: facilitar o acesso à
informação. A percepção da importância da rede para a instituição favorece a participação
dos representantes nos encontros e nos projetos da rede e garantem a saúde financeira da
rede.

1.3 Objetivos da pesquisa

Tendo como proposta de estudo compreender o processo de ascensão e declínio de
redes de bibliotecas, o objetivo geral é identificar variáveis, a partir de análise comparativa,
que auxiliem a REDARTE/RJ e o CBIES/RJ a manterem sua existência. Os objetivos
específicos a serem alcançados com a pesquisa são:

a) levantar as características das redes pesquisadas;

b) identificar e compreender as razões que levam uma biblioteca a participar de uma
rede;
c) identificar e compreender quais são os elementos críticos à existência e ao
funcionamento das redes de biblioteca;

d) identificar e compreender a estrutura e tipologia das redes estudadas;

e) identificar e compreender quais são os elementos que podem auxiliar na sobrevivência
das redes de bibliotecas.
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1.4 Metodologia de pesquisa
O estudo de dois casos foi o método selecionado para esta pesquisa, pois o que se
busca é a compreensão do processo de ascensão e de declínio de redes de bibliotecas.
Estudo de caso, conforme Yin (2001, p. 21), “é uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” É uma
estratégia utilizada quando se busca responder questões do tipo "como" e "por que", em
situações em que o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos. Admite a utilização de
várias técnicas como observação direta e entrevistas e o uso de uma ampla variedade de
evidências, como documentos, artefatos, entrevistas e observações (YIN, 2001).
O objeto desta pesquisa se constitui de duas redes de bibliotecas selecionadas pelo
interesse empírico do pesquisador: REDARTE/RJ e CBIES/RJ. A escolha se deu pela atuação
do pesquisador como membro das redes e pela sua experiência na diretoria da REDARTE/RJ
nos períodos: 2006-2008; 2012-2014; 2014-2016 e 2016-2018.
As duas redes selecionadas possuem pontos convergentes e divergentes, detectados
pela vivência do pesquisador. Suas similaridades são:

a) as redes são o resultado da iniciativa dos bibliotecários das áreas em que atuam para a
criação de um ambiente de cooperação, colaboração e compartilhamento;

b) apresentam objetivos idênticos: facilitar o acesso à informação e a serviços de
informação oferecidos pelas bibliotecas-membro;

c) valorizam a troca de ideias e experiências entre os membros.

Os principais pontos de divergência são:

a) o modelo de estrutura: a REDARTE/RJ é de uma associação formal sem fins
lucrativos, enquanto o CBIES/RJ não possui estrutura formal;
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b) a REDARTE/RJ é uma rede temática voltada para as áreas de Arte e Cultura,
envolvendo bibliotecas de tipologias diferentes, o que favorece a troca de experiências
entre profissionais de várias áreas como: História, Museologia, Arquivologia e
Biblioteconomia. No caso do CBIES/RJ, por ser uma rede de bibliotecas
universitárias, as trocas estão limitadas aos profissionais da área de Biblioteconomia.

Parte da pesquisa constituiu-se de revisão e levantamento bibliográfico, pois a
fundamentação teórica teve como base livros, artigos de periódicos disponíveis em bases de
dados e na Internet. Contudo, há escassez de estudos sobre redes de bibliotecas, ascensão e
declínio, tanto no Brasil como no exterior. Portanto, este estudo fundamentou-se na análise do
tipo e da estrutura de redes de bibliotecas, bem como nas vantagens da cooperação na
literatura existente, buscando relacionar estes aspectos à emergência e ao declínio das redes
no Brasil.
A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, com dois
dirigentes e três associados de cada uma das redes estudadas, entre os dias 17 e 25 de
novembro de 2016. Os roteiros das entrevistas encontram-se no Apêndice A e B.

Os entrevistados foram identificados na pesquisa, conforme o quadro a seguir:

Quadro 1: Classificação dos entrevistados.

REDARTE/RJ

Dirigentes
Bibliotecas

CBIES/RJ

D1, D2

D3, D4

Bib1, Bib2 e Bib3

Bib4, Bib5, Bib6

Fonte: elaborado pelo autor.

As entrevistas tiveram como propósito a compreensão dos seguintes pontos:

a) processo de gestão das redes;

b) razões que levam uma biblioteca a participar de uma rede de cooperação;

c) como ocorre a interação e a cooperação entre membros;
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d) conhecer os determinantes do sucesso e dos desafios da rede;

e) contribuição da rede para a inovação dos associados;

f) expectativas para o futuro nas redes estudadas.

Para realização desta pesquisa, foram utilizadas fontes primárias produzidas pelas
próprias redes REDARTE/RJ e CBIES/RJ e fontes secundárias.
No que se refere às fontes primárias, utilizou-se os arquivos das redes para identificar
e descrever as relações das redes com a sociedade; com as instituições nas quais as
bibliotecas-membro estão inseridas e com o estado; as ações cooperativas mais comuns, os
produtos e serviços oferecidos, os sucessos e insucessos ocorridos nas redes, bem como, o
processo de criação das redes.
O arquivo do CBIES/RJ está fisicamente armazenado na Universidade Veiga de
Almeida (UVA)4 e o da REDARTE/RJ, no Museu Nacional de Belas Artes (MNBA)5.
Ao conjunto de atas, além de relatórios de gestão, apresentações, boletins, pautas,
editais, demonstrativos de resultados, notícias e fotografias sobre a REDARTE/RJ, a
permissão foi possível pelo site institucional, com acesso restrito aos membros. Os
documentos encontram-se no formato Portable Document Format (PDF), organizados
internamente no portal, por tipo e por ano. São ao todo 97 atas de assembleias gerais, do
período de 1995 a 2016, quatro de reuniões extraordinárias e duas de reuniões ordinárias. Três
referem-se às aprovações do Conselho Fiscal e 25 tratam de decisões da diretoria. Perfazendo
um total de 131 atas de reuniões.
As reuniões extraordinárias ocorreram em 2006, para eleger a segunda tesoureira e
aprovar modificações internas nos cargos de primeira e segunda secretária, bem como do
Conselho Fiscal. Em 2010, para a substituição do cargo de vice-presidente e aprovação de
reforma estatutária. Em 2015, para aprovação da afiliação à Federação de Brasileira de
Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB); aprovação
da prestação de contas referente ao ano anterior; aprovação da reforma estatutária e aprovação
da alteração do endereço da sede da REDARTE/RJ. E, novamente em 2016, para apreciação

4
5

Situada na Rua Ibituruna, 108, na Tijuca, Rio de Janeiro.
Localizado na Av. Rio Branco, 199, no Centro do Rio de Janeiro.
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do relatório anual da diretoria; aprovação do plano anual de trabalho e para discutir e
homologar as contas e o balanço.
As assembleias gerais ordinárias foram convocadas para aprovação do estatuto e
eleição da diretoria em 2005. E, em 2015, para aprovação do reajuste da anuidade; aprovação
do planejamento da diretoria; aprovação de contas e do estatuto.
O arquivo da REDARTE/RJ foi utilizado por Caroline Brito de Oliveira, em 2009,
para compreender como a Rede pode se tornar uma rede social de conhecimento. Em 2016,
Elisete de Souza Melo também fez uso dos mesmos arquivos para desenvolver sua pesquisa
de mestrado sobre comunidades de prática, sendo a REDARTE/RJ seu objeto de estudo.
As atas do CBIES/RJ, no formato PDF, foram encaminhadas ao pesquisador pela
Coordenadora Geral do Consórcio, Katia de Moraes Cavalheiro, por meio de correio
eletrônico, em um total de quatorze mensagens. Do conjunto total, 131 são referentes às
assembleias gerais, ocorridas entre 1999 e 2012, sendo que nesse último ano, há apenas a
informação de que o encontro não aconteceu. Assim, considerou-se nesta pesquisa, que a
última ata produzida pelo Consórcio foi a de número CXXXII, de 11 de novembro de 2011.
Duas atas são de reuniões extraordinárias. A primeira para análise do estatuto e a
segunda para tratar do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Há ainda, uma
ata da Comissão Eleitoral do ano de 2008.
Com relação às fontes secundárias, a bibliografia selecionada apresentou estudos
teóricos sobre redes de biblioteca, para a compreensão e a descrição dos tipos e estruturas de
redes de biblioteca.
O objetivo final desta pesquisa foi alcançado pela conjugação dos meios acima
descritos.

1.5 Estrutura da dissertação

Na Introdução, são relacionados os objetivos da pesquisa e as motivações desta
realização.
No Capítulo 2, é apresentado um panorama da sociedade da informação, os desafios
enfrentados pelas bibliotecas neste novo cenário e uma análise de redes de cooperação no
Brasil e o exterior.
No Capítulo 3, são retratados os casos REDARTE/RJ e CBIES/RJ, buscando
descrever e compreender o processo de gestão, as razões que levam as bibliotecas a participar
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da rede, a interação e a cooperação entre membros; a contribuição das redes para a inovação
nas bibliotecas e as expectativas para o futuro das redes.
No Capítulo 4, são evidenciados os resultados da análise conjunta dos casos, tendo
como base as atas das reuniões e as entrevistas com os gestores e membros das redes
estudadas.
No Capítulo 5, são apresentadas as considerações finais, as recomendações da
pesquisa e as sugestões para investigações futuras.
Na sequência, são demonstradas as Referências e os Apêndices.
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2 PANORAMA CONTEMPORÂNEO DAS REDES DE COOPERAÇÃO

Este capítulo inicia-se com o sonho da biblioteca universal perseguido durante séculos,
contendo toda a história da humanidade, todos os documentos elaborados pelo homem e
reunidos em um único ambiente. Ao contar essa história, propõe-se apresentar as mudanças
ocorridas na sociedade, as consequências para as bibliotecas e a formação das redes e
consórcios, buscando retratar estas experiências no Brasil e no exterior.

2.1 A nova sociedade

A trajetória histórica das bibliotecas nos mostra que o sonho de uma biblioteca
universal, a exemplo de Alexandria, capaz de reunir todos os saberes, faz parte da própria
história do Ocidente (CHARTIER, 1999; SCHWARCZ, 2002).
Um sonho perseguido por particulares e monarcas, como nos conta a história da Real
Biblioteca Portuguesa, antes de se tornar a Biblioteca Nacional como a conhecemos, que
“fazia parte dos louros e da própria representação oficial do Estado.” (SCHWARCZ, 2002, p.
32). A biblioteca, secularmente acumulada, representava o “interesse dos monarcas
portugueses pelo livro ou, ao menos, pelas vantagens políticas e simbólicas que um acervo
como aquele trazia.” (SCHWARCZ, 2002, p. 32).
Somavam-se livros e manuscritos de diferentes áreas do conhecimento. E, também
moedas, iconografia, medalhas e gravuras que para D. João V “tinha a mesma importância
que o ouro enviado do Brasil.” (SCHWARCZ, 2002, p. 33).
O acervo - selecionado por diplomatas, livreiros estrangeiros, acadêmicos de renome
entre outros -, trazido de longas distâncias, comprados ou deslocados, personificava o orgulho
nacional diante de sua cultura, assim acumulada. Esse patrimônio enchia os olhos daqueles
reis carentes de sinais que indicassem progresso num Império visivelmente distanciado do
restante da Europa. Assim, servia para afastar do reinado a imagem de “atraso intelectual e o
predomínio da superstição e do fervor religioso.” (SCHWARCZ, 2002, p. 33).
O sonho de acumular todos os pensadores, obras e ciências, estava além de um prédio
e suas prateleiras, afinal, “qualquer acervo não só traz embutido uma concepção implícita de
cultura e saber, como desempenha diferentes funções, dependendo da sociedade em que se
insere.” (SCHWARCZ, 2002, p. 120).
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Embora as bibliotecas cumpram papel importante na história do pensamento,
apontando limites da tradição, evidenciando a organização de escolas e revelando divisões
internas e conflito, também são, muitas vezes, convertidas em instrumento de poder quando
são transformadas em moeda de prestígio, gerando concorrência entre aqueles que detêm seu
controle. O sonho era assim perseguido, em meio a disputas de poder, conquistas, conflitos e
destruição (SCHWARCZ, 2002).
Com a invenção do tipo móvel e da impressão tipográfica com Gutenberg, que
acelerou a produção livreira a partir do século XV, as bibliotecas cresceram em tamanho e
quantidade, reforçando sua importância (SCHWARCZ, 2002). Elas também perdem o caráter
de locais de acúmulo de livros para um ambiente propício ao desenvolvimento intelectual,
fundamentado no estudo e na reflexão. E, crescem os desafios com a aquisição, guarda,
organização, preservação e conservação de acervos.
A partir do século XVIII, o desenvolvimento da sociedade industrial atravessa três
distintos momentos, segundo De Masi (1999). O primeiro corresponde à eclosão da
Revolução Industrial, que tem como principais invenções o motor a vapor e a locomotiva, que
dinamizaram o meio de transporte e a produção de economias internacionais integradas. As
máquinas a vapor substituíram o homem em atividades agrícolas, aceleraram a produção e
deram início às primeiras indústrias. As locomotivas dinamizaram os meios de transporte de
pessoas e de matéria-prima.
Floresce, nesse século, o movimento iluminista na Europa, em favor da razão e da
crítica contra o tradicionalismo da sociedade feudal, da monarquia e do domínio da igreja
católica, para o alcance de maior liberdade econômica, política, social e cultural. Acreditavase que o progresso, a ciência, a educação e a leitura emancipariam o homem, que não mais
sofreria coerções por parte do Estado (MIRANDA, 2011).
A grande propagadora do pensamento iluminista francês e também uma referência
para as artes e as ciências, foi a Encyclopédie, ou Dictionnaire Raissoné des Sciences, des
Arts et des Métiers, publicada entre 1751 e 1772, sob a direção de Denis Diderot e de Jean Le
Rond d’Alembert. A proposta da obra era construir uma grande rede de informações que
compreendesse todo o conhecimento universal de forma interligada, a partir de uma estrutura
racional.
A enciclopédia, fundamentada nas luzes da razão e na fé no progresso, forneceria a
base para a reinterpretação do mundo e afirmaria os valores da burguesia – trabalho, liberdade
e progresso. Assim, a enciclopédia era, ao mesmo tempo, uma obra de informação e um
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manifesto.

Contendo

74.000

artigos

escritos

por

mais

de

130

colaboradores,

incluindo Voltaire, Rousseau e Montesquieu, a enciclopédia era em si mesma, uma biblioteca
(SIMAS, [200-?]).
Com a difusão da tipografia e do interesse pelo conhecimento, a produção livreira
cresce. Mas, o livro era um objeto custoso, do qual os mais abastados se beneficiavam. Isto
ocorria em função de sua produção. Darnton (1990) a retrata a partir do circuito de
comunicação, que vai do autor ao livreiro, ao impressor, ao distribuidor, ao vendedor e chega
ao leitor que encerra o circuito, uma vez que o autor também é um leitor.
O processo de produção livreira compreendia cada uma de suas etapas e de suas
inter-relações, em suas variações no tempo e no espaço. Também encadeava-se com outros
sistemas - econômico, social, cultural, político - e no meio circundante. Assim, constituiu-se
em objeto de interesse da história do livro. A partir de então, é importante compreendê-lo
como um fato social, segundo Silva (1973), uma vez que não se restringe aos atos individuais
de escrita e leitura. Mas, antes, o livro
[...] é vendido, comprado e colecionado; é aprovado ou censurado por
críticos profissionais e pelo público (ou públicos); é retido pela memória
coletiva ou lançado no esquecimento; é classificado segundo as articulações
conceptuais de uma época; entra em relações complexas com a máquina
estatal. (SILVA, 1973, p. 442).

Embora o texto impresso tenha sido disseminado, ele ainda iria conviver com o
manuscrito durante um longo tempo, sobretudo para aqueles textos considerados proibidos,
cuja existência devia permanecer secreta (CHARTIER, 1999). Próprio dos processos de
mudanças, suspeitava-se que o impresso romperia a familiaridade entre o autor e seu leitor e
corromperia a correção dos textos, colocando-os em mãos “mecânicas” e nas práticas do
comércio. (CHARTIER, 1999; DARNTON, 1990).
As práticas de leitura propagam-se, assim como o empréstimo e a frequência das
bibliotecas públicas e dos gabinetes de leitura, que possibilitavam o acesso coletivo aos livros
para aqueles de baixa condição social (MIRANDA, 2011). Graças às melhorias na
alfabetização, na educação e no acesso à palavra impressa, o livro alcança círculos cada vez
mais amplos de leitores (DARNTON, 1990).
Ao mesmo tempo, as bibliotecas deixam de ser espaços privilegiados para se
transformarem em espaços públicos. Na estreia da Revolução Francesa, surgem as grandes
bibliotecas nacionais e tem-se o advento das primeiras iniciativas de cooperação entre as
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bibliotecas. É fundada a Library of Congress (LC)6, em 1800, nos Estados Unidos,
desempenhando papel importante na cooperação de registros bibliográficos.
Cabe ressaltar, que a distinção entre as bibliotecas, os arquivos e os museus,
remetem a este século. Inicialmente, as bibliotecas nasciam entrelaçadas aos arquivos, em
função de suas coleções e atividades e, muitas vezes, eram denominadas de museu.
A diferenciação entre estas instituições ocorrerá, sobretudo, pela dicotomia entre os
suportes de informação - manuscrito/impresso/objeto - no século XVIII. Com esta divisão, as
bibliotecas e os arquvivos passam ao local do texto escrito, e os museus ao território do
objeto, com tratamentos e práticas documentais autônomas (VARELA-OROL, 2011).
Os processos de produção e de comunicação são novamente transformados com o
desenvolvimento da energia elétrica, dando origem às primeiras usinas hidro e termoelétricas;
do motor de combustão interna e, portanto, aos veículos automotores; do telégrafo com e sem
fio, do telefone, do rádio, do gramofone e do cinema, no final do século XIX, período
compreendido como a Segunda Revolução Industrial (DE MASI, 1999; CASTELLS, 2005;
SEVCENKO, 2001).
Neste período, as bibliotecas se desenvolvem para acompanhar o progresso científico e
tecnológico em curso. São consolidadas novas formas de organizar o conhecimento, algumas
ainda em uso pelas bibliotecas nos dias de hoje. Emerge a figura do editor, para intermediar as
relações entre autor e leitor e a proteção aos direitos de autor (CHARTIER, 1999;
SCHWARCZ, 2002).
A Real Biblioteca Portuguesa passa a se chamar Biblioteca Nacional7 e nasce a
American Library Association (ALA)8 no ano de 1876. Segundo Brown (1998), esta
organização, por seu interesse na catalogação cooperativa, foi precursora dos consórcios e das
redes de bibliotecas. E, mantém ainda hoje, o mesmo espírito de cooperação na busca por
assegurar a liderança para o desenvolvimento, a promoção e a melhoria dos serviços
bibliotecários e de informação e, a profissão de Biblioteconomia, tencionando melhorar a
aprendizagem e garantir o acesso à informação para todos.
Ainda neste século, nasce Paul Otlet que, associado a Henri La Fontaine, idealiza a
biblioteca universal: um enorme edifício contendo todos os livros e informações, com todos
os recursos necessários para registrá-los e gerenciá-los (WRIGHT, 2008).
Entretanto, o sonho de Otlet só irá tomar forma no início do século seguinte, com a
6

LIBRARY OF CONGRESS. Disponível em: <https://www.loc.gov/about/history-of-the-library/>. Acesso em:
5 jul. 2016.
7
BIBLIOTECA NACIONAL. Disponível em: <https://www.bn.br/sobre-bn/historico>. Acesso em: 10 jul. 2016.
8
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. Disponível em: <http://www.ala.org/>. Acesso em: 14 nov. 2016.
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construção do Palais Mondial ou Mundaneum9, em 1920, na Bélgica. O Palais, ideado por
vários arquitetos, incluindo Le Corbusier10, se deu a partir das ideias de Otlet sobre
documentação e informação: “totalidade, simultaneidade, gratuidade, voluntariedade,
universalidade e mundialidade [...]” (PEREIRA, 2000, f. xi). Diferentemente do sonho, o
objetivo agora era o de reunir toda a descrição da produção intelectual, na forma de fichas
catalográficas, e dar acesso a elas globalmente.
Já na imaginação de Vannevar Bush, em 1945, a biblioteca universal seria
mecanizada, contendo todos os livros, dados e mensagens, passíveis de consulta com grande
velocidade e flexibilidade, permitindo a comunicação entre pares (BUSH, 1945). Mas, para
Chartier (1999), a tão sonhada biblioteca universal tornou-se, ao menos, imaginável, com o
surgimento do documento eletrônico.
O século XX, que corresponde à Terceira Revolução Industrial, trouxe consigo grande
desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação (TIC). Tal fato ocorreu durante
os anos da Segunda Guerra Mundial e no período imediatamente posterior, no contexto
militar norte-americano (DE MASI, 1999; KUMAR, 2006; CASTELLS, 2005).
Destas transformações, nasce a sociedade da informação. Para seu desenvolvimento,
são determinantes o microcomputador e sua convergência com as telecomunicações, que
modificam o modo de armazenamento, gestão e disseminação da informação e do
conhecimento (KUMAR, 2006; CASTELLS, 2005).
É nesse momento que ocorre a mudança de paradigma nas bibliotecas, da preservação
ao acesso à informação, podendo ser realizado por qualquer pessoa, em qualquer lugar e a
qualquer momento em um contexto global.
De Masi (1999, p. 19) considera que na sociedade da informação, “nosso modo de
pensar, de produzir, de consumir, de negociar, de administrar, de comunicar, de viver, de
morrer, de fazer guerra e de fazer amor” transformou-se. É neste cenário, segundo Castells
(2005, p. 43) que se “concretizou um novo estilo de produção, comunicação, gerenciamento e
vida”.
9

MUNDANEUM. Disponível em: <http://www.mundaneum.org/>. Acesso em: 10 nov. 2016.
Le Corbusier é o sobrenome profissional de Charles Edouard Jeanneret-Gris, arquiteto e pintor franco-suíço
que se tornou uma das figuras mais importantes da arquitetura no século XX, juntamente com Frank Lloyd
Wright, Alvar Aalto, Mies van der Rohe e Oscar Niemeyer. Em 1936, a convite do arquiteto, urbanista e
professor brasileiro Lúcio Costa, Le Corbusier esteve no Brasil para prestar consultoria no projeto do Palácio
Gustavo Capanema, que contou com a participação de Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx. Ainda associado
com Oscar Niemeyer, em 1949, Le Corbusier é escolhido como responsável pelo projeto da sede das Nações
Unidas, em Nova Iorque. Como urbanista, propôs um novo arranjo urbano que se adequasse à vida moderna. É
dele a ideia de criação de bairros-jardim. Como arquiteto, propôs a utilização de novos materiais, como
o concreto armado (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, [2010?]).
10
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Mediante as transformações provocadas pelas TIC, a informação passa a exercer um
papel precioso no desenvolvimento da sociedade, pois a aplicação do conhecimento e da
informação gera novos conhecimentos e novas TIC. Um ciclo que se retroalimenta a partir da
inovação e de seu uso, tornando-se fundamental para a produção de riqueza e para o bemestar e a qualidade de vida dos cidadãos (KUMAR, 2006; CASTELLS, 2005; POLIZELLI;
OZAKI, 2007)
Castells (2005) considera que o novo paradigma é um fenômeno informacional, global
e em rede.

É informacional porque a produtividade e a competitividade de unidades ou
agentes nessa economia (sejam empresas, regiões ou nações) dependem
basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma
eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque as
principais atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim como seus
componentes (capital, trabalho, matéria-prima, administração, informação,
tecnologia e mercados) estão organizados em escala global, diretamente ou
mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É rede porque,
nas novas condições históricas, a produtividade é gerada, e a concorrência é
feita em uma rede global de interação entre redes empresariais.
(CASTELLS, 2005, p. 119).

Para Amorim (2002), Castells correlaciona três importantes fatores relacionados à
nova economia: a conexão entre o novo papel da informação e aquilo que se configura a
sociedade da informação ou nova fase do capitalismo; o surgimento das empresas
transnacionais; e a aceleração das transações econômicas em uma escala global.
Nesse sentido, Castells associa ao processo de globalização à apropriação das TIC
para o seu desenvolvimento. Tendo em vista que a globalização é algo recente, embora siga
algumas tendências presentes no passado, ela irá agregar novos elementos que produzirão
transformações qualitativas durante o seu percurso (BARBOSA, 2001).
A globalização é uma prática complexa, voltada estritamente para o mercado e às
estratégias mundiais, que atuam de forma interdependente, porém, simultaneamente
interligadas (ORTIZ, 2007).
Caracteriza-se, pela expansão dos fluxos de informação, pela ampliação mundial dos
mercados e pela crescente difusão de valores políticos e morais, em escala mundial.
Desenvolve-se em uma profunda rede de informações que conecta as empresas, os indivíduos,
os movimentos sociais e os governos nacionais e locais, trazendo impactos profundos na
economia, na política e na cultura (BARBOSA, 2001).
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Desta forma, os “processos globais transcendem os grupos, as classes sociais e as
nações.” (ORTIZ, 2007, p. 14). Pois, “revela que as grandes corporações ganharam poder de
ação que tende a prevalecer sobre os sistemas políticos, os parlamentos, os tribunais e a
opinião pública.” (SEVCENKO, 2001, p. 30)
Sennett (2006) atribui as transformações ocorridas na sociedade e nas organizações à
mudança e à inovação organizacional. Para o autor, o mundo corporativo, agora mais flexível,
é modificado pelas novas formas de gestão que lhe garantam, em curto prazo, a eficiência e,
em longo prazo, a sobrevivência.
Mas, o mesmo não ocorre com os trabalhadores, que enfrentam a obsolescência não
programada de suas habilidades, o fantasma do desemprego e a incerteza sobre seu futuro.
Cresce, portanto, a instabilidade e a desigualdade. Em contrapartida, o mundo vive um
período de grande produção de riqueza e prosperidade. Como consequência, o pertencimento
social se desloca da cidadania para o consumo (SENNETT, 2006).
Para Ortiz (2007, p. 14) a estratégia mundial volta-se para o mercado global, através
da produção, distribuição e consumo de bens e de serviços e “já não seria mais a produção em
massa que orientaria a estratégia comercial das grandes empresas, mas a exploração de
mercados segmentados.”
Santos (2004) considera que as mudanças provocadas pelo desenvolvimento das TIC,
pelos processos de produção e as relações de trabalho, modificam os modelos de percepção da
realidade substancialmente. O que quer dizer que essa nova combinação de técnicas e de
forças produtivas mudam, consequentemente, as relações sociais. Assim, uma nova
organização social é estabelecida.
O comportamento inovador passa a ser um dos principais diferenciais das
economias, com
[...] impactos no seu nível de desenvolvimento, índices de crescimento e
dinamicidade, tornando-se a variável competitiva capaz de explicar, de
promover a inovação, não apenas tecnológica, mas também de produtos,
processos, modelos de gestão e negócios. (SIMEÃO, 2015, f. xxiii).

O mundo do trabalho se reformula. Para Ortiz (2007, p. 43), “a divisão de trabalho e a
pluralidade funcional dos papéis requer de seus membros uma maior mobilidade, uma
capacidade de se adaptar às diferentes ocupações que possam exercer”. Há maior ênfase na
“pesquisa e inovação tecnológica aplicada à produção e à concepção de produtos, ao
planejamento e à logística da produção”, diminuindo o trabalho diretamente ligado à produção
(MARCONDES; GOMES, 1997, p. 60).
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2.2 Os desafios das bibliotecas na sociedade da informação

Em uma sociedade caracterizada pela intensidade de informações na vida cotidiana de
grande parte dos cidadãos, na maioria das organizações e locais de trabalho, ganha
importância o trabalho informacional. Identificar, localizar e acessar informação é o meio de
viabilizar qualquer tipo de troca comunicacional ou transação, inclusive comercial
(MARCONDES; GOMES, 1997).
Contudo, Almeida adverte que:

inserir-se na sociedade da informação não quer dizer apenas ter acesso às
tecnologias da informação e comunicação, mas, principalmente saber utilizar
essa tecnologia para a busca e seleção de informações que permita a cada
pessoa resolver os problemas do cotidiano, compreender o mundo e atuar na
transformação de seu contexto. (ALMEIDA, 2008, p. 71).

Embora a tecnologia ajude a agregar valor e transformar dados em informação, ela
dificilmente irá indicar a finalidade dos dados coletados (FERES, 2015, p. 220). Há uma
crescente utilização da tecnologia em atividades pessoais, sociais, educacionais e comerciais,
por sua capacidade de transmitir, receber e trocar rapidamente dados digitais
independentemente da distância. São facilitados por recursos, práticas e métodos em
construção permanente.

Portanto, é importante o desenvolvimento da competência em

informação.
Beluzzo e Feres (2015) compreendem competência em informação como o processo
de busca de informação para a produção de conhecimento, que envolve o uso, interpretação e
significados, a construção de modelos e hierarquização mentais. Por sua importância, as
autoras consideram que o desenvolvimento dessa competência deve ser implementado no
processo de ensino e aprendizagem por se constituir em um
[...] processo continuo de interação e internalização de fundamentos
conceituais, atitudinais e de habilidades específicas como referenciais à
compreensão da informação e de sua abrangência, em busca da fluência e
das capacidades necessárias à geração de novos conhecimentos e sua
aplicabilidade no cotidiano das pessoas. (BELUZZO; FERES, 2015, p. 29).

Nessa perspectiva, desenvolver a competência em informação passa a ser um desafio
das bibliotecas que precisam elaborar programas de educação continuada, voltados para o
aprimoramento da competência em informação dos próprios profissionais bibliotecários para,
então, criar programas para seus usuários.
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O uso das tecnologias da informação e da comunicação levou a uma acelerada
mudança no cenário mundial, provocando profundas transformações nas bibliotecas. No
passado as bibliotecas consistiam em espaços para acúmulo de documentos, dotadas de
mecanismos, metodologias e tecnologias para pesquisar e recuperar a localização física dos
documentos. Agora, torna-se necessária a criação e o subsídio de tecnologias virtuais que
manipulem o conjunto de documentos reunidos nas bibliotecas, objetivando cruzar e
identificar a informação relevante (MARCONDES; GOMES, 1997).
Com a introdução do computador e da Internet, novos formatos de texto e novas
formas de gestão, organização e disseminação da informação estão surgindo. Ao mesmo
tempo, há uma multiplicação de fontes, suportes e meios de acesso. Para Levacov,
[...] todas as atividades relacionadas com a manipulação, a edição, o
armazenamento, a distribuição e recuperação da informação, assim como,
todas as formas de trabalho que lidem diretamente com dados textuais,
simbólicos, numéricos, visuais e até mesmo auditivos, precisam agora
adequar-se à forma digital. (LEVACOV, 1997, [p. 13]).

Nesse sentido, considerando o novo ciclo econômico alavancado pela indústria de
software e hardware, a tecnologia é empregada para identificar e localizar documentos em
bases de dados ou catálogos bibliográficos, promover o acesso e a obtenção de cópia de
documentos impressos.
Dessas transformações, surgem os grandes editores especializados no fornecimento de
periódicos científicos eletrônicos, principalmente nos países desenvolvidos, que produzem
conteúdos como: notícias, entretenimento, bases de dados de publicações científicas, entre
outros (MARCONDES; GOMES, 1997).
A introdução do texto eletrônico, o qual revolucionou as estruturas do suporte material
escrito, organizado a partir de sua estrutura em cadernos, folhas e páginas, promoveu uma
mudança nas práticas de leitura. O material eletrônico, de fluxo sequencial e contínuo,
possibilita ao leitor embaralhar, entrecruzar, reunir e bricolar outros textos. Desta forma,
revoluciona também as maneiras de leitura. Pois, ler em um banco matricial de dados
eletrônicos, sem saber absolutamente nada da revista onde foi publicado, nem dos artigos que
o acompanham, e, ler o mesmo artigo no número da revista na qual foi veiculada
originalmente, não possui o mesmo significado (CHARTIER, 1999).
Os OPAC11, catálogos on-line de acesso público, substituem os grandes catálogos de

11

Expressão inglesa, Online Public Access Catalogue.

36

fichas impressas. Esses sistemas de gerenciamento da informação integram os processos de
aquisição, catalogação, circulação, controle de periódicos e informação gerencial. Eles
também possibilitam a ligação com catálogos de outras bibliotecas e o acesso a uma coleção
de recursos maior do que aquele encontrado em uma única biblioteca, por meio da Internet. A
introdução das TIC nas bibliotecas proporcionou, ainda, maior uniformidade, aumento da
eficiência, interligação por redes, melhores serviços e menor tempo de resposta (ROWLEY,
2002).
São desenvolvidas as bibliotecas digitais, que segundo Rowley (2002), organizam e
administram informações em uma variedade de meios, como texto, imagem, som ou suas
combinações, mas todos em formato digital. Para Levacov (1997, [p. 14]) os documentos
destas bibliotecas estão arquivados em “uma estrutura universal de dados, podendo apontar de
modo associativo para outros documentos afins, tendo em comum sua natureza digital e
hipertextual, no qual os links redefinem a fronteira entre um documento e outro”.
A importância do local de armazenamento do documento, os grandes edifícios do
passado, cede lugar ao acesso e à confiabilidade da informação. Ou seja, o importante
conforme Levacov (1997, [p. 14]) é “saber quem a produziu, quem a identificou como
valiosa, quem a selecionou para uso comum, quem a disponibiliza e quem garante sua
autenticidade.”
Instaura-se um ritmo cada vez mais veloz, onde impera a instantaneidade da
comunicação, alterando o conceito de tempo. Desta forma, “soluções como o Comut não mais
atendem às necessidades de acesso imediato aos documentos que a informação em rede
oportuniza.” (LEVACOV, 1997, [p. 15]).
Cresce a atenção a “novas formas de acesso, sem restrições a espaços geográfico e
temporal, como também à experimentação de novos meios de recuperação e administração da
informação.” (DRABENSTOTT; BURMAN, 1997, [p.88]). Em contrapartida, o espaço
destinado ao armazenamento do material impresso fica cada vez mais reduzido, devido a
fatores econômicos que incidem sobre o estoque desse material.
Dentre os impactos causados pelas TIC nas bibliotecas, Marcondes e Gomes (1997),
destacam:

a) número crescente de publicações em meio eletrônico;

b) facilidade no acesso a documentos eletrônicos disponíveis na rede;
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c) usuários com acesso direto à informação sem a intermediação das bibliotecas;

d) usuários com dificuldade de identificar informações relevantes no contexto da
Internet;
e) “agentes inteligentes”12 e metabuscadores13 que automatizam muitas das tarefas de
busca de informação de forma personalizada;

f) distanciamento do usuário da biblioteca, desenvolvimento do serviço de referência
eletrônico e maior planejamento na arquitetura das bibliotecas virtuais;

g) diversificação das informações de interesse para a pesquisa; necessidade de novas
metodologias biblioteconômicas para o tratamento destes recursos;

h) decréscimo relativo da importância de políticas de desenvolvimento de coleções e
manutenção de acervo próprio, fazendo-se necessária a revisão de prioridades e a
realocação de recursos.

A Internet trouxe consigo facilidades, tais como: interatividade; condição para a
produção de conteúdos; acesso à informação em museus, arquivos e bibliotecas; aumento da
capacidade de participação cívica do cidadão, podendo expressar opinião e fiscalizar o poder
público; desenvolvimento do ensino à distância, alcançando um número maior de estudantes;
12

Agente inteligente pode ser definido como uma entidade de software que, com base nos seus próprios
conhecimentos, realiza um conjunto de operações para atender as necessidades de um usuário ou outro
programa, quer por sua própria iniciativa ou porque lhe são requeridos. O agente inteligente é desenvolvido para
automatizar e executar uma tarefa em uma rede, por exemplo, a Internet. A ferramenta permite a economia de
tempo de monitoramento e de coleta de informações. Para tal, o usuário define os parâmetros da busca que o
agente vai executar autonomamente e, posteriormente, comunicar os seus resultados. Todas as fontes de
informação disponíveis em uma rede, tais como: arquivos específicos, páginas web, bases de dados, fóruns de
discussão, boletins informativos etc., podem ser monitoradas por um agente inteligente. São características dos
agentes inteligentes: a) autonomia: operam sem qualquer intervenção humana direta, e possuem controle sobre
suas próprias ações; b) sociabilidade: comunicam-se, por meio de uma linguagem comum, com outros agentes e
seres humanos; c) resposta: percebem seu ambiente e reagem para adaptar-se a ele; d) iniciativa: tomam medidas
para resolver um problema (HÍPOLA; VARGAS-QUESADA, 1999).
13
Metabuscadores são softwares utilizados para se realizar uma metabusca, também conhecida como busca
federada, busca distribuída, busca paralela, portal de busca, broadcast search, cross-database search. Metabusca
consiste na transmissão de uma pergunta, com a sintaxe apropriada, a um grupo de bases de dados dispersas catálogos de bibliotecas, bases de dados comerciais, mecanismos de busca web e outros metadados ou bases de
dados digitais - agrupando os resultados coletados e apresentando-os em um formato sucinto e unificado, com
duplicação mínima. Proporciona, ainda, que o usuário classifique o resultado agrupado, ajustando-o por meio de
vários critérios (JACSO, 2004, apud FERREIRA; SOUTO, 2006).
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trabalho descentralizado em casa; cultura, lazer e diversão personalizados e sob demanda.
Mas, para que tudo isto se concretize de forma massiva e democrática, é preciso que todos,
igualmente, tenham acesso à Internet (MARCONDES; GOMES, 1997).
Com o crescimento da oferta de ensino à distância, as bibliotecas voltam-se para
disponibilizar atendimento, serviços, programas de competência em informação e acervos, por
meio da Internet para atender seus estudantes distantes. O acervo precisa compreender as
necessidades acadêmicas, cujo conteúdo deve ser de qualidade, abrangendo diversas áreas e
linguagens e em formato digital.
As bibliotecas digitais e virtuais, bases de dados de periódicos científicos, plataformas
de e-book, serviço de referência virtual e os metabuscadores são os principais recursos
disponibilizados pelas bibliotecas para atender às necessidades de informação desses alunos,
pois criam equidade no acesso à informação com os estudantes presenciais.
Todos esses recursos informacionais e tecnológicos requerem forte investimento por
parte das bibliotecas. Cabe lembrar, que as bibliotecas não são unidades isoladas e encontramse, portanto, inseridas em um contexto maior. Sendo assim, os investimentos em recursos
informacionais seguem a lógica da instituição na qual estão inseridas.
Neste cenário, o trabalho cooperativo entre bibliotecas se intensifica, visto que
nenhuma biblioteca conseguiria reunir todo o conhecimento em um só local para contemplar
as necessidades de pesquisa, em função da grande produção e dos altos custos com a
aquisição, armazenamento, tecnologia, organização do conhecimento e capacitação técnica.
Embora as bibliotecas tenham perseguido durante séculos a utopia de reunir todo o
conhecimento em um só espaço e dar acesso a ele de forma democrática, ainda que tenham
enfrentado barreiras com os direitos autorais e editores; recursos financeiros, tecnológicos,
pessoal especializado; tenham desenvolvido novas metodologias para organização e gestão da
informação e formado redes de cooperação e de intercâmbio de informação – a despeito de
tudo isto - tal sonho ainda não foi alcançado.
Talvez a biblioteca universal seja apenas um sonho como foi para Otlet e tantos
outros. Ou, como um conto literário como foi para Borges, que a descreve como uma
edificação gigante, contendo todos os livros possíveis, com todas as combinações imagináveis
dos símbolos ortográficos, “a versão de cada livro em todas as línguas, a interpolação de cada
livro em todos os livros [...]” (BORGES, 2007, p. [35]). Uma biblioteca interminável, que
encerra uma imensidão de livros com a descrição de todas as possibilidades da realidade. Na
imaginação de Borges, na biblioteca de Babel caberia todo o universo.
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2.3 Redes de cooperação entre bibliotecas
Neste capítulo serão apresentadas as motivações para a formação das redes e
consórcios de bibliotecas, assim como, serão retratadas experiências no exterior e no Brasil a
partir do século XX.

2.3.1 A formação de redes e consórcios de bibliotecas
As bibliotecas, durante o século XX e no seguinte, vão passar por transformações
significativas em sua operação e organização, pois ao alterar a forma de acesso e a
disseminação do conhecimento, as TIC alcançam e modificam as competências profissionais
dos sujeitos, da concepção à operação e ao gerenciamento do processo produtivo (BERTO,
2001).
Todas essas transformações irão favorecer o crescimento das publicações científicas,
pois a disseminação de novas ideias é parte integrante das práticas de pesquisa e promovem
trocas de informação entre indivíduos e grupos de interesse, através de meios especializados
(LEVY, 1993).
Como consequência, irão surgir os grandes bancos de dados que reúnem múltiplos
títulos de publicações científicas de diversos editores, comercializados por empresas
transnacionais por alto valor monetário, aumentando os custos para as bibliotecas (AMORIM,
2002).
É neste cenário de grandes mudanças que as iniciativas de cooperação entre
bibliotecas se consolidam, pela percepção de que sues recursos críticos podem estar além de
suas fronteiras, nos próprios relacionamentos, que poderão contribuir para sua vantagem
competitiva sustentável (TAUHATA; MACEDO-SOARES, 2004). Surgem, então, os
consórcios e as redes de bibliotecas.
Os consórcios nascem no âmbito das bibliotecas universitárias, sobretudo pela
necessidade de redução dos custos com a aquisição de literatura científica, visando o
desenvolvimento de coleções; a ampliação do acesso à informação, a construção de catálogos
coletivos de abstracts; o compartilhamento de recursos tecnológicos; a comutação
bibliográfica e a busca por soluções conjuntas para problemas comuns (BROWN, 1998).
Integradas, as bibliotecas podem forçar negociações e acordos personalizados para
esse tipo de publicação, ampliando o acesso ao conhecimento. Com o passar dos anos, esses
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programas serão motivados a buscar novas maneiras de trabalhar em conjunto para apoiar as
comunidades acadêmicas. Assim, passam a estudar a oferta de bibliotecas digitais; de
ferramentas de gestão da informação; de metabuscadores; de cursos e treinamentos; de
compartilhamento de local para o armazenamento do conhecimento impresso e de
licenciamento conjunto de e-books.
As redes de bibliotecas irão despontar motivadas, principalmente, a promover o bem
comum, de forma a atenuar a duplicação de esforços na catalogação; construção de catálogos
coletivos; compartilhamento de recursos e tecnologias; intercâmbio de informação;
contribuição para a aprendizagem; preservação do conhecimento; desenvolvimento
colaborativo de produtos e serviços e; o compartilhamento de ideias e experiências. Neste
contexto, as trocas são mutuamente benéficas, pois se desenvolvem entre bibliotecas de
diferentes segmentos (BROWN, 1998; ROBREDO, 1994).
A participação dinâmica em redes de cooperação tem auxiliado as bibliotecas,
sobretudo aquelas com menores recursos, a ultrapassarem as barreiras de acesso à informação
e ao conhecimento para seus usuários, na oferta de serviços de qualidade e de
aperfeiçoamento técnico. As redes e o aproveitamento de sinergias geradas, a partir da
cooperação, fortalecem as chances de crescimento das bibliotecas. Contudo, todos os seus
participantes devem perceber vantagens e assimetria nos ganhos dos membros para sua
manutenção.
As redes “podem ser tanto presenciais quanto virtuais, em que pessoas com os mesmos
objetivos trocam experiências, criando bases e agregando informações relevantes para o setor
em que atuam” (TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005, p. 94). Desse modo, “cada sujeito
que pertence à rede contribui para o desenvolvimento da mesma e, por conseguinte, da
organização, por meio de seus conhecimentos que são compartilhados [...].” (BASSETO;
CAVALCANTE; LOUSADA, 2015, p. 282).
Feres (2015) considera que a diversidade das equipes que trabalham nas redes
promove a criatividade e a inovação, pois, como há diversidade de acervos e experiências, há
também diferentes perspectivas na abordagem de problemas comuns. A autora destaca como
benefícios para a organização em rede: a construção de conhecimento; o abandono de
abordagens e práticas tradicionais; o desenvolvimento tecnológico; o aumento da qualidade e
produtividade de serviços, produtos e processos; e a ascensão pela transferência de tecnologia
e pela sistematização de processos.
Cunha (2008) acredita que as bibliotecas precisam cooperar entre si, pois esta
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atividade irá proporcionar conhecimento tecnológico necessário aos profissionais da área; os
laços cooperativos irão aumentar o poder de barganha e a adoção de normas e padrões
comuns impactará tanto as atividades de reciclagem dos recursos humanos, como forçará
novas ações cooperativas. Por exemplo, as iniciativas dos arquivos abertos e das teses e das
dissertações no formato digital.
Child (2005) relaciona como objetivos para a formação de alianças ou redes
interorganizacionais: a redução do risco com o compartilhamento de investimento; a obtenção
de economias de escala e/ou racionalização; a troca de tecnologias; a antecipação dos
movimentos da concorrência; a superação de barreiras de comércio ou investimento imposto
pelo governo; a facilitação da expansão internacional de empresas sem experiência; as
vantagens da semi-integração vertical. Neste sentido, as empresas se juntam para se tornarem
mais competitivas e para compartilhar recursos escassos.
As alianças ou redes, como qualquer relacionamento de cooperação de médio e longo
prazo entre organizações, visam ao alcance de objetivos estratégicos com base na cooperação.
Elas são importantes, pois representam um meio de as empresas manterem suas estratégias
individuais, ainda que haja recurso limitado em algumas áreas. (CHILD, 2005; ROOS;
LORANGE, 1996).
Nesse sentido, as redes de cooperação entre bibliotecas podem ser vistas como um
recurso para a busca da condição competitiva de baixo custo com maior acesso à informação e
ao conhecimento. Elas também abrem espaço para um conjunto de benefícios como: aumento
de barganha na aquisição de recursos informacionais; maior capacidade de aprendizado;
maiores possibilidades de inovação; redução de custos com o desenvolvimento de ações
conjuntas e otimização do serviço técnico.

2.3.2 Redes e consórcios no exterior e no Brasil

Uma das mais bem-sucedidas iniciativas em cooperação entre bibliotecas é a rede
Online Computer Library Center (OCLC)14, criada em 1967 em Ohio, nos Estados Unidos.
Em 1974, segundo Robredo (1994), a Rede possuía 200 membros do Estado de Ohio e em
outros estados norte-americanos. Após dez anos de atuação, o número de membros chegava a
3 mil nos Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido e outros países. Em 2016, a OCLC
conta com 16 mil associados em mais de 100 países.
14

ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER (OCLC). Disponível em: <https://www.oclc.org/home.en.html>.
Acesso em: 10 nov. 2015.
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É, portanto, uma cooperativa global, que auxilia milhares de bibliotecas a tornar as
informações mais acessíveis e mais úteis para as pessoas ao redor do mundo; fornece serviços
compartilhados de tecnologia, pesquisa original e programas comunitários aos seus membros
e à comunidade de bibliotecas em geral. Além da cooperação em catalogação, a OCLC oferta:
catálogo coletivo, ferramenta para a gestão de bibliotecas, serviço de descoberta, bibliotecas
digitais, referência virtual e compartilhamento de recursos.
O catálogo coletivo da OCLC, o WorldCat, é considerado o maior do mundo, com
mais de 2 bilhões de registros e conta com parcerias estratégicas com Google, Goodreads,
APIs, Widgets e aplicativos sociais para ampliar sua divulgação na Web. A Rede registra
mais de 40 milhões de solicitações de busca processadas por seu sistema todos os dias. Os
recursos para a manutenção da Rede advêm de taxas provenientes das bibliotecas-membro.
Mas, a OCLC não foi uma das primeiras iniciativas em cooperação neste país. A
fundação do Big Ten Academic Alliance15, também conhecida como Committee on
Institutional Cooperation (CIC), data de 1958. O Consórcio reúne 14 universidades de 11
estados americanos e é regido por um conselho formado pelos reitores das instituiçõesmembro, que atuam para liderar, orientar e financiar o Consórcio.
As universidades que compõem o Big Ten Academic Alliance trabalham em conjunto
para capitalizar recursos, reduzir custos através de compras compartilhadas, aumentar as
oportunidades para estudantes, professores e funcionários, compartilhar cursos e recursos e,
encontrar soluções para problemas comuns. As despesas com a manutenção do Consórcio são
partilhadas entre as instituições-membro, mas o Consórcio também conta com doações do
governo federal e estadual e, de fundações particulares.
Os programas do Consórcio compreendem o ensino e a pesquisa, com destaque para:
desenvolver professores através de orientação e treinamento; apoiar à pesquisa de estudantes;
implantar redes e serviços de informação on-line; desenvolver as coleções das bibliotecas em
todos os formatos; facilitar o acesso de estudantes a cursos no exterior; ofertar cursos de
linguagem exclusivos em qualquer campus das universidades do Consórcio; estruturar
comunidades de pesquisadores, buscando acelerar e melhorar resultados de pesquisas.
O Center for Library Initiatives, um dos centros do Consórcio, tem como objetivos:
otimizar o acesso dos estudantes à faculdade e aos recursos compartilhados entre as
bibliotecas; maximizar a redução de custos, tempo e espaço; e apoiar um ambiente
colaborativo, onde os funcionários das bibliotecas possam atuar em conjunto na solução de
15

BIG TEN ACADEMIC ALLIANCE. Disponível em: <https://www.btaa.org/home>. Acesso em: 5 set. 2016.
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problemas mútuos. Este centro possui diversas iniciativas de compartilhamento de recursos
entre as bibliotecas, tais como: a construção de bibliotecas digitais e repositóros em diversas
áreas do conhecimento; digitalização de acervos em parceria com o Google, consórcio de
licenciamento de conteúdo e empréstimo inter-bibliotecário.
Uma vez que o Center for Library atua no desenvolvimento de recursos que facilitam a
gestão e o acesso à informação, ele vem, desde 2013, estimulando as bibliotecas-membro a
dar maior ênfase à gestão de serviços e relacionamento. Seus responsáveis estão conscientes
de que o armazenamento e a distribuição de conteúdo não são da competência exclusiva das
bibliotecas do Consórcio. Assim, como o provimento de conteúdos deixa de ser prioridade
para as bibliotecas, o investimento em serviço e, sobretuto, em relacionamento com os
clientes, irão posicionar as bibliotecas como fornecedoras de serviços de alto valor para seus
usuários.
Outra iniciativa de sucesso é o Consortium of Academic and Research Libraries in
Illinois (CARLI)16. Embora este Consórcio tenha iniciado suas atividades no ano de 2005, ele
surge da fusão de três consórcios de bibliotecas acadêmicas em funcionamento no Estado de
Illinois, desde a década de 1970. Os três consórcios buscavam atender às necessidades de
informação de bibliotecas universitárias com propostas que se completavam, sendo custeados
pelo Comitê Executivo de Educação Superior do Estado de Illinois. Assim, os objetivos da
fusão foram: redução de custos com serviços; aumento da eficácia do Consórcio e dos
membros; e desenvolvimento de novos programas e serviços que os consórcios sozinhos não
seriam capazes de fornecer.
Os consórcios que integraram o CARLI são: Illinois Library Computer Systems
Organization (ILCSO), Illinois Cooperative Collection Management Program (ICCMP),
Illinois Digital Academic Library (IDAL).
A Illinois Library Computer Systems Organization (ILCSO) iniciou suas atividades
em 1973, com o propósito de compartilhar recursos de informação entre as bibliotecas
universitárias do Estado. No ano de 1980, o Consórcio buscou auxílio financeiro do Comitê
Executivo de Educação Superior de Illinois, tendo em vista a ampliação da atuação do
Consórcio. Em 1987, a Biblioteca Pública do Estado também passou a contribuir
financeiramente, tencionando o desenvolvimento de um catálogo coletivo on-line extensivo a
todas as bibliotecas de Illinois. Este projeto ampliou a atuação do Consórcio para as duas mil
bibliotecas do Estado (BROWN, 1998).
16

CONSORTIUM OF ACADEMIC AND RESEARCH LIBRARIES IN ILLINOIS (CARLI). Disponível em:
<https://www.carli.illinois.edu/>. Acesso em: 15 set. 2016.
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Além dos valores doados pelo Comitê e pela Biblioteca Pública do Estado, os
membros contribuíam com uma taxa anual, tendo como base o número de acessos e o número
de usuários, custos de telecomunicação e assinatura das bases de dados (BROWN, 1998).
O Illinois Cooperative Collection Management Program (ICCMP) foi fundado em
1996 por um grupo de bibliotecas universitárias e communitty colleges e com um pequeno
orçamento proveniente do Comitê Executivo de Educação Superior do Estado de Illinois. Os
custos com projetos eram partilhados entre as instituições-membro, considerando o número de
estudantes beneficiados. Suas atividades, realizadas pelo esforço das próprias bibliotecas,
visavam o desenvolvimento de coleções e das equipes e o intercâmbio de informação
(BROWN, 1998).
O Illinois Digital Academic Library (IDAL) foi criado em 1999, com o objetivo de
fornecer recursos eletrônicos de elevada qualidade para as bibliotecas universitárias, visando
apoiar ao ensino e à pesquisa no Estado de Illinois. A ideia de criação do Consórcio surgiu do
Conselho de Diretores de Bibliotecas do Estado e contou com a expertise da ILCSO para seu
planejamento e estruturação. Os projetos do Consórcio, financiados integralmente pelo
Comitê Executivo de Educação Superior de Illinois, beneficiavam, em 2002, cento e
cinquenta bibliotecas universitárias entre públicas e privadas (BROOKS; DORST, 2002).
Para cumprir sua missão de criar e manter um ambiente rico em conhecimento,
solidário e diversificado, que promova o ensino, a aprendizagem e a pesquisa através do
compartilhamento de coleções, conhecimentos e programas, o CARLI oferece os seguintes
serviços: catálogo on-line integrado; acesso a bases de dados; repositórios digitais; software
para gestão arquivística; recursos e serviços eletrônicos, obejtivando o desenvolvimento de
coleções, a preservação de trabalhos acadêmicos, a conservação e preservação da informacão;
digitalização, treinamento e educação continuada, intercâmbio de informação e delivery17.
O International Coalition of Library Consortia (ICOLC)18 surgiu em 1990, com a
proposta de reunir consórcios de bibliotecas para a troca de ideias e interesses comuns. O
Consórcio é informal, não possui estatuto social e eleições para representantes. Atua com
vonluntariado e a participação dos membros é gratuita. É composto atualmente, por duzentos
consórcios de bibliotecas da América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e
17

Delivery é a palavra em inglês que significa entrega, expedição, transferência ou remessa. Esta palavra é um
substantivo que tem origem no verbo deliver, que remete para o ato de entregar, remeter, transmitir ou
distribuir. Delivery consiste no transporte e entrega de cartas, jornais ou outros tipos de bens. (MICHAELIS,
1989). Nas bibliotecas, este serviço consiste na entrega de livros ou demais materiais bibliográficos na residência
do usuário.
18
INTERNATIONAL COALITION OF LIBRARY. Disponível em: <http://icolc.net/>. Acesso em: 2 nov.
2016.
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Oceania. O Portal de Periódicos da Capes é o membro brasileiro deste Consórcio.
As discussões da ICOLC versam sobre: orientações acerca de negociações com
fornecedores de publicações eletrônicas; coleta e análise de dados de conteúdo on-line
compartilhado; programas de licenciamento de periódicos eletrônicos interconsórcios;
construção de instalações para o armazenamento de documentos impressos de uso
compartilhado; aquisição de equipamento de digitalização high-end19 compartilhado;
hospedagem de conteúdo; ferramentas de gestão; estratégias unificadas de acesso aberto e
aquisição e uso de e-books.
O Consórcio se reúne duas vezes ao ano e mantém uma lista de discussão ativa para
que os membros possam compartilhar seus desafios com demais, buscando, assim, solução
com a participação coletiva.
A Universidad de Nuevo México liderou a criação do consórcio Ibero-American
Science & Technology Education Consortium (ISTEC)20 em 1990, em parceria com
representantes de universidades, centros de pesquisa, indústrias, organizações multilaterais,
governos e de fundações iberoamericanas, como um esforço para melhorar a colaboração
internacional em ciência, tecnologia e educação.
Em 1999, o Consórcio se converteu oficialmente em uma organização sem fins
lucrativos, composta por uma assembleia geral da qual participam todos os membros e que
estabelece sua política e direção; um conselho de administração composto por membros
acadêmicos e de indústrias que aplique políticas e promova o Consórcio; e uma oficina
executiva que se encarregue das operações diárias da organização.
Desde então, o ISTEC vem atuando para fomentar a ciência, a engenharia e a
educação tecnológica, por meio de esforços conjuntos de pesquisa e desenvolvimento
internacional entre os seus membros e para fornecer um veículo de baixo custo à aplicação e
transferência de tecnologia.
Os objetivos do Consórcio são conceber, planejar e realizar atividades de ensino e
pesquisa, transferência de tecnologia e desenvolvimento de serviços de informação que visam
facilitar o progresso dos países iberoamericanos. Os membros são incentivados ao fluxo e
acesso livre a informações na busca pela excelência técnica.
Ao coordenar pessoal e recursos eminentes de diversas localizações geográficas, o
19

O termo high end pode ser usado para várias categorias de produtos e em comum todos trazem o conceito de
luxo, sofisticação, exclusividade e alta capacidade. São produtos que possuem desempenho acima da média
estando aliados a preços diferenciados e disponibilidade por vezes restrita.
20
IBERO-AMERICAN SCIENCE & TECHNOLOGY EDUCATION CONSORTIUM (ISTEC). Disponível
em: <http://www.istec.org/>. Acesso em: 2 nov. 2016.
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ISTEC tem desenvolvido vários projetos. Eles são identificados, planejados e implementados
desde que respondam às necessidades de todos os membros do Consórcio e são concebidos
considerando o impacto social. Atualmente, os projetos que se destacam são: Library Linkage
(LibLink), Advanced Continuing Education (ACE), Research & Development (R&D), Los
Libertadores e Salud.
O LibLink é uma plataforma de colaboração acadêmica que se fundamenta na gestão
e partilha de informação. A ACE visa melhorar as habilidades disponíveis e aumentar o
número de pessoal qualificado em áreas específicas. O R&D promove e apoia a geração,
transferência e gestão do conhecimento nos processos de educação, pesquisa e extensão em
ciência e tecnologia, objetivando atender às necessidades e aos desafios do século XXI. Los
Libertadores foi desenvolvido para promover a criação de centros de excelência
inter/multi/transdisciplinares e interconectados, para resolver os grandes desafios globais e
fortalecer a colaboração horizontal entre os países. Salud é um programa, que visa criar, por
meio de projetos multidisciplinares de cooperação, uma comunidade de redes de investigação.
A integração ao ISTEC, além de favorecer o compartilhamento de experiências e/ou
de pesquisas em desenvolvimento, promove também a interação entre as instituições na busca
de soluções para problemas relacionados à saúde.
Na América do Sul, a Argentina se destaca na cooperação entre bibliotecas. Esta
atividade teve início no fim do século XX, com base no esforço pessoal dos bibliotecários
envolvidos, ajuda mútua e a participação voluntária. No site da Reciaria 21, estão anunciadas
34 redes de bibliotecas na Argentina. Dentre elas, a Red de Bibliotecas de Arquitectura, Arte,
Diseño y Urbanismo (Red Vitruvio)22, criada em 1994. Esta Rede integra 69 bibliotecas
especializadas em arquitetura, arte, desenho e urbanismo, no país e no exterior. Inclui
bibliotecas de universidades, museus, entidades profissionais e outras instituições.
A Red Vitruvio promove a capacitação de seus parceiros, com o objetivo de nivelar,
melhorar e atualizar o conhecimento; desenvolveu um vocabulário controlado nas áreas de
arquitetura, arte, urbanismo e desenho, tencionando facilitar a recuperação da informação;
mantém catálogo coletivo de publicações periódicas, bem como de livros e promove o serviço
de intercâmbio de informação.

21

RECIARIA: red de redes de información. Disponível em: <https://sites.google.com/site/reciariaorg/>. Acesso
em: 2 out. 2015.
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No Chile, no ano de 1993, deu-se a criação do Alerta al Conocimiento23, por iniciativa
da Comisión Asesora de Bibliotecas del Consejo de Rectores. O objetivo de sua criação foi
aquisição planificada e uso cooperativo de publicações periódicas (JASMÉN S., 1998). Hoje,
o consórcio de bibliotecas universitárias, busca satisfazer as necessidades de informação,
conhecimento, administração, tecnologias de informação e gestão das instituições, empresas e
pessoas que realizam atividades acadêmicas, de investigação e desenvolvimento do Chile.
O Alerta al Conocimiento está organizado em torno de seis áreas de trabalho
orientadas a apoiar e melhorar a gestão e os serviços oferecidos pelas bibliotecas e centros de
informação do país. São elas: biblioteca digital; aquisição coletiva; uso cooperativo de
recursos; tecnologias de informação; capacitação e desenvolvimento profissional e; estudos e
projetos. Nesta concepção, oferece os seguintes serviços: aquisição de recursos de
informação, hemeroteca virtual, repositório, edição e publicação de revistas digitais,
metabuscador e housing - soluções computacionais na nuvem.
O serviço Adquisiciones de Recursos de Información tem a finalidade de obter
economias de escala através de compras em conjunto. A Hemeroteca Virtual reúne uma
coleção de, aproximadamente, dois milhões de artigos, publicados em revistas impressas,
disponíveis nas bibliotecas parceiras. Oferece, ainda, repositório digital de livre acesso e
auxilia seus membros no desenvolvimento dos mesmos, bem como, na elaboração de revistas
acadêmicas digitais.
No Brasil, a primeira iniciativa de cooperação entre bibliotecas data de 194224, com a
criação do Serviço de Intercâmbio e Catalogação (SIC), vinculada ao Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP), órgão criado na Era Vargas, com o objetivo de
proporcionar ajuda mútua às bibliotecas do país, a partir do modelo da Library of Congress
(LC)25 nos Estados Unidos. O SIC, em conjunto com o DASP, era responsável pela revisão
técnica das fichas catalográficas, e a impressão, distribuição e vendas das fichas catalográficas
eram atribuição do Departamento de Imprensa Nacional26.
A Imprensa Nacional nasceu por decreto do príncipe regente D. João, em 1808, com o
nome de Impressão Régia. Recebeu, no decorrer dos anos, novos nomes até ser denominada
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ALERTA AL CONOCIMIENTO. Disponível em: <http://www.alerta.cl/es/Default.aspx>. Acesso em: 12 out.
2016.
24
BIBLIODATA. Disponível em: <http://bibliodata.ibict.br/geral/modelos/historicoantes.htm>. Acesso em: 20
nov. 2015.
25
“Biblioteca de pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, sendo de fato a Biblioteca Nacional dos Estados
Unidos e a instituição cultural mais antiga daquele país.” (KRYZYANOWSKI, 2007).
26
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL. Disponível em: <http://portal.imprensanacional.gov.br/>.
Acesso em: 10 jun. 2016.

48

Imprensa Nacional. A partir de dois rudimentares prelos iniciais e 28 caixas de tipos que
vieram de Portugal a bordo da nau Medusa, integrante da frota que trouxe a Família Real
Portuguesa, a Imprensa Nacional, vem registrando diariamente os atos oficiais do Governo,
por meio do Diário Oficial da União.
Embora tenha sido responsável pelo primeiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do
Rio de Janeiro, e a publicação de diversos livros, a Imprensa Nacional se manteve como casa
editora apenas até o ano 2000. Nesse período, passou a dedicar-se exclusivamente as
informações oficiais do governo federal. Mesmo ano em que se deu sua inserção na era
digital, com a publicação do Diário Oficial completo na Internet, possibilitando a ampliação
do acesso do cidadão brasileiro às leis (DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL,
[2000?]).
Cabe ressaltar que, durante o Estado Novo27, o número de bibliotecas públicas no
Brasil aumentou. Esse crescimento ocorreu devido à criação do Instituto Nacional do Livro
(INL), vinculado ao Ministério da Educação e Saúde (MES), por iniciativa do
Ministro Gustavo Capanema.
O INL foi concebido com o objetivo de produzir e circular livros; de desenvolver a
Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional que retratassem a identidade e a
memória nacional; e de apoiar a implantação de bibliotecas públicas em todo o Brasil.
Capanema considerava as bibliotecas importantes "centros de formação da
personalidade, de compreensão do mundo, de autoeducação, enfim, centros de cultura".
Estiveram ligados ao INL, personalidades como Augusto Meyer, Sérgio Buarque de
Holanda e Mário de Andrade (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. CPDOC, [20--?]).
A política nacional das bibliotecas e do livro ficou sob a responsabilidade do INL, que
pretendia propiciar meios para a produção e o aprimoramento do livro e a melhoria dos
serviços nas bibliotecas.
Embora, a enciclopédia e o dicionário fizessem parte do objetivo de criação do INL,
até 1945 eles ainda não tinham sido concluídos. Mas o número de bibliotecas públicas
Segundo a historiadora Celina D’Araújo, Estado Novo é o nome atribuído a um dos períodos em que Getúlio
Vargas governou o Brasil. Este momento foi marcado no campo político por um governo ditatorial. Inicia-se em
1937 com o golpe de estado, promovido por Vargas com o apoio dos militares e de alguns setores da população,
e finda em 1945, com a reivindicação da democracia pela opinião pública e pela população. O “novo”
representava o ideal político de se afastar do capitalismo liberal e do comunismo, que competiam no sentido de
oferecer uma alternativa política e econômica para o mundo. A distinção entre Estado e Nação e ao mesmo
tempo a necessidade de fundi-los através de um líder e um partido único, foi a marca desse regime. Neste
sentido, as comemorações cívicas diversas e o culto à figura de Getúlio Vargas personificavam o líder, que na
ausência de um partido, era o chefe de Estado e da Nação. (D’ARAÚJO, 2000).
27
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cresceu, sobretudo nos estados menos prósperos do país. Essas novas bibliotecas contavam
com o apoio do Instituto, que as auxiliava na composição do acervo e na capacitação técnica.
O INL foi extinto em 1990, durante o governo de Fernando Collor de Mello, ficando a
Biblioteca Nacional (BN) responsável por suas atividades.
Em 1954, com a criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação
(IBBD)28, o SIC passou a integrar essa instituição federal. Com as vantagens do Projeto
MARC29 – acrônimo de Machine Readable Cataloging desenvolvido na década de 1960 pela
LC e pela British Library - formato padrão para intercâmbio de informação bibliográfica, o
SIC, em 1970, incorporou a automação em suas atividades, desenvolvendo o Projeto de
Catalogação Legível por Computador (CALCO), marco inicial dos processos automatizados
de registros bibliográficos no país. O SIC funcionou até 1973, quando foi extinto.
O Catálogo Coletivo Nacional (CCN)30 foi lançado pelo IBBD no mesmo ano de
criação do Instituto, para reunir informações de periódicos científicos nacionais e
internacionais disponíveis nas bibliotecas brasileiras. O objetivo era difundir, identificar e
localizar periódicos existentes; estabelecer políticas de aquisição de coleções; padronizar a
entrada dos títulos e promover o intercâmbio entre bibliotecas por meio do COMUT, serviço
que permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos
das bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais.
No fim dos anos 1970, a Fundação Getulio Vargas (FGV) funda a Rede Bibliodata 31,
através da Biblioteca Central da Fundação e do Centro de Processamento de Dados, com o
objetivo de proporcionar controle bibliográfico e de otimizar a escassa mão de obra para os
serviços de biblioteca por meio da catalogação cooperativa.
Inicialmente, a Rede contou com a participação da Fundação Joaquim Nabuco, da
Escola Superior de Guerra, da Biblioteca do Exército, da Biblioteca Nacional, da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e do Instituto Brasileiro de Geografa e
Estatística (IBGE).
Com a indicação do CALCO como formato padrão para o processamento dos registros
28

Atual Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, unidade de pesquisa do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI).
29
O formato foi concebido “para a comunicação de descrições bibliográficas em formato legível por
computador, de modo que os registros pudessem ser reformatados para atender a qualquer objeto imaginável.”
(ROWLEY, 2002, p. 117). É importante para os programas de catalogação cooperativa, pois “facilita o
intercâmbio de registros entre diferentes sistemas informatizados.” (ROWLEY, 2002, p. 116).
30
IBICT. Catalogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas. Disponível em: <http://www.ibict.br/informacaopara-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/catalogo-coletivo-nacional-de-publicacoes-seriadas(ccn)>. Acesso em:
10 dez. 2015.
31
IBICT. Rede Bibliodata. Disponível em: <http://bibliodata.ibict.br/>. Acesso em: 10 dez. 2015.
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bibliográficos brasileiros em 1975 pelo IBBD, a FGV inicia estudos de aperfeiçoamento do
Projeto CALCO, que inclui adaptações ao formato original para atender às necessidades das
bibliotecas brasileiras e para que os registros da Rede estivessem compatíveis
internacionalmente.
Em meados dos anos 1990, a Rede adotou o formato USMARC32, como parte das
mudanças na estruturação da Rede Bibliodata, para acompanhar as tendências internacionais.
Com o mesmo intuito, a Rede adota o formato MARC21 Format for Bibliographic Data

33

anos mais tarde. Segundo Hubner e Almeida (2000), a Rede busca adotar padrões e normas
internacionais de catalogação, o que lhe confere credibilidade.
Em 2013, a Rede Bibliodata passou a funcionar sob a responsabilidade do Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com a finalidade de disseminar
os acervos das bibliotecas brasileiras, compartilhar registros e recursos bibliográficos. O
IBICT mantém o catálogo coletivo da Rede com acesso aberto ao público. Em 2016, a Rede
Bibliodata possui 32 membros, dentre eles a Biblioteca Nacional, a FGV e a PUC-Rio.
No ano de 1975, com o objetivo de controlar globalmente as publicações seriadas, tem
início a International Standard Serial Number Network34, ou ISSN Network. A iniciativa
contou com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO). No ano
de 1976, em Paris, é fundado o International Centre for the Registration of Serial Publications
(CIEPS), para coordenar as atividades dos países membros. Assim, para usufruir das
atividades do CIEPS, os estados-membros e membros associados da UNESCO devem ser
membros do Centro.
O ISSN é um código numérico único, utilizado para individualizar um título de uma
publicação seriada - jornal, revista, anuário, website, blog e base de dados – ou seja,
periódicos em todos os meios de comunicação, impressos e eletrônicos. O código é exclusivo
do título da publicação ao qual foi atribuído, e seu uso é padronizado pela International
Organization for Standardization (ISO)35.
32

A adoção do formato de registro MARC por distintos países acarretou em variações de procedimento
originando matizes do formato inicial. Assim, o MARC foi utilizado para registrar todos os formatos de
documentos até a década de 1983, quando então foi substituído pelo termo USMARC – formato internacional de
registros MARC. (ROWLEY, 2002)
33
O MARC21 é a fusão, em 1994, do USMARC com o CANMARC, padrão canadense.
34
International Standard Serial Number. International Centre. Disponível em: <http://www.issn.org/>. Acesso
em: 4 set. 2016.
35
A ISO é uma organização internacional independente, não-governamental, com uma associação de 162
organismos nacionais de normalização, com sede em Genebra, Suíça. Através de seus membros, reúne
especialistas para compartilhar conhecimentos e desenvolver padrões internacionais voluntários, baseados em
consenso e relevantes para o mercado, que apoiem a inovação e proporcionem soluções para os desafios globais
(ISO, [2000?]).
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A utilização do ISSN facilita a identificação rápida e precisa de publicações, o que
possibilita uma verificação eficaz e simples no intercâmbio eletrônico de informações; agiliza
a administração de serviços de vendas e controle de estoque em estabelecimentos comerciais;
auxilia no controle da produção editorial do país; promove a identificação de títulos, a
recuperação e transmissão de dados; favorece a organização e a circulação de acervos, os
serviços de indexação, resumos, aquisição e comutação bibliográfica; e facilita as operações
de identificação, a localização de títulos, a transferência de dados e a fusão de acervos em
catálogos coletivos.
No Brasil, o IBICT assumiu a responsabilidade de Centro Nacional do ISSN 36 em
1975. Cinco anos mais tarde, por meio de um acordo firmado entre o ISSN International
Centre e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ao qual
o Instituto estava vinculado, o IBICT se estabeleceu como Centro Brasileiro do ISSN
(CBISSN). A partir desde momento, o IBICT passou a ser o único membro no Brasil
responsável pela atribuição do código ISSN.
Outra iniciativa do IBICT foi o desenvolvimento da Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD)37 em 2002, no âmbito do Programa da Biblioteca Digital
Brasileira. O projeto contou com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do
CNPq, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), da
Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC), e das universidades: Universidade de São
Paulo (USP), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) e Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), que integraram o comitê técnico-consultor. O comitê foi
importante para desenvolver o projeto da BDTD e para o desenvolvimento do Padrão
Brasileiro de Metadados para Teses e Dissertações (MTD-BR).
O objetivo da BDTD era integrar, em um único portal, os sistemas de informação
existentes no país e oferecer um catálogo com as teses e as dissertações defendidas no Brasil,
bem como, aquelas defendidas por brasileiros no exterior. Para Kryzyanowski (2007, p. 19) a
“proposta da BDTD envolve a criação de um sistema cooperativo abrangente, operando
integralmente na Internet, com vistas a criar mecanismos de acesso livre à informação
científica, para uso da comunidade brasileira em C&T.”
Rede importante na área da saúde se constitui no Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), vinculado à Organização Pan36
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Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde. A Rede vem, desde 1967, promovendo
a cooperação técnica em informação e comunicação na área de saúde. Segundo Kryzyanowski
a Rede,

por meio de convênios com bibliotecas de universidades e centros de
documentação em saúde, desenvolveu notável trabalho cooperativo,
objetivando o fortalecimento dos acervos das bibliotecas dessa área,
estimulando e dando suporte ao intercâmbio de informações, através do
serviço de cópias de artigos científicos e promovendo treinamento
profissional bibliotecário. (KRYZYANOWSKI, 2007, p. 4).

A BIREME possibilitou o acesso às bases de dados Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde (LILACS) no ano de 1986, com oferta de literatura científica nacional e
internacional. No ano de 1998, criou a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), “como modelo,
estratégia e plataforma operacional de cooperação técnica da Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) para a gestão da informação e conhecimento em saúde na América Latina e
Caribe” (PORTAL REGIONAL DA BVS, [1998?]).
A BVS é uma rede que integra outras redes, portanto, construída coletivamente e
desenvolvida de modo descentralizado, por meio de instâncias nacionais e redes temáticas de
instituições relacionadas à pesquisa, ensino ou serviços. O Portal Regional da BVS é um
espaço de integração de fontes de informação em saúde.
No ano de 1999, a BN criou o Consórcio Eletrônico de Bibliotecas 38 com a finalidade
de proporcionar acesso aos seus registros bibliográficos. A iniciativa tinha o propósito de
apoiar os projetos de automação e o desenvolvimento de bases de dados bibliográficas por
meio do compartilhamento de seus metadados. A base de dados da BN, com mais de trinta
mil registros na língua portuguesa e inglesa, adota padrões e normas internacionais.
É importante ressaltar, que a Biblioteca Nacional (BN) é a instituição depositária do
patrimônio intelectual e documental brasileiro, com o compromisso de preservar o
conhecimento registrado que represente o passado da nação, função que a caracteriza como
centro de memória (MURGUIA; YASSUDA, 2007).
Memória, para o historiador francês Jacques Le Goff (2003), é uma representação do
passado, podendo ser individual ou coletiva. Quanto à memória individual, ela possui a
singularidade de conservar certas informações, referindo-se ao conjunto de funções psíquicas,
38
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ao qual permite ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, ou ainda,
reinterpretadas como passadas.
A memória coletiva conforme Le Goff (2003) é composta pelas lembranças vividas
pelo indivíduo ou que lhe foram repassadas, mas que não lhe pertencem somente, e são
entendidas

como

propriedade

de

uma

comunidade.

A

partir

de

1950,

com

interdisciplinaridade das ciências sociais, a percepção de memória coletiva foi modificada
passando a considerar a importância da memória para a construção das identidades. É neste
momento que a História passou a considerar como base cientifica a memória oral e escrita.
Assim, a Biblioteca Nacional tem a missão de coletar, registrar, salvaguardar e dar
acesso à produção intelectual brasileira, assegurando o intercâmbio com instituições nacionais
e internacionais e a preservação da memória bibliográfica e documental do país. É, portanto,
de sua incumbência garantir a todos os cidadãos, desta e das gerações futuras, o acesso a toda
memória cultural que integra seu acervo (MURGUIA; YASSUDA, 2007).
No contexto da arte e cultura, a Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte
no Rio de Janeiro (REDARTE/RJ)39 é a única iniciativa desenvolvida. Foi fundada em 1995,
com o objetivo de promover os recursos informacionais das unidades integrantes. A
formalização da Rede ocorreu em 2005, como associação civil de natureza cultural sem fins
lucrativos e, foi a partir desta data, que se instituiu anuidade para acesso aos serviços e
produtos oferecidos pela Rede.
Sendo uma rede temática, a REDARTE/RJ reúne bibliotecas de tipologias diferentes,
como especializadas, universitárias e centros de referência. A integração favorece o
intercâmbio entre profissionais das áreas de Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e
História. No contexto da Rede, segundo Oliveira (2012) é marcante a cooperação, a
colaboração e o compartilhamento entre os membros, importante em uma área que enfrenta
grandes desafios com a privação de recursos tecnológicos, financeiros e de profissionais
especializados.
No campo da educação, o Compartilhamento entre Bibliotecas de Instituições de
Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro (CBIES/RJ)40 exerceu papel importante. A
iniciativa é de 1999 e toma como base modelos internacionais. Integram o Consórcio,
bibliotecas de instituições públicas e privadas. As finalidades eram facilitar o acesso às
coleções e aos serviços; promover ações para estimular e ampliar o conhecimento científico,
39
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tecnológico e cultural dos profissionais; prestar assessoria para implantação, manutenção e
desenvolvimento de serviços e facilitar a aquisição de acervos.
Os princípios básicos que nortearam a criação do Consórcio, segundo Souza e outros,
foi a crença de que:

[...] nenhuma universidade ou centro de pesquisa pode ser tudo para todos;
[de que] juntas poderão experimentar e progredir mais do que sozinhas,
ultrapassando as barreiras locais [e que] cooperação voluntária promove
ação efetiva, ao mesmo tempo em que mantém autonomia e diversidade
institucional. (SOUZA et al., 2000, p. 5).

No ano de 2004, a soma dos acervos das 34 instituições membro do CBIES/RJ,
totalizando 164 bibliotecas, chegava a mais de 8 milhões de títulos de livros e monografias e
97 mil títulos de periódicos em todas as áreas do conhecimento. Tal volume é bastante
significativo para instituições de menor porte, com acervos pequenos e sem acesso a bases de
dados, que podiam disponibilizar esse recurso por meio de empréstimo interbibliotecário ou
da comutação.
O Programa Biblioteca Eletrônica (ProBE)41 foi lançado em 1999, para oferecer à
comunidade científica, acadêmica e administrativa das instituições associadas, consulta ágil a
textos completos de revistas científicas internacionais, através da Rede Academic Network of
São Paulo (ANSP).
O desenvolvimento do ProBE pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP) associada à Universidade de São Paulo (USP), à Universidade Estadual
Paulista (UNESP), à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), à Universidade
Federal de São Paulo (UNIFIESP) e à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), além da
BIREME, tomou como base os modelos de consórcios existentes, particularmente dos
Estados Unidos. O objetivo era o de reduzir os custos por meio da aquisição compartilhada e
cooperativa de publicações periódicas eletrônicas internacionais (KRZYZANOWSKI, 2007;
FAPESP, 2003).
O desenvolvimento do ProBE “[...] envolveu tecnologia de ponta, ampliação dos laços
com a pesquisa nas instituições envolvidas, assim como união de esforços, dedicação e
perseverança por parte dos seus participantes.” (KRZYZANOWSKI, 2007, p. 14)
No ano de 2000, após reformulação do Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos
(PAAP), criado em 1995 pela Capes em conjunto com a Financiadora de Estudos e Projetos
41
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(FINEP) e, tendo como objetivos a democratização do acesso à informação científica para o
fortalecimento da pós-graduação em território nacional e o incentivo aos investimentos em
excelência acadêmica nas instituições de ensino e pesquisa no Brasil, a Capes lançou o Portal
de Periódicos42.
Com essa iniciativa, a Capes passou a centralizar e otimizar a aquisição de publicação
periódica eletrônica, por meio da negociação direta com editores internacionais. O Portal
consolidou-se como uma ferramenta fundamental para as atividades de ensino e pesquisa no
Brasil. Também equiparou as instituições de pesquisa e de ensino superior brasileiras,
públicas e privadas, às dos países desenvolvidos no que se refere ao acesso à informação de
qualidade. Com esta ação, em 2002, o ProBE passou a integrar o Portal de Periódicos.
Mais recentemente, em 2010, o governo do Estado do Rio de Janeiro, sob a gestão do
ex-governador Sérgio Cabral, inaugurou a Biblioteca Parque de Manguinhos, a primeira da
Rede de Bibliotecas Parque43. Em 2011, a Biblioteca Pública de Niterói integrou a Rede e, no
ano seguinte, se estabeleceu a Biblioteca Parque da Rocinha. A integração da Biblioteca
Pública do Estado, localizada no Centro do Rio de Janeiro, ocorreu no ano de 2014. Todas as
bibliotecas, segundo Maranhão (2015), receberam investimentos do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC)44 do governo federal e estão inseridas no programa Favela
Criativa45, do governo estadual.
O projeto da Rede, coordenado pela Secretaria de Cultura do Estado e, desde 2014 sob
a gestão da organização social denominada Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG),
encontrou inspiração no modelo de Bibliotecas Parques implementado em Medellín e Bogotá
42

CAPES. Portal de Periódicos. Disponível em:
<http://www.periodicos.Capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=historico&Itemid
=124>. Acesso em: 8 nov. 2016.
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BIBLIOTECA PARQUE ESTADUAL. Disponível em: <http://www.bibliotecasparque.rj.gov.br/a-rede/>.
Acesso em: 1 nov. 2016.
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Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um plano do governo federal que visa estimular
o crescimento da economia brasileira, através do investimento em obras de infraestrutura (portos, rodovias,
aeroportos, redes de esgoto, geração de energia, hidrovias, ferrovias, etc.). O programa foi lançado em 2007,
prevendo investimentos da ordem de 503,9 bilhões de reais até o ano de 2010. Em 2011, o PAC entrou na sua
segunda fase com o mesmo pensamento estratégico, porém aprimorado pelos anos de experiência da fase
anterior, com mais recursos e mais parcerias com estados e municípios, para a execução de obras estruturantes.
O capital utilizado no PAC é originário da União, de investimentos de empresas estatais e investimentos
privados com estímulos de investimentos públicos e parcerias. (BRASIL. Ministério do Planejamento, [2011?]).
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Favela Criativa é um projeto da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro lançado em 2014, que visa
oferecer aos jovens agentes culturais formação artística e especialização em gestão cultural e estabelecer canais
de diálogo entre eles, possíveis parceiros e patrocinadores potenciais. Resultado da parceria entre o poder
público e a iniciativa privada, o Favela Criativa conta com recursos de mais de R$ 14 milhões, provenientes da
Secretaria de Estado de Cultura, de patrocínio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro e da
Light, do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e de
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa Caminho Melhor
Jovem, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. (RIO DE JANEIRO (Estado).
Secretaria de Cultura. [2014?]).
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na Colômbia, cuja proposta é fazer das bibliotecas da Rede, um espaço para encontros, cursos,
exposições e pesquisa.
O projeto foi pensado para:
[...] aprofundar a relação entre educação, cultura e cidadania, em especial em
regiões de alta vulnerabilidade social, focalizando a promoção da leitura e do
amplo acesso ao conhecimento. A oferta de atividades múltiplas em
equipamentos cuja arquitetura é parte integrante do impacto sócio-cultural
nas comunidades, associado ao uso e ao acesso extensivo das tecnologias
propõe um espaço de inovação e criatividade que associa participação
comunitária com desenvolvimento sócio-cultural. (IDG, 2015, p. 3).

Esta Rede, tendo como áreas centrais de trabalho, a educação, o desenvolvimento e a
participação comunitária, prioriza em seus projetos as atividades de formação, estímulo e
encantamento pelas diversas linguagens. Desta forma, promovem a leitura, o acesso ao texto e
as formas lúdicas e poéticas de produção da escrita.
Também articula com as escolas públicas e privadas encontros, experiências,
metodologias e técnicas que, além de serem experimentadas nos espaços físicos das
bibliotecas, podem servir de referência para uso nas escolas. Outro elemento do projeto é o
diálogo permanente entre os colaboradores e as redes locais. Esta ação resulta em articulações
programáticas e de cultura cidadã e fortalece as relações comunitárias (IDG, 2015).
Com este fim, foi criado o Programa de Bibliotecas Infantis em 2015, visando ao
desenvolvimento de atividades para os pequenos leitores. A Biblioteca Parque da Rocinha,
por exemplo, elaborou um Projeto Político Pedagógico que dialoga com a rede de escolas da
comunidade, apoiando as suas iniciativas extraescolares. Com tal finalidade, instalou e realiza
a curadoria de salas de leitura em salas de aula, oferece empréstimos de livros direcionados
para os projetos literários realizados anualmente por cada escola e desenvolve ações lúdicas
de aproximação do pequeno leitor com o universo do livro.
Segundo Maranhão (2015), as Bibliotecas Parque oferecem, de modo geral,
empréstimo de livros para adultos e crianças, acesso à Internet, audição individual de música,
sessão individual e coletiva de filmes, teatro/auditório, sala multiuso e atividades
diversificadas para crianças e jovens que incluem a promoção da leitura e oficinas de escrita e
criação literária.
No ano de 2015, a Secretaria de Cultura do Estado descumpriu com suas obrigações
financeiras com o IDG, provocando a redução dos horários de funcionamento e o fechamento
das Bibliotecas Parque Estaduais e Parque de Niterói. Contudo, as bibliotecas tiveram seus
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serviços regularizados neste mesmo ano, com o auxílio financeiro das prefeituras do Rio de
Janeiro e de Niterói, pelo reconhecimento da importância do projeto para a sociedade.
Diante das dificuldades apresentadas, as bibliotecas buscaram estabelecer princípio de
parceria com outras instituições tencionando ampliar sua programação de modo a trazer
benefícios à sociedade. Somente com a superação do desafio financeiro e do esforço das
bibliotecas da Rede e do IDG, as metas estabelecidas para este ano puderam ser alcançadas.
Embora os funcionários tenham se esforçado e a sociedade tenha reclamado, em
janeiro de 2017, três das Bibliotecas Parque - a de Manguinhos, a da Rocinha e a do Centro –
encerraram suas atividades por período indeterminado. O término do convênio entre a
Secretaria de Estado de Cultura e a prefeitura do Rio de Janeiro e o fim do contrato entre o
IDG e a Secretaria, acelerou o processo de fechamento das unidades. Este último, também
transferiu a gestão das bibliotecas para o governo estadual. Apenas a biblioteca de Niterói
permanece ativa em 2017, após a celebração de novo convênio entre a Secretaria e a
Prefeitura da cidade, que viabilizou o funcionamento da unidade por mais doze meses
(LISBOA, 2016).
Um dos principais desafios enfrentados pelas bibliotecas são questões estratégicas de
sobrevivência em que se destaca a busca, no próprio ambiente em que operam, de recursos e
condições muitas vezes inacessíveis e impossíveis de serem obtidos isoladamente. A
formação de redes de cooperação é uma das alternativas possíveis.
Diante das dificuldades apresentadas, as bibliotecas Parque buscaram estabelecer
princípio de parceria com outras instituições, tencionando ampliar sua programação de modo
a trazer benefícios à sociedade. Por exemplo, a Biblioteca Parque de Niterói, em conjunto
com o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF),
incluiu em sua programação cursos de extensão abordando questões da atualidade, do
universo da história e de áreas afins.
A Biblioteca de Manguinhos, com a colaboração da Fiocruz, passou a ofertar aulas de
espanhol e de pintura de painéis em afresco. A Biblioteca Parque Estadual formou pareceria
com o Consulado Argentino para oferecer a exposição sobre a Mafalda, personagem do
cartunista Quino. A Biblioteca Parque da Rocinha, associada ao Serviço Social da Indústria
(SESI), passou a promover aulas de inglês e cursos de bolo e de confeitagem. Somente com a
superação do desafio financeiro e esforço das bibliotecas da Rede e do IDG, as metas
estabelecidas para o ano de 2015 puderam ser alcançadas.
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3 OS CASOS REDARTE/RJ E CBIES/RJ

Neste capítulo, serão apresentados os casos centrais da presente investigação, que se
debruça sobre a REDARTE/RJ e o CBIES/RJ. Nele, propõe-se a compreensão das redes
estudadas, seu funcionamento e o potencial de contribuição para os processos de inovação
junto às bibliotecas-membro.
Parte da investigação, sobretudo para a construção da história das redes, está
fundamentada em atas das reuniões gerais, ordinárias e extraordinárias, disponibilizadas pelas
administrações atuais das redes.

3.1 A REDARTE/RJ
No dia 8 de dezembro de 1995, Solange Zuñiga e Helena Ferrez, ambas servidoras do
Departamento de Pesquisa e Documentação da Fundação Nacional de Artes (Funarte),
receberam representantes das seguintes instituições: Biblioteca Nacional; Centro de Filosofia
e Ciências Humanas (CFCH/UFRJ); Fundação Oscar Niemeyer (FON); entidades
subordinadas ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como o
Paço Imperial, o Museu Histórico Nacional (MHN), o Museu Villa-Lobos e o Departamento
de Identificação e Documentação (DID/IPHAN); Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
(MAM-Rio); Centro de Letras e Artes e do Arquivo Central da UNIRIO; e Coordenação de
Folclore e Cultura Popular da Funarte, conforme a Ata 1, de 9 de dezembro de 2005.
O encontro tinha o objetivo de criar uma rede de bibliotecas e centros de informação
na área de Arte e Cultura. A finalidade era obter conhecimento mútuo dos acervos, redução do
tempo no desenvolvimento de tarefas e racionalização dos custos financeiros e humanos.
Cogitava-se a possibilidade de buscar o apoio do IBICT, do Sindicato dos Bibliotecários do
Rio de Janeiro (SINDB-RJ), do Conselho Regional de Biblioteconomia do Rio de Janeiro
(CRB-7) e da representação do escritório da Library of Congress (LC), sediado também no
Rio de Janeiro, para viabilizar a criação da rede, que foi denominada REDARTE, sob a
coordenação de Helena Ferrez.
Após o primeiro encontro, novas instituições se integraram à Rede para discutir temas
como: formalização da REDARTE/RJ; desenvolvimento de coleções; digitalização de
imagem; elaboração de vocabulário controlado na área da Arte e da Cultura; construção de
catálogos coletivos; catalogação de material especial; preservação; conservação; necessidades
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das bibliotecas; direito autoral; capacitação técnica e mapeamento das bibliotecas
participantes. Com isto, tencionava-se elaborar um primeiro diagnóstico, que permitisse
conhecer o nível de informatização, serviços, ferramentas de gestão, acervos e controle de
periódicos. Para melhor conduzir esses temas, grupos de trabalho foram criados.
Na ocasião, trocavam-se experiências e informações sobre a área da Biblioteconomia,
a conjuntura atual das bibliotecas, os desafios enfrentados por elas e sobre os fornecedores de
tecnologias, que facilitavam a tomada de decisão pelas bibliotecas-membro. Aproveitavam-se
as expertises dos membros da Rede para gerar treinamentos cooperados.
Em menos de um ano de existência, a REDARTE/RJ já contava com a adesão de 25
organizações. Instituições de São Paulo demonstravam, por sua vez, interesse em integrá-la.
Dada a complexidade de formalização, que incluía assessoria contábil e jurídica para a
construção de estatuto e custos com cartório, a Rede optou por convênio de cooperação
técnica46, com avaliação sistemática sobre o cumprimento dos compromissos firmados por
cada membro e o afastamento daqueles que rompiam o acordo pactuado com a
REDARTE/RJ.
Para captação de recursos aos membros aderentes da Rede, foram elaborados projetos
visando à obtenção de equipamentos e linhas telefônicas para acesso à Internet e apresentados
ao Getty Foundation e à Fundação Vitae. Embora o Ministério da Cultura tivesse elaborado o
programa Sistemas de Informações Culturais para equipar as bibliotecas da área da Arte e
Cultura, o mesmo ainda não tinha sido implementado. Desta forma, algumas bibliotecas não
contavam, até aquele momento, com recursos tecnológicos apropriados, de acordo com a Ata
13, de 15 de janeiro de 1997.
A REDARTE/RJ, durante os primeiros anos, buscou conhecer outras iniciativas de
cooperação. Assim, recebeu representantes da Rede Bibliodata e do Grupo de Informação e
Documentação Jurídica (GIDJ/RJ). A Rede também buscou auxílio de instituições como o
Centro de Informações Nucleares (CNEN). Seu propósito era a elaboração de projetos que
visavam à obtenção de tecnologia da informação e de comunicação para os associados,
sobretudo aqueles vinculados à área da Cultura.
Devido à falta de profissionais especializados e de tecnologia, a Rede não conseguiu
concretizar o catálogo coletivo de periódicos automatizado. Não obstante, algumas
instituições lograram materializar seus próprios catálogos, a partir do conhecimento gerado
46
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comum.
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pela REDARTE/RJ. Listas dos periódicos das bibliotecas circularam entre os membros, a fim
de dar visibilidade a este acervo existente nas bibliotecas, visando assim facilitar o acesso e o
intercâmbio de informação. Havia também o interesse em mapear as teses e dissertações e em
montar bibliografias sobre áreas específicas das Artes, com o mesmo fim.
O guia de bibliotecas e centros de informação foi planejado, nesse momento, como um
folheto contendo a descrição apenas das bibliotecas-membro, a ser distribuído entre
bibliotecas públicas e o CRB-7. A intenção era elaborar um mapa do Rio de Janeiro, capaz de
posicionar as bibliotecas da Rede e de salientar suas áreas de especialização.
Após três anos de funcionamento, em 1998, volta-se à discussão sobre a informalidade
da Rede, devido aos desafios na condução de alguns projetos, como a realização de seminário
e diagnóstico dos seus integrantes. Sua formalização ainda não havia sido concluída em
virtude da falta de recursos. Assim, foram conduzidas pesquisas sobre o funcionamento de
redes brasileiras e estrangeiras, incluindo a Art Libraries Society of North America
(ARLIS/NA), à qual a REDARTE/RJ iria se associar mais tarde. O objetivo era extrair o
melhor e o mais atualizado daquilo que já vinha sendo realizado nestas redes, com vistas a
criar o estatuto da REDARTE/RJ. Para tanto, recorreu-se ao auxílio de um advogado, que se
prontificou em ampará-la nesse processo voluntariamente, conforme descrito na Ata 24, de 21
de janeiro de 1998.
Mesmo enfrentando o desafio da escassez de recursos, a REDARTE/RJ realizou seu
primeiro seminário em 1999 (Figura 1), tendo como tema principal a informação em arte
focada nos desafios e nas contradições da era digital.

Figura 1: I Seminário de Informação em Arte, UERJ, 1999.

Fonte: Arquivo da REDARTE/RJ, 2017.

61

O evento foi direcionado para docentes e discentes, com o propósito de atrair as
bibliotecas universitárias para a Rede. A realização do seminário contou com o auxílio do
IPHAN, da Funarte, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade da
Cidade. O apoio permitiu hospedagem e transporte a palestrantes-convidados, oriundos de
outras cidades; pagamento de honorários; local para realização do evento; coffee break; guia
de bibliotecas de arte; outros materiais gráficos e recepcionistas.
A Funarte abrigou o site da REDARTE/RJ e a Escola de Desenho Industrial
(ESDI/UERJ) desenvolveu a primeira logomarca.
A ampliação da Rede se deu após a realização do seminário, com a reportagem
publicada pela Revista de Domingo do Jornal do Brasil, em janeiro de 200047. Helena Ferrez
foi convidada a participar e apresentar a REDARTE/RJ na 28. Conference of the Art Libraries
Society of North America, promovida pela ARLIS/NA, na Pensilvânia. As bibliotecas da área
da Arte e Cultura de São Paulo decidem criar a REDARTE-SP, nos moldes da homônima
carioca. A Rede foi convidada a apoiar o Seminário de Informação em Moda promovido pelo
Museu Histórico Nacional, em conjunto com o Instituto Zuzu Angel de Moda do Rio de
Janeiro e com a Universidade Veiga de Almeida (UVA). Nesta esteira, as bibliotecas do Rio
de Janeiro e de outros estados solicitaram integração à Rede, em concordância com a Ata 46,
de 9 de fevereiro de 2000.
Em 2000, a REDARTE/RJ se organizou em torno de grupos temáticos: bibliotecas de
museus; bibliotecas de arquitetura e urbanismo; bibliotecas de música; bibliotecas de desenho
industrial e; bibliotecas de artes visuais. O objetivo era ampliar o acesso à informação e à
cooperação e, ainda, promover o compartilhamento entre os associados.
Os projetos giravam em torno do empréstimo interbibliotecário; da construção de
catálogos coletivos; do desenvolvimento de coleções; da aquisição planificada de periódicos
de arte; da produção de publicações; do intercâmbio de experiências em gestão; da discussão
de temas específicos e de interesse para os membros; de treinamentos; de registro do domínio
REDARTE/RJ e da construção de seu site.
Na realização do II Seminário de Informação em Arte, no ano de 2001, a
REDARTE/RJ foi em busca de recursos na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
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Disponível em: <http://redarterj.com/wp-content/uploads/2014/07/JB.RevistaDomingo-2000.pdf>. Acesso em: 2
set. 2016.
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de Janeiro (FAPERJ), na Petrobras e na Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. A
Rede recebeu aporte financeiro da FAPERJ para realização do evento48.
Na discussão de temas como trabalho voluntário nas bibliotecas, intercâmbio de
informação com bibliotecas norte-americanas e sul-americanas e desenvolvimento de curso de
especialização em tratamento da informação de Arte, a REDARTE/RJ contou com a
participação dos dirigentes de bibliotecas-membro das seguintes instituições: UFRJ, UERJ,
UNIRIO, PUC-Rio, UFF e do DID/ IPHAN.
As reuniões mensais eram rotativas e ocorriam em sedes diferentes, com o intuito de
conhecer as bibliotecas-membro e/ou de conquistar novos associados. Durante estes
encontros, havia apresentações de fornecedores de softwares de gerenciamento da
informação, por parte da biblioteca que recebia a reunião e de convidados, como os gestores
das bibliotecas, profissionais do serviço de referência, representantes de associações, entre
outros. Também havia o hábito de doação de materiais excedentes pelas bibliotecas.
Entre o final dos anos 1990 e o início do século XXI, os principais desafios
enfrentados pela REDARTE/RJ eram: baixo nível de informatização e falta de recursos
humanos e financeiros das bibliotecas-membro; mudanças dos representantes das respectivas
entidades associadas; ausência de recursos financeiros, humanos e tecnológicos da Rede.
Desta forma, a REDARTE/RJ contava apenas com os recursos das bibliotecas-membro. O
apoio de empresas e de agências financiadoras para realização de projetos como o referido
seminário e outras ações, como o catálogo coletivo, não puderam, portanto, ser
materializados.
A partir de 2002, sob a direção de Eliane Vieira Silva do MHN, as atividades da
REDARTE/RJ estiveram voltadas para a elaboração do regimento interno, do estatuto e do
novo site, uma vez que a Funarte não estava mais abrigando as informações da Rede em seu
sítio eletrônico. Graças à nova diretoria, fortaleceu-se a relação da REDARTE/RJ com as
instituições às quais as bibliotecas-membro estavam inseridas e ocorreram diversos
treinamentos e capacitações. É neste momento, por exemplo, que há a conclusão do catálogo
de teses e dissertações em arte, consoante a Ata 68, de 13 de março de 2002.
Em 2005, dez anos após a sua criação, no dia 11 de novembro, a REDARTE/RJ era
oficializada. A gestão da Rede fica assim constituída: Presidente Mary Komatsu Shinkado, do
MNBA; Vice-Presidente Cláudia Aragon, da Escola Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM); Primeiro Tesoureiro Eliane Vieira da Silva, do MHN; Segunda Tesoureira Maria do
48
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Carmo de Almeida Silva da ESDI/UERJ; Primeira Secretária Vânia Maria Bittencourt
Parreiras, do Museu de História e Arte do Estado do Rio de Janeiro e Segunda Secretária
Almerinda Cavalcante Stenzel, do Goethe-Institut Rio de Janeiro e dos conselheiros fiscais:
Isabel Ariño Grau, da UNIRIO; Maria Cristina de Paiva Ribeiro, do Centro Cultural Justiça
Federal (CCJF) e de Norma Peclat, da Silva Martins, da ESDI/UERJ, em conformidade com a
Ata da Primeira Assembleia Geral Ordinária, de 11de novembro de 2005.
Além das instituições integrantes da diretoria da REDARTE/RJ, eram também
associadas às bibliotecas do Centro de Documentação e Informação (CEDOC/Funarte); da
Noronha Santos (IPHAN); da PUC-Rio, do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); do Centro
de Educação e Humanidades (CEH/UERJ); da UniverCidade; da Museu de Arte
Contemporânea (MAC-Niterói); do Museus Castro Maya; do Centro Universitário Carioca
(Unicarioca); do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular; da Escola de Música
(UERJ); da Escola de Belas Artes (EBA/UFRJ); da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
(FAU/UFRJ); do Museu Antônio Parreiras; do Paço Imperial; da Faculdade de Letras (UFRJ);
do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB); da Biblioteca Central do Gragoatá (UFF); da
Maison de France e do Solar Grandjean de Montigny (PUC-Rio).
Os esforços da REDARTE/RJ voltam-se para várias metas: a conclusão do site que, a
partir de então, ficaria hospedado no Goethe Institut49; o desenvolvimento de infraestrutura
mínima para funcionamento da REDARTE/RJ; a oferta de cursos e palestras; a divulgação da
Rede e a comunicação por meio das redes sociais. Após a compreensão das demandas por
cursos pelas bibliotecas integrantes, os membros se organizam em grupos de trabalho para o
cumprimento da agenda. Os recursos para realização de cursos, seminários e palestras advêm
das instituições-membro, do patrocínio de empresas fornecedoras de produtos e serviços para
bibliotecas, das taxas de inscrição e dos valores anuais advindo das contribuições dos
associados.
No ano seguinte, em 2006, ocorreram novas eleições para a segunda tesouraria e para
a aprovação das modificações internas nos cargos de primeira e de segunda secretária. Assim,
assume o cargo de segunda tesoureira, Janaína Reina Furtado Machado, pertencente da
Universidade da Cidade (UniverCidade); Maria Cristina de Paiva Ribeiro, do Centro Cultural
Justiça Federal (CCJF), o cargo de primeira secretária e Isabel Ariño Grau, da UNIRIO, o de
segunda secretária, conforme descrito na Ata da Primeira Assembleia Geral Extraordinária, de
6 de novembro de 2006.
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Em 2007, a Rede promove seu segundo seminário de informação em arte (Figura 2).
Anos mais tarde, em 2013, o programa é reformulado, incluindo cursos, apresentação de
trabalhos e elaboração de anais, a serem publicados no site da REDARTE/RJ50. Os seminários
passam também a ocorrer em menor espaço de tempo, a cada dois anos.

Figura 2: II Seminário de Informação em Arte, CCBB, 2007.

Fonte: Arquivo da REDARTE/RJ, 2007.

Ainda em 2007, a REDARTE/RJ realiza o curso de Conservação e Restauração de
Acervo (Figura 3).

Figura 3: Curso: Conservação e restauração de acervo, Goethe Institut, 2007.

Fonte: Arquivo da REDARTE/RJ, 2017.
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Os anais dos seminários realizados pela REDARTE/RJ encontram-se disponíveis no endereço eletrônico
<http://redarterj.com/anais-seminario-de-informacao-em-arte/>.
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Em 2008, são realizadas novas eleições para a diretoria da Rede. Isabel Ariño Grau é
conduzida à presidência, tendo como vice Mary Komatsu Shinkado. Na função de secretária,
estão Janaína Reina Furtado Machado, da UniverCidade, e Maria Cristina de Paiva Ribeiro,
do CCJF. A tesouraria é ocupada por Eliane Vieira da Silva e Norma Peclat. O conselho
fiscal é composto por Vânia Maria Bittencourt Parreiras do Museu de História e Arte do
Estado do Rio de Janeiro, Selma Crespo Ribeiro Alves, da Unicarioca, e Denise Maria da
Silva Batista, representante do Museus Castro Maya.
A REDARTE/RJ lança seu novo site em parceria com o Goethe Institut. O site é
novamente reformulado em 2010 e lançado de forma independente. O conteúdo do site
abrange informações sobre a REDARTE/RJ – organização, integrantes, atuação, alianças,
cursos, biblioteca digital e anais dos seminários – e informações sobre as atividades das
bibliotecas-membro e das áreas de Biblioteconomia, Arte e Cultura.
Ainda em 2010, com o patrocínio da empresa DocPro, especializada no
desenvolvimento de bibliotecas virtuais inteligentes, a Rede desenvolveu sua biblioteca
digital51, com três mil páginas do acervo de diversos associados. O conteúdo é variado,
abarcando livros, propagandas, postais, cartazes de filmes, álbum de fotografia do Rio de
Janeiro antigo, catálogos de exposições, revistas, partituras, anais de congresso e programas
de peças de teatro.
Neste mesmo ano, a REDARTE/RJ desenvolve um programa de palestras públicas e
gratuitas (Figura 4), trazendo profissionais de diversas áreas da Biblioteconomia e da
Museologia, com vistas a compartilhar suas experiências, conforme retratado na Ata 9, de 19
de outubro de 2009.
São realizadas as eleições para a gestão 2010-2012, quando Mary Komatsu Shinkado
retorna à presidência da Rede e sua vice é Selma Crespo Ribeiro Alves. Isabel Ariño Grau e
Márcia Cláudia Vasconcellos Macello Figueiredo, do CEDOC/Funarte, são as secretárias
eleitas para o biênio. Eliane Vieira da Silva e Ângela Albuquerque de Insfrán, da UFF,
responsabilizam-se pela tesouraria. No conselho fiscal estão Denise Maria da Silva Batista,
Maria Cristina de Paiva Ribeiro e Maria Cecília de Castro Fernandes Bosco do CCBB, em
consonância com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da Nova Diretoria da
REDARTE/RJ, de 12 de abril de 2010.

51

REDE DE BIBLIOTECAS E CENTROS DE INFORMAÇÃO EM ARTE NO RIO DE JANEIRO
(REDARTE/RJ). Biblioteca Virtual REDARTE/RJ. Disponível em: <http://www.docpro.com.br/redarte/>.
Acesso em 15 out. 2016.
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Figura 4: Palestra: Novas tecnologias da Internet aplicadas à biblioteca, MHN, 2009.

Fonte: Arquivo REDARTE/RJ, 2017.

Em 2011, a REDARTE/RJ reformula seu estatuto, com o objetivo de incluir a
categoria sócio-colaborador, o que permitiu o ingresso de ex-funcionários das instituiçõesmembro à Rede. Assim, aqueles que já haviam participado da REDARTE/RJ poderiam se
manter ativos e atuantes, colaborando com os projetos desenvolvidos pela Rede e
compartilhando experiências em outras áreas de atuação, de acordo com a Ata da Primeira
Assembleia Geral Extraordinária, de 11 de abril de 2011.
Novas eleições ocorrem no ano de 2012, para o biênio 2012-2014. Assim, Cláudia
Aragon é a presidente da REDARTE/RJ e Verônica de Sá Ferreira, do MAM-Rio, a vicepresidente. Compõem a secretaria Camila da Silva Antunes, da UFRJ, em conjunto com
Maria Cecília de Castro Fernandes Bosco, do CCBB; Claudia Maria de Andrade Leopoldino,
do Museu Villa-Lobos, e Denise Maria da Silva Batista do Museus Castro Maya, respondem
pela tesouraria. O conselho fiscal, por seu turno, fica formado por Ângela Albuquerque de
Insfrán, Alpina Gonzaga Martins Rosa, do CCJF, e Carlos Alberto Della Paschoa, do Instituto
Cervantes do Rio de Janeiro, como descrito na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 16
de abril de 2012.
Em 2013, conjuntamente à Associação de Profissionais de Informação e
Documentação em Ciências da Saúde (APCIS/RJ), ao GIDJ/RJ e ao CBIES/RJ, e com apoio
do Sindicato dos Bibliotecários e do CRB-7, é lançado o Conversas à Mesa, programa que
une profissionais de Biblioteconomia e acadêmicos em encontros para tratar de assuntos de
interesse dos profissionais das áreas jurídica, artística, cultural, universitária e da saúde
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(Figura 6). Tal aproximação proporcionou também maior interação entre os gestores das
redes, favoreceu a troca de experiências e ensejou o apoio aos projetos desenvolvidos por
cada uma. Neste mesmo ano, a Rede realizou seu terceiro seminário de informação em arte
(Figura 5).

Figura 5: 3. Seminário de Informação em Arte, Casa de Rui Barbosa, 2013.

Fonte: Arquivo da REDARTE/RJ, 2017.

Uma série de avanços pode ser constatada: a nova logomarca é desenvolvida por Erick
Terra Bastos, estudante do curso de Design da ESPM (Figura 7); é criado o Guia de
Fornecedores, buscando concentrar os fornecedores utilizados pelas bibliotecas-membro para
facilitar o acesso a esta informação; dá-se continuidade à elaboração do guia brasileiro de
bibliotecas52 – projeto iniciado em 2011 pelo MAM; iniciam-se as negociações para uma sede
própria para a REDARTE/RJ; são dados os primeiros passos para a elaboração do
planejamento estratégico sob a orientação do Prof. Antonio Carlos Morim da ESPM; é criado
espaço destinado aos associados para que possam socializar e intercambiar suas realizações,
seus sucessos e seus desafios; a Rede passa a prestar serviço a terceiros e promove discussões
com fornecedores de metabuscadores para integração dos catálogos das bibliotecas-membro.

52

GUIA DE BIBLIOTECAS DE ARTE (BRASIL). Rio de Janeiro: REDARTE/RJ, 2015. Disponível em:
<http://redarterj.com/guia-bibliotecas-de-arte/>. Acesso em: 22 out. 2016.
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Figura 6: Conversas à Mesa, CCBB, 2013.

Fonte: Arquivo da REDARTE/RJ, 2017.

Assim, são três os grupos de trabalho constituídos para aquele ano: o guia nacional de
bibliotecas de arte, o guia de fornecedores e o planejamento estratégico.
Nas eleições do ano de 2014, Alpina Gonzaga Martins Rosa assume a presidência da
REDARTE/RJ, sendo apoiada por sua vice Ranieli Piccinini Machado da Casa Daros. A
tesouraria é composta por Cláudia Aragon e Denise Maria da Silva Batista. Na secretaria,
figuram Mary Komatsu Shinkado e Maria Cecília de Castro Fernandes Bosco. Ângela
Albuquerque de Insfrán, Camila da Silva Antunes e Carlos Alberto Della Paschoa integram o
conselho fiscal, segundo a Ata da Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da Nova
Diretoria da REDARTE/RJ, de 14 de abril de 2014.

Figura 7: Evolução da logomarca.

Fonte: Autor desconhecido, 1999.

Fonte: Autor desconhecido, 1999.
Arquivo da REDARTE/RJ, 2017.

Fonte: Criação do designer Erick Terra Bastos, 2013.
Arquivo da REDARTE/RJ, 2017.
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O estatuto foi novamente reformulado53, desta vez, refletindo sobre os objetivos da
Rede; exclusão de áreas temáticas abarcadas pela mesma; inclusão de artigo que permita a
execução de projetos, programas ou planos de ações, celebração de convênios, contratos ou
outros instrumentos jurídicos e prestação de serviços a instituições que atuam em áreas afins.
Incluído, também, o artigo que permite instituir grupos de trabalho e comissões para a
execução de projetos com o propósito de viabilizar o cumprimento de sua finalidade e
inclusão da nova sede54, espaço concedido pelo CRB-7 e ocupado em conjunto com o
GIDJ/RJ, sendo uma importante conquista para a REDARTE/RJ. O mobiliário para sua sede
foi adquirido por doação do Tribunal Regional Federal (TRF), e é o resultado da negociação
mediada pela presidente Alpina Gonzaga Martins Rosa, em concordância com a Ata da
Assembleia Geral Extraordinária, de 14 de abril de 2014.
Como resultado do estudo do grupo de planejamento estratégico, são aprovados a
missão, a visão, os objetivos e o seu posicionamento, na reunião de agosto de 2014. Fica
assim definido o escopo da Rede:

a) missão - promover o acesso e uso da informação na área de arte, contribuindo para
estudo e pesquisa, e fomentar a cultura, por meio de soluções cooperativas entre
bibliotecas e centros de informação;

b) visão - ser uma referência em cooperação e profissionalismo;

c) objetivos - comutar informação e conhecimento; disseminar informação; potencializar
a cooperação e a realização de projetos conjuntos; capacitar os profissionais que atuam
nas bibliotecas-membro; auxiliar, orientar, assessorar e dar suporte às bibliotecasmembro; propiciar um ambiente integrado aos das bibliotecas-membro;

d) valores - democratização e socialização da informação; profissionalismo, flexibilidade,
ética e transparência;

e) posicionamento - compartilhamento, cooperação e colaboração a serviço da
informação sobre o universo da arte.
53

A análise do estatuto ficou sob a responsabilidade da diretoria, que após estudo, o apresentou aos membros. As
sugestões dos sócios foram consideradas na redação final, sendo esta, aprovada por eles. O estatuto está
disponível no link <http://redarterj.com/estatuto/>.
54
Localiza-se na Praça Tiradentes, n.10 sala 905 – Centro – Rio de Janeiro.
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A Rede se filiou à Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários (FEBAB) em
2015, buscando maior visibilidade e sustentabilidade, descontos em eventos promovidos pela
entidade federativa, como cursos, seminários etc. A filiação vislumbrou a possibilidade de
criação da Comissão Brasileira de Bibliotecas de Arte, a exemplo das comissões de
bibliotecas universitárias, documentação jurídica e bibliotecas escolares. Neste mesmo ano,
recebe a visita de Christina Peter, responsável pela Frick Art Reference Library, biblioteca
membro da ARLIS/NA. Na oportunidade, “Christina Peter ressaltou a importância da troca de
experiência e que a união é o ponto chave para a permanência de grupo por um longo
período”, segundo a Ata 5, de 15 de junho de 2015.
Os demais grupos de trabalho compreendem: elaboração do guia nacional de
bibliotecas; planejamento estratégico; manutenção do site e redes sociais, assim como
confecção de material gráfico, seminários, cursos e projeto memória.
Ainda no ano de 2015, a REDARTE/RJ realiza seu quarto seminário (Figura 8).

Figura 8: 4. Seminário de Informação em Arte, Casa de Rui Barbosa, 2015.

Fonte: Arquivo da REDARTE/RJ, 2017.

A REDARTE/RJ participa do evento Diálogos em Rede, encontro de diversas redes, a
exemplo da Rede de Museologia Social, GIDJ/RJ, CBIES/RJ e do Sistema Estadual de
Museus (SIM/RJ), promovido pela Rede de Educadores em Museus (REM/RJ), com a
finalidade de debater a organização em rede em diferentes áreas.
Com a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, a REDARTE/RJ participa
de discussões sobre política cultural do Estado, juntamente com a Rede de Acessibilidade em
Museus (RAM); REM/RJ e Rede Pontos de Memória. Na ocasião, a Secretaria solicitou à
REDARTE/RJ a elaboração de um guia para implantação de bibliotecas na área da Arte e se
ofereceu para auxiliar na edição e impressão dos anais do último seminário, bem como na
terceirização de serviços à Secretaria e na participação em editais de cultura. Diante das
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dificuldades de atuação das redes no interior do Estado, a Secretaria demonstrou interesse em
apoiar as ações das redes neste sentido. Após o contato, a REDARTE/RJ conquistou o
interesse da Rede de Bibliotecas Parque.
Posteriormente, a REDARTE/RJ participou do 3. Fórum Estadual de Museus (Figura
8), realizado pela Superintendência de Museus e Sistema Estadual de Museus (SIM-RJ),
subordinado à Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, na mesa “Redes e Sistemas
articulados: gerando conexões”. A Rede, além de debater o tema da mesa, teve a oportunidade
de apresentar seus projetos em conjunto com a REM/RJ, Rede de Museologia Social, Pontos
de Memória e Rede Acessibilidade nos Museus (RAM) (Figura 8). A Rede passa também a
incentivar eventos relacionados à área da Biblioteconomia como o I Fórum Internacional
sobre Livros Antigos, Raros e Especiais.

Figura 9: 3. Fórum Estadual de Museus, UNIRIO, 2014.

Fonte: Arquivo da REDARTE/RJ, 2017.

Esses encontros favoreceram o fortalecimento da relação entre o Estado e a
REDARTE/RJ e entre museus e bibliotecas, assim como a troca de experiências entre
diferentes redes de cooperação e a possibilidade de alianças para desenvolvimento de projetos
comuns.
Nas eleições ocorridas no ano de 2015 para a diretoria da REDARTE/RJ, Alpina
Gonzaga Martins Rosa é reconduzida à presidência e Denise Maria da Silva Batista assume o
cargo de vice-presidente. Ângela Albuquerque de Insfrán e Eliane Vieira da Silva
permanecem na tesouraria, assim como, Mary Komatsu Shinkado se mantém na secretaria,
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em conjunto com Fátima Andrade Campos Borges, do Paço Imperial. Integram o conselho
fiscal Cláudia Aragon, Carlos Alberto Della Paschoa e Isaura Lima Maciel Soares, do Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP).

Figura 10: Integração da ARLIS/NA e REDARTE/RJ, Instituto Moreira Salles, 2015.

Fonte: Arquivo REDARTE/RJ, 2015.

Representantes da ARLIS/NA visitam a Rede no Rio de Janeiro (Figura 9).
Posteriormente, integrantes da REDARTE/RJ participaram da conferência promovida pela
ARLIS/NA, em Seatle, e a Rede se integra à associação internacional.

Figura 11: Workshop sobre Monitoramento Climático para a Preservação de Acervos,
Instituto Cervantes, 2016.

Fonte: Arquivo REDARTE/RJ, 2015.
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Em todos esses anos de atuação da REDARTE/RJ, foram promovidas palestras e
cursos (Figura 11), assim como foi estimulada a participação de seus membros em eventos;
buscou-se apoiar eventos organizados por estudantes de Biblioteconomia e outras áreas;
realizaram-se quatro seminários no setor da informação em arte e apoiaram-se lançamentos de
livros. O serviço de empréstimo foi incentivado, bem como a doação e a permuta de livros e
periódicos.

São associadas à REDARTE/RJ, em 2017, as bibliotecas das instituições relacionadas
no Quadro 2.

Quadro 2: Bibliotecas-membro da REDARTE/RJ
Academia Brasileira de Música
Biblioteca Parque Estadual
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
Centro Cultural Justiça Federal (CCJF)
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP)
Escola de Artes Visuais do Parque Lage
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM Rio)
Fundação Casa de Rui Barbosa
Fundação Nacional de Arte (Funarte)
Goethe-Institut Rio de Janeiro
Instituto Brasil Estados Unidos (IBEU)
Instituto Cervantes do Rio de Janeiro
IPHAN. Biblioteca Noronha Santo e Paço Imperial
Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC-Niterói)
Museu de Arte do Rio (MAR)
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM)
Museu de História e Arte do Rio de Janeiro
Museu do Índio
Museu Histórico Nacional
Museu Nacional de Belas Artes. Biblioteca
Museu Universitário da PUC-Rio
Museu Villa-Lobos
Museus Castro Maya
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
UERJ. Centro de Educação e Humanidades
UERJ. Escola Superior de Desenho Industrial
UFF. Biblioteca Central do Gragoatá
UFRJ. Escola de Belas Artes
UFRJ. Escola de Música
UFRJ. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
UFRJ. Faculdade de Letras e Museu Nacional
UFRJ. Museu Nacional
UNIRIO
Fonte: REDARTE/RJ, 2017.
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3.1.1 Processo de gestão

No início de 2017, a Rede contava com 33 bibliotecas integrantes, localizadas nas
cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. Estas, por sua vez, subordinam-se a museus, centros
culturais, secretaria estadual, secretaria municipal, fundações, institutos, escolas e
universidades, de âmbito estadual, federal e de instituições privadas. São, portanto, bibliotecas
de tipologia diferentes, entre públicas, privadas temáticas, especializadas e universitárias.
Quanto à estrutura da REDARTE/RJ, esta assemelha-se a das redes descentralizadas,
quando os membros partilham diretamente seus recursos (KENT, 1977; VARELA OROL;
GARCIA MELERO; GONZALEZ GUITIAN, 1988).
As bibliotecas estudadas possuem idade entre 12 e 47 anos, sendo que aquela com
maior tempo de existência está em fase de reorganização, não oferecendo serviços ao público
externo desde 2001. O tamanho e os recursos das bibliotecas divergem em função de seus
objetivos e da instituição à qual estão subordinadas. Percebe-se, no entanto, que aquelas
vinculadas à área de ensino e pesquisa possuem mais recursos humanos, financeiros e
tecnológicos, de modo a possibilitar a oferta de serviços e produtos diversos.
No contexto da REDARTE/RJ, essas bibliotecas ocupam lugar na diretoria ou na
assembleia geral, conforme o interesse e a disponibilidade do membro. As eleições para a
direção ocorrem a cada dois anos, e esta, uma vez eleita, pode ainda ser reconduzida por mais
um mandato. A estrutura de gestão é composta por um presidente e um vice-presidente, com a
responsabilidade de coordenação da Rede, sendo apoiados por dois secretários, dois
tesoureiros e três conselheiros fiscais.
A assembleia geral é o órgão soberano na tomada de decisões, com amplos poderes
deliberativos. Dentre suas competências estão: eleger e destituir a diretoria e o conselho
fiscal; aprovar o planejamento anual de atividades, contas da Rede e aumento de taxa
proveniente dos membros; aprovar e alterar o estatuto e o regimento, e decidir sobre a
conveniência de adquirir, alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens de qualquer tipo.
Portanto, ela tem papel importante na governança da REDARTE/RJ e é realizada com
a presença de um representante de cada biblioteca e sócios colaboradores, de formação em
Biblioteconomia ou áreas afins. A assembleia também serve de espaço para o encontro das
bibliotecas para a troca de informações e experiências e para a construção de relações de
confiança mútua entre os partícipes.
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O estatuto é o único instrumento legal que a Rede possui para ditar normas de
comportamento e é utilizado para garantir os direitos das bibliotecas-membro, estruturar e
disciplinar o funcionamento e a gestão. A REDARTE/RJ possui ainda a colaboração de um
contador, que presta seus serviços de forma voluntária.
Uma carência apontada pelo representante da Bib3 refere-se a um corpo
administrativo que possa apoiar a gestão da Rede.

[...] temos uma dificuldade na organização dos eventos, mesmo as reuniões,
nós não temos um corpo mínimo de algum administrativo que pudesse ser
um facilitador, porque todas nós temos nossas atividades diárias e o
trabalho na Rede é um trabalho voluntário, então nem sempre a gente tem
disponibilidade pra se dedicar tanto. (Bib3).

3.1.2 Razões que levam as bibliotecas a participar da REDARTE/RJ

A principal motivação que leva as bibliotecas a se integrarem à REDARTE/RJ é a
busca pela cooperação e pelo compartilhamento de informação e experiências entre os
profissionais que atuam nas bibliotecas.
A cooperação fundamenta-se pelos interesses comuns entre os parceiros de uma rede.
Para Olson (2011), a promoção dos interesses mútuos ou coletivos dos membros é uma
característica comum a praticamente todas as organizações ou associações. Embora se possa
fracassar no alcance desses interesses ou tentar defender aqueles das lideranças, negligenciálos poderá levar uma organização ao perecimento.
O autor observa que os interesses coletivos devem se converter em vantagens
individuais, ainda que alguns membros não tenham contribuído para o seu alcance, pois “o
simples fato de uma meta ou propósito ser comum a um grupo significa que ninguém do
grupo ficará excluído do proveito ou satisfação proporcionada por sua consecução.” (OLSON,
2011, p. 27, grifo do autor).
O que motiva um membro em contribuir para o alcance de determinado objetivo é o
baixo custo da ação em relação às vantagens obtidas. Neste sentido, em uma associação com
poucos participantes haverá maior adesão, pois os ganhos serão divididos entre um número
reduzido de membros. O mesmo não ocorrerá em uma associação com maior quantidade de
participantes, levando-a a um número maior de não-participantes. Como alternativa, Olson
(2011) sugere que as associações proporcionem benefícios não-coletivos a fim de incentivar a
afiliação de potenciais membros e a participação de todos.
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A importância da cooperação para os membros da rede pode ser constatada nos
extratos dos depoimentos, retirados das entrevistas. Tal fato fundamenta a motivação para
integrar a REDARTE/RJ.

Cooperação é a palavra-chave. Compartilhamento, pois era importante pra
mim nesse momento, estar integrada com outras pessoas de meu campo de
saber. [...] A motivação da biblioteca foi não estar isolada. [...] Por mais
que a biblioteca esteja fechada, eu posso oferecer à REDARTE para
atendimento das necessidades internas e externas de informação, [pois] o
arquivo e a sala de pesquisa estão em funcionamento. (Bib1).

Para o representante da Bib2, a motivação advém, sobretudo,

[...] porque a REDARTE/RJ, pelas suas características, era mais adequada
ao nosso acervo, importante para o intercâmbio de informação na área de
cinema, música e catálogos de exposição e para dar a conhecer nossos
serviços. As bibliotecas precisam umas das outras. [...] Se não houver o
contato, não se tem acesso à informação. E, no caso de arte, um documento
é fundamental para a realização de alguma atividade artística ou para uma
pesquisa ou até para a memória social. Estar em uma rede, é a única forma
de localizar estes documentos. (Bib2).

“É bom para o bibliotecário esta troca de informação e a instituição também ganha
[...]”. “[...] acho gratificante e enriquecedor esse trabalho em rede, tanto para o profissional
quanto para a instituição, porque você troca informação.” (Bib3).
O objetivo em integrar a REDARTE/RJ foi a troca de informações técnicas, que
auxiliam o fazer bibliotecário, principalmente para aquelas que auxiliam estudantes em seus
estudos e pesquisas. O conhecimento gerado a partir da Rede tem propiciado a organização e
a formação de coleções, que antes estavam despercebidas no acervo, atribuindo-lhes
visibilidade. A Rede também “é um importante canal de divulgação da biblioteca e da
instituição”. (Bib3)
Para os dirigentes da REDARTE/RJ, a cooperação entre bibliotecas é muito
importante, pois “juntos somos mais fortes. Normalmente, as bibliotecas possuem poucos
funcionários e, em muitos casos, a biblioteca possui um único funcionário, uma bibliotecária
[...]”. Neste sentido, “nós bibliotecários nos vemos sozinhos, temos que tomar decisões
sozinhos”, pois há poucos relatos de experiência, casos e artigos publicados que possam
servir de auxílio. “[...] A cooperação entre bibliotecas, eu vejo superimportante por isso”,
porque ela vem amparar os profissionais que trabalham isolados e os que possuem maior
experiência e recursos, em função do contexto em que atuam, “podem colaborar com os que
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têm mais dificuldades e dessa forma a gente se troca. [...] a importância do trabalho
cooperativo é a troca”.
A Rede auxilia nesse processo, pois “estabelece o compromisso dos membros na
participação das reuniões mensais. “É nas reuniões onde há a troca de informação e
experiências”, ressalta o dirigente, mostrando a importância do contato face a face para gerar
sinergias entre os membros da Rede. O compartilhamento favorece, também, o
desenvolvimento das atividades nas bibliotecas associadas.” (D1).
A cooperação é importante, “porque você expõe o aprendizado e reduz o seu trabalho.
[...] ela vai dinamizar o seu trabalho e vai te oferecer a oportunidade de aprender mais sobre
a sua função e de todo o sistema de biblioteca, como funciona um sistema de documentação”.
(D2).
A reciprocidade “é importante para você aprender e reduzir o seu tempo e dinamizar
o seu trabalho.” A Rede fortalece as bibliotecas e os profissionais que nelas atuam, assim
como a instituição, que passa a atender melhor ao pesquisador. “Não dá para trabalhar
sozinho, não!” A participação em rede é fundamental para se “trocar experiências, trocar
ideias, adquirir novas competências e novos conhecimentos. A rede é para isto. Não dá para
ficar trabalhando isolado.” (D2).
Os termos “isolados” e “sozinhos”, utilizados por membros e direção da
REDARTE/RJ, significam a possibilidade de socialização do conhecimento e dos desafios
enfrentados pelas bibliotecas na busca por soluções conjuntas. Refletem tanto a importância
da troca de experiências profissionais, visando ao aprimoramento do bibliotecário quanto à
facilidade no acesso à informação que a Rede proporciona.
Segundo Child (2005, p. 35) “a única maneira de sustentar um desempenho superior é
promover a aprendizagem mais rápida.” Devido ao baixo índice de participação dos
bibliotecários da Rede em congressos e cursos, a socialização do conhecimento entre os
parceiros pode ser considerada uma forma de aprendizagem de baixo custo.
É importante ressaltar que, das bibliotecas estudadas, somente uma faz parte apenas de
uma rede de cooperação, o que reforça a ideia da importância da participação em redes de
cooperação pelos associados da REDARTE/RJ.

3.1.3 Interação e cooperação entre membros
Castells (1999) define dois atributos fundamentais para o desempenho de uma rede: a
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capacidade estrutural de facilitar a comunicação sem ruído entre os membros, ou seja, a
conectividade, e a medida em que há interesses compartilhados entre os objetivos da rede e de
seus membros, isto é, coerência.
Assim, a conectividade representa a frequência e a intensidade da interação entre os
membros e poderá ocorrer pelo contato face a face ou ser facilitada pelas TIC, que auxiliam
no suporte aos relacionamentos e na melhora do fluxo de comunicação entre as organizações
no contexto em rede (BALESTRIN, 2005; CHILD, 2005).
A interação entre os membros e a REDARTE/RJ ocorre durante as reuniões
presenciais e a distância, por meio das TIC – telefone, e-mail, grupo de discussão e redes
sociais.
O fluxo de comunicação entre membros é espontâneo, não havendo mediação da
REDARTE/RJ. A Rede também proporciona conhecimento das realizações das bibliotecasmembro, o que facilita a interação e a tomada de decisão.
A cooperação com outras bibliotecas da Rede está relacionada à atuação do
bibliotecário, desenvolvimento de coleções e o acesso à informação. Com relação à estrutura
oferecida para o compartilhamento de informação, as bibliotecas-membro consideram que a
Rede está bem estruturada, favorecendo a participação de todos na troca de experiência, no
intercâmbio de informação e nos projetos da REDARTE/RJ.
A Rede fomenta a prática de troca de livros, catálogos e revistas e de recursos
tecnológicos, que promovem a atualização dos acervos e suprem a carência de recursos das
bibliotecas-membro. Assim, aquilo que uma biblioteca possui em quantidade, ou que não lhe
é mais necessário, é colocado à disposição das demais. Em um cenário de incerteza quanto
aos recursos para atualização de seus acervos e aquisição de tecnologia, o fluxo de troca de
bens é valorizado por todos e importante para a manutenção das bibliotecas. Estas trocas
fundamentam-se em ato voluntário e gratuito da dádiva e estão baseadas em laços de
confiança.
Para a atualização dos profissionais, a Rede promove regularmente encontros com
profissionais e acadêmicos, os quais proporcionam o intercâmbio de conhecimentos e
experiências. Neste contexto, os membros devem indicar e convidar os palestrantes, promover
parcerias com outras redes e empresas, disponibilizar local para realização, divulgar, esforçarse na obtenção de recursos, enfim, organizar e realizar os eventos. Percebe-se, desta forma,
que a colaboração é espontânea e visa o bem comum. São gestos solidários que intensificam o
vínculo social no âmbito da Rede e fora dela, promovem novas alianças e geram
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oportunidades tanto para a REDARTE/RJ quanto para seus membros. A Rede retribui o
auxílio com homenagens ou com lembranças.
Mauss (2003) considera que a dádiva está presente em diversas ocasiões - na vida
cotidiana, nos diálogos, nas relações com parentes, amigos e vizinhos, no prazer pelo trabalho
apurado. Ela constitui práticas e representações presentes no sistema social, na medida em que
não está mediada pelas relações de interesse econômico, utilitário ou de poder. Neste sentido,
o mercado é apenas um dos momentos de troca e a circulação de riqueza, apenas um dos
termos de um contrato bem mais geral e bem mais permanente.
Segundo Jacques T. Godbout (1998), a dádiva é tudo aquilo que circula na sociedade
em prol ou em nome do laço social, sob a forma de presentes, de presteza, de amabilidades e,
também, de interação entre desconhecidos, como na doação de sangue e órgãos, nas ações
humanitárias, nos trabalhos voluntários, entre outros.
Nesta perspectiva, no universo da dádiva, as trocas de bens e serviços são motivadas
pelo prazer em dar. Trata-se, pois, de atos voluntários e gratuitos, mas que criam um
sentimento de obrigação de retribuição, como uma dívida assumida deliberadamente. Mas, a
retribuição não se constitui no objetivo primeiro da dádiva.
Portanto, não se dá para receber em troca. Os atores envolvidos buscam reduzir a
importância da dádiva e a sua obrigação de retribuição, quando não discutem os valores do
bem ou do serviço trocado, pois “aquilo que marcava e continua a marcar o dom [ou dádiva]
entre próximos não é a ausência de obrigações, é a ausência de “cálculo”.” (GODELIER,
2001, p. 13, grifo do autor). O interesse aqui é apenas aumentar o valor do laço social. Essa
atitude torna a retribuição incerta, permite que a confiança se manifeste e caracteriza a não
obediência às regras, que devem permanecer implícitas e continuamente transgredidas,
modificadas e superadas. A dádiva, destarte, não se constitui em ato isolado, mas circula de
forma triangular na reciprocidade entre o dar, o receber e o retribuir (GODBOUT, 1998).
A dádiva tampouco busca a equivalência, pois os bens dados ou permutados trazem
implícito o valor da relação, não interessando o proveito. É neste sentido que o sistema de
dádiva se distingue do sistema de mercado, pois esse está fundado na liquidação imediata e
permanente da dívida, onde cada troca é completa em função da equivalência, o que torna a
relação pontual, sem dívida e sem esperança de futuro (GODBOUT, 1998).
Portanto, coexiste no universo da dádiva, gratuidade e retribuição, liberdade e
obrigação, interesse e desinteresse. A dádiva é, por isso, qualquer prestação de bem ou serviço
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sem garantia de retorno que serve, exclusivamente, para estabelecer relações de confiança
entre pessoas.
Ela serve, conforme Godbout,
para ligar pessoas, para se conectar à vida, para fazer circular as coisas num
sistema vivo, para romper a solidão, sentir que não se está só e que se
pertence a algo mais vasto, particularmente a humanidade, cada vez que se
dá algo a um desconhecido, um estranho que vive do outro lado do planeta,
que jamais se verá. (GODBOUT, 1998, p. 11).

Nessa perspectiva, e considerando as relações existentes no âmbito da REDARTE/RJ,
é possível perceber a formação de laços sociais entre os envolvidos. Estes se organizam em
uma rede que pressupõe a colaboração, a cooperação e o compartilhamento. O que circula no
contexto da Rede está a serviço do laço, com o objetivo de produzir um sentimento de
amizade entre os envolvidos e da reciprocidade. Neste sentido, nem só o interesse pessoal ou
corporativo, o desejo de poder e a coerção pública regem as relações entre os membros da
REDARTE/RJ.
Para os representantes das bibliotecas entrevistadas,

Nas reuniões trocamos dados, informações. [...] Também tem uma coisa
positiva: permuta, troca, doações. Isso funciona muito. Os membros se
mostram interessados e eu tenho contato direto com as pessoas, chefes das
bibliotecas. [...] poder tirar duvidas e saber questões com outros membros, é
bem favorável e os membros se mostram disponíveis para ajudar. A troca
entre os membros é dinâmica. A interação por meio da Internet é ativa e
rápida. Os profissionais estão ativos e integrados. (Bib1).
A dinâmica do dia a dia não me permite não só participar [das reuniões],
mas às vezes, não dá para responder [e-mail e redes sociais] imediatamente.
Não que eu esteja ausente. E, às vezes, quando é algo que tange a minha
experiência profissional ou que eu disponha de uma informação, eu sinto
que tenho que colaborar naquele momento, porque talvez aquela
informação seja importante pra confabular, ou discutir, ou propiciar outras
visões, outras informações para o grupo. (Bib2).
[...] Temos esta relação tanto com a divulgação dos trabalhos da instituição
e também individual, para o desenvolvimento de projetos pessoais. [...] se
um pesquisador precisa de uma informação, [...] a gente lembra que tem a
fulana da REDARTE que trabalha na biblioteca tal, e a gente liga. Isto, [...]
abre caminhos, há abertura de espaços pra nós bibliotecários. Quando a
gente tem um conhecido, já tem um caminho, fica mais fácil. A Rede
propicia isso. [...] como nós nos conhecemos, temos a integração mensal, a
gente acaba criando laços, que propicia também, que mesmo fora da Rede,
a gente se lembra do colega. Se troca muita informação e dá uma segurança
também, às vezes, na tomada de decisão. [...] você está com uma dificuldade
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e você leva para a reunião da Rede [...] e em um bate-papo, você consegue
vislumbrar uma direção [...] para aquele desafio que se está enfrentando.
(Bib3).

Para os dirigentes, o importante na participação em rede:

[...] é a convivência. Se atualizar, porque a REDARTE esta sempre
antenada com que está acontecendo na área, não só em Artes, mas na área
da Ciência da Informação [...]. a gente divulga de tudo um pouco dentro
disso, no intuito de manter as pessoas atualizadas. Em todas as reuniões, a
gente procura levar informações quentinhas. Os eventos que estão
acontecendo naquele mês, artigos novos que surgiram na IFLA e na ARLIS
[...] participação em eventos [...] permuta e doações de materiais
bibliográficos e doações de recursos tecnológicos [...] compartilhamento de
informações, experiências e ajuda mútua [...] projetos e editais que
beneficiam as bibliotecas com consultoria e melhorias das bibliotecas. [...]
(D1).

“É você estar em contato com outras bibliotecas, com outros bibliotecários. É você
poder pedir ajuda, solicitar ajuda quando necessário, é você poder trocar informação [...] é
a cooperação mesmo!” (D2).

3.1.4 Contribuição da REDARTE/RJ para a inovação nas bibliotecas

Para Child (2005), a inovação é a exploração de novas possibilidades e requer que as
organizações estimulem suas equipes a fim de gerar sinergias entre elas, pois assim, poderão
contribuir para o processo criativo com distintos pontos de vista e respectivos conhecimentos.
“[...] tanto a manutenção de uma variedade suficiente de especialistas (diferenciação) como a
sua integração são políticas organizacionais decisivas para a exploração de novas
possibilidades.” (CHILD, 2005, p. 53).
Balestrin (2005) considera que o amplo aprendizado em um ambiente de rede,
respaldado na interação e na colaboração, são imprescindíveis para o processo de inovação,
pois esta é uma atividade intensiva em conhecimento externo à empresa. Dessa forma, a
interação, o conhecimento, a criatividade e a aprendizagem são bases fundamentais para a
existência da inovação.
Quanto à intensidade da mudança provocada pela inovação, ela pode ser classificada
como radical e incremental. A inovação radical reflete uma ruptura do padrão tecnológico no
desenvolvimento de um produto, método de produção, serviço ou processo do qual emerge
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algo totalmente novo. A incremental compreende qualquer tipo de mudança no processo,
serviço ou produto, ou seja, envolve melhorias continuas para o seu aperfeiçoamento, sem, no
entanto, modificar a estrutura organizacional (FREEMAN, 1988; LEMOS, 1999 apud
RUSSO, 2012).
No contexto da REDARTE/RJ, a interação entre diferentes profissionais que atuam em
distintas instituições para a troca de informações e experiências no campo de atuação dos
bibliotecários e o acesso a novos conhecimentos por meio de palestras, cursos e seminários,
promovem a inovação nas bibliotecas-membro.

Do mesmo jeito que outras bibliotecas me chamam para opinar na
organização do acervo e biblioteca, eu também pude pegar de outras
bibliotecas, outras experiências. Os benefícios oferecidos pela Rede são:
participação em eventos [...] mas, não tão direto, seria a contribuição para
o próprio o crescimento do profissional. Eu acho que é a grande
contribuição da Rede. [...] o guia de bibliotecas [...] criamos um guia de
bibliotecas em nível nacional que lista todas as bibliotecas de arte do país.
E eu acho que isto foi uma grande inovação. Foi o resultado de uma ação
tomada em conjunto [...] e foi valioso ter isto em mãos. Serve pra muito
mais que os bibliotecários. Serve para o pesquisador, para os estudantes.
(Bib1).

O contato profissional entre nós é gratificante. Essa troca de ideias, essa
chuva de pensamentos etc., que a gente costuma ter, discussões que são
produtivas ou pelo menos elas te fazem pensar, questionar, eu acho
extremamente positivo. Isso produz modificações, talvez não tão visíveis,
mas que propiciam melhor funcionamento da biblioteca. [...] o fato de cada
reunião ser em uma biblioteca, isso me parece algo muito bem pensado, e
por mais simples que a ideia tenha sido, foi muito boa [...] você tem uma
visão da instituição, mas quando você chega lá e se depara com o acervo,
com o processamento técnico e com o atendimento que é dado ali, você
sempre descobre coisas novas e inesperadas [...] e isso é muito
enriquecedor dentro da REDARTE. (Bib2).

Eu achei muito interessante, essa questão do livro de artista55, porque eu
não conhecia. Foi na REDARTE que eu fui conhecer. [...] um mês depois,
me aparece um artista aqui na Biblioteca que veio trazer seu livro de artista.
[...] na nossa profissão, a gente troca muito. Não tem segredo. [...] A
biblioteca digital. [...] nós levamos nossos cartazes de cinema e,
construímos juntos - [com outras bibliotecas da Rede, que também
contribuíram com materiais] - uma biblioteca digital. Pra mim, inovação foi
a formação da coleção de livros de artista e a Rede contribuiu com doações.
(Bib3).
55

Livros de artista são obras de arte realizadas sob a forma de livro, os quais, na aparência final, o artista tem um
grande controle. Não deve ser compreendido como livros com reproduções de obras de artistas, ou apenas um
texto ilustrado por um artista. Na prática, esta definição quebra-se quando o artista a desafia, puxando o formato
livro em direções inesperadas (BURY, 1995).
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Para os dirigentes, a cooperação entre membros é intensa e está relacionada à: “[...]
informação técnica, porque somos especialistas [...] e auxilia na formação do acervo, no
tratamento da informação e também no atendimento ao público.” (D1).
E também sobre “o funcionamento da biblioteca, busca de prestadores de serviços,
troca de informações bibliográficas, disponibilização de acervo para doação, eventos na
área [...] são informações sobre o nosso trabalho, o dia a dia e aqueles que favorecem aos
pesquisadores.” (D2). Contribuindo desta, forma, para a inovação nas bibliotecas-membro.

3.1.5 Expectativas para o futuro da REDARTE/RJ

Para os representantes das bibliotecas estudadas, a REDARTE/RJ deve investir em
projetos para submissão aos órgãos de fomento para o desenvolvimento de catálogo coletivo;
investir no aprimoramento dos bibliotecários da Rede e definir eixos de atuação, para que ela
possa direcionar seus esforços na melhoria de seus produtos e na construção de novos
produtos.

Projeto. Ganhar um projeto e ter esse apoio financeiro pra realização de
alguma coisa. Por exemplo, há muitos anos já se fala na base de dados
integrada. Atenderia à Rede de maneira geral [...] isso seria muito positivo
pra Rede. Outra coisa seria o guia de bibliotecas [incluir] os periódicos de
cada biblioteca. (Bib1).
Eu acredito que ela deveria deixar definido quais são os eixos da REDARTE
de atuação. Não dá pra abarcar muita coisa, então alguns eixos que já
foram criados, daquelas atividades que já foram criadas e estão
consolidadas, de estabelecer como um eixo já fixo e dentro disso você deixar
as diretrizes de cada eixo. Eu acho que algumas coisas já são possíveis de
serem estabelecidas. Tem muitos bibliotecários e cada bibliotecário tem
uma experiência. Assim você pode fazer com que todos, a Rede, participe.
Acho que a gente tem que oferecer algo pra justificar a existência. (Bib2).
Pela diversidade das bibliotecas que compõem a Rede, bibliotecas de
arquitetura, de artes plásticas, não somente universitárias cada uma tem um
produto e um público específico. O que nos une é a temática em arte. Então,
eu sinto uma falta, por exemplo, de atividades voltadas para os
bibliotecários da Rede do tipo como se cataloga um catálogo de arte, como
se cataloga uma partitura [...] eu sinto falta dessas técnicas de
processamento técnico [...] para esses materiais específicos da área de Arte
[...] acho que é voltar para nossa formação, como profissionais, a gente
conhecer melhor esses documentos. [...] são detalhes que a gente vai
aprendendo com alguém que conhece, com outros. (Bib2).
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Eu vejo a Rede contribuindo mais com palestras, levantando as
necessidades junto às unidades de informação pertencentes à Rede,
verificando se tem uma carência em determinado serviço e chamando um
profissional com aquela competência pra dar um curso ou palestra, como o
curso de e-books. Pra mim foi muito importante. [...] pra mim seria um
custo eu trazer um profissional pra dar uma consultoria aqui. Um caminho
seria através de consultoria, se a Rede pudesse identificar as demandas das
bibliotecas. (Bib3).

Para os dirigentes da Rede, a expectativa é

[...] elaborar planejamento estratégico [...]; desenvolver eventos com o
objetivo de aprimorar os conhecimentos dos profissionais [...]; Promover a
interiorização da Rede, visando ampliar sua atuação [...]; [...] visitar as
bibliotecas da Rede para conhecer necessidades e potenciais bibliotecas
para apresentar a REDARTE [...]; [...] reformulação do site [...]; aquisição
de sede própria e ampliar a atuação da Rede para atender bibliotecas de
outros estados brasileiros; [...] desenvolver vocabulário em arte único para
as bibliotecas da Rede em parceria com REDARTE São Paulo e outras
instituições que já iniciaram este trabalho [...]; formar catálogo coletivo de
periódicos para aperfeiçoar o Guia de Bibliotecas [...]. Mas, nosso sonho
mesmo é o portal de bases de dados [catálogo coletivo], para dar acesso
único. (D1).
[...] elaborar o regimento interno; realizar os eventos [...]; expandir a Rede
no Estado do Rio, pelo menos, e manter os membros atuais; [...] estreitar os
laços com a REDARTE São Paulo; [...] ampliar a participação na
ARLIS/NA; [...] participar de editais visando à realização de projetos que
beneficiem a Rede e as bibliotecas-membro [...] como colaborar de forma
efetiva com recursos tecnológicos para aquelas instituições que não
possuem esses recursos [...] desenvolver catálogo coletivo [...] terminar o
planejamento estratégico; otimizar o site, ampliando o acesso com vistas à
captação de patrocínio. (D2).

3.2 O CBIES/RJ
A história do Compartilhamento entre Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior
do Estado do Rio de Janeiro (CBIES/RJ) começou, quando a bibliotecária Maria José Gomes
Monteiro Vianna, expôs a proposta de criação de um consórcio de bibliotecas universitárias
no Estado do Rio de Janeiro, capaz de permitir a integração dessas unidades em torno de
objetivos comuns.
Foi em um encontro de bibliotecas em Chicago, no ano de 1998, que Maria José,
conheceu as atividades desenvolvidas pelos consórcios nos Estados Unidos. Ao retornar ao
Brasil, inspirada pela experiência norte-americana, a bibliotecária procurou o apoio da
Universidade Veiga de Almeida (UVA), onde atuava na coordenação da biblioteca, para
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organizar o CBIES/RJ.
No primeiro encontro, apoiaram a iniciativa o reitor, Mário Veiga de Almeida Júnior,
o pró-reitor de Desenvolvimento, Francis Bogossian, e o pró-reitor comunitário, Antônio
Augusto Magaldi da UVA; a Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia e Diretora
do Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário Cidade, Maria de Fátima Pereira Raposo; a
Vice-Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia e chefe da Biblioteca da FGV, Lígia
Scrivano Paixão, e a Coordenadora do Curso de Biblioteconomia da Universidade Santa
Úrsula (USU), Hagar Espanha Gomes.
Participaram também do evento, representantes de vinte e cinco instituições de ensino
superior conforme descrito na Ata do lançamento do projeto, datada de 4 de março de 1999.
Como não há registro documental das instituições participantes do encontro56, estima-se que
estavam presentes as bibliotecas descritas no Quadro 3.

Quadro 3: Bibliotecas presentes ao encontro inicial do CBIES/RJ
Associação de Escolas Superiores do Estado do Rio de Janeiro (AESRJ)
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)
Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM)
Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos (MSB)
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Instituto Isabel (FISAB)
Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ)
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Instituto Militar de Engenharia (IME)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Universidade Castelo Branco (UCB)
Universidade da Cidade (UniverCidade)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Universidade Veiga de Almeida (UVA)
Fonte: Ata do II Encontro do CBIES/RJ, datada de 8 de abril de 1999.

A primeira coordenadoria foi eleita na reunião inicial do CBIES/RJ, por dezessete
participantes, sendo composta por representantes das seguintes instituições: Universidade
Veiga de Almeida; Fundação Getúlio Vargas; Universidade Federal Fluminense;
Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
56

Dados retirados da segunda ata da reunião geral do consórcio.
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“com o objetivo de agilizar ações e de concatenar ideias a serem, posteriormente, debatidas
por todo o grupo que compõe o Compartilhamento”, segundo a Ata do II Encontro do
CBIES/RJ, de 8 de abril de 1999.
A coordenadoria geral do Consórcio ficou sob a responsabilidade de Maria José
Gomes Monteiro Vianna (UVA), com o apoio das coordenadoras: Mariza Russo (UFRJ),
Clarice Muhlethaler de Souza (UFF); Elda Mulholland (PUC-Rio) e Lígia Scrivano Paixão
(FGV).
Neste encontro, discutiu-se sobre o funcionamento do CBIES/RJ; a representatividade
dos participantes; os beneficiários do Consórcio; a elaboração de diagnóstico das bibliotecasmembro; as normas para o serviço de empréstimo e a divulgação da rede interinstitucional
recém-criada.
Assim, naquele ano, as questões tratadas foram: a construção de um regimento; a
definição de normas básicas para adesão ao Consórcio; o desenvolvimento de logomarca57; a
criação de documento único que identificasse o usuário para que a biblioteca deixasse de
intermediar as transações de empréstimos entre os estudantes das instituições-membro; o
planejamento estratégico; o desenvolvimento de homepage e a criação de fórum eletrônico de
discussão; o desenvolvimento de cursos para reciclagem das equipes e a oficialização do
CBIES/RJ.
Buscava-se, nas decisões, estabelecer um consenso. Assim, o processo decisório era
pactuado e consensuado por meio do diálogo entre a coordenadoria e a assembleia.
Empresas de tecnologia e periódicos eletrônicos apresentavam-se nos encontros do
CBIES/RJ e as informações sobre eventos na área de Biblioteconomia circulavam entre os
membros.
O projeto do Consórcio foi apresentado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro (FAPERJ), tencionando a aquisição de recursos tecnológicos que
suportassem a comutação de artigos de publicação científica periódica.
O cenário das bibliotecas universitárias do Rio de Janeiro, apresentado à FAPERJ,
incluía informações sobre a ausência de infraestrutura tecnológica; a carência de pessoal
qualificado no uso das ferramentas disponíveis; a escassez de recursos financeiros e a
deficiência nas instalações físicas das bibliotecas.
Esse mesmo projeto apontou como necessidade iminente o desenvolvimento da
infraestrutura computacional, incluindo rede de comunicação satisfatória ao atendimento ao
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usuário e hardware e software para comutação bibliográfica; a capacitação e o treinamento; o
apoio financeiro a projetos específicos e para a realização de viagens técnicas e, sobretudo, o
acesso aos periódicos eletrônicos. A FAPERJ demonstrou interesse sobre o CBIES/RJ, visto
que o projeto estava em concordância com seu propósito de colaborar com um grupo pautado
em objetivos comuns e não com instituições isoladas, conforme a Ata VI, de 9 de julho de
1999.
Com o intuito de conquistar os dirigentes das instituições de ensino superior federais,
estaduais e privadas, o Consórcio apresentou-se no Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e PósGraduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras (FROPOP)58, tendo sido
considerado um grande desafio para as bibliotecas universitárias do Rio de Janeiro. Após o
encontro, o CBIES/RJ optou por Protocolo de Intenções59, que seguiria assinado por todos os
reitores das instituições afiliadas.
O ano de 1999 chega ao final, com a integração ao CBIES/RJ de mais sete
instituições. São elas: Associação Brasileira de Odontologia (ABO/RJ); Universidade
Estadual do Norte Fluminense (UENF); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF);
Universidade Católica de Petrópolis (UCP); Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de
Janeiro (IUPERJ); Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) e Fundação Brasileira
para a Conservação da Natureza (FBCN).
Cabe ressaltar, que não tendo sede própria, a documentação produzida pelo CBIES/RJ
e organizada em arquivos, estiveram sob a responsabilidade da UVA60 desde o início das
atividades do Consórcio. Essa mesma instituição apoiou a iniciativa fornecendo um secretário
que se responsabilizou pela elaboração das atas, da comunicação oficial encaminhada aos
componentes e do arquivo.
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O FOPROP surge da iniciativa do professor José Raymundo Martins Romeo, reitor da UFF e presidente do
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), de criação de uma “Câmara de Pesquisa e Pósgraduação”, capaz de permitir melhor interação entre os pró-reitores da área e aquele Conselho, e deste último
com os órgãos financiadores da pesquisa e da pós-graduação. Assim, realizou-se uma reunião na UFF, onde
foram debatidos os planos e as dificuldades, bem como a necessidade de união em torno de objetivos comuns.
Essa reunião, sucedida em 1985, foi considerada o primeiro Encontro Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e
Pós-graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras e selou a fundação do que mais tarde viria a ser o
Fórum de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras (FOPROP).
No final do Encontro foi lançado o consenso de que se deveria realizar anualmente um encontro de maior
proporção que aquele, com a participação dos pró-reitores das universidades brasileiras federais, estaduais e
privadas, de modo a se ter um movimento forte em prol da pesquisa e da pós-graduação nas instituições de
ensino superior. (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS, [2017?]).
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Acerto genérico que pode preceder o convênio definitivo ou instrumento específico. Sua vigência não está
vinculada a qualquer elemento ou requisito. Sua determinação fica a juízo da autoridade competente, com base
em critérios de conveniência e oportunidade.
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Localizada na sede da Rua Ibituruna, 108 - Maracanã, Rio de Janeiro – RJ.
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O ano de 2000 iniciou com a formação da Comissão de Periódicos Impressos, da
Comissão de Eventos, da Comissão de Visita Técnica e da Comissão de Bases de Dados.
Buscava-se desenvolver um catálogo coletivo para reunir a descrição das publicações
científicas das bibliotecas-membro do CBIES/RJ; organizar cursos e palestras; desenvolver
um programa de aprendizagem baseado em visitas às bibliotecas brasileiras e do exterior e
desenvolver um catálogo com informações sobre as bases de dados dos participantes.
O Fórum de Reitores do Rio de Janeiro recebeu o CBIES/RJ, neste ano, para
apresentação de suas propostas de trabalho e solicitou o envio de um projeto contendo a
infraestrutura adequada para o funcionamento da Rede, incluindo a descrição da contribuição
anual devida a cada instituição de ensino superior membro, objetivando a manutenção de um
escritório próprio. Outra possibilidade dada pelos reitores foi a de integração do Consórcio à
RedeRio de Computadores61, subordinada à FAPERJ.

Dessa forma, o CBIES/RJ se

beneficiaria da infraestrutura e da equipagem já existente. Na oportunidade, foi entregue aos
reitores a minuta do Protocolo de Intenções para análise.
A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, presente no Fórum
de Reitores, demonstrou interesse em fornecer infraestrutura tecnológica para o
desenvolvimento de uma biblioteca virtual de artigos de periódicos, em conjunto com o
Consórcio, para facilitar o acesso à informação no Estado.
As adesões tiveram continuidade. Os novos integrantes para aquele ano foram:
Universidade do Grande Rio (Unigranrio); Laboratório Nacional de Computação Científica
(LNCC); Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA); Universidade Cândido Mendes
(UCAM); Escola Nacional de Ciências Estatística (ENCE/IBGE); Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF); Faculdade de Odontologia de Campos; Centro Universitário Plínio
Leite e Faculdade de Direito de Campos (FDC). Assim, ao todo, mais de cem bibliotecas do
Estado estavam interligadas de maneira progressiva.
Do ponto de vista da gestão, Lígia Scrivano Paixão deixa a chefia da Biblioteca da
FGV para perseguir novos desafios e, em seu lugar, assume Ana Lígia Silva Medeiros, que
também encarrega-se da coordenadoria do CBIES/RJ.
Ao iniciar o ano de 2001, novas comissões foram formadas. A Comissão de
Divulgação da Homepage, que visava à atualização das informações no site do CBIES/RJ
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A Rede-Rio de Computadores/FAPERJ foi criada em 1992, sendo o primeiro canal de acesso à Internet no
país, destinada a atender e interconectar exclusivamente instituições acadêmicas, centros de ensino e pesquisa e
órgãos públicos fluminenses. Dedica-se a realizar atividades a serviço da ciência, tecnologia e educação. (REDERIO DE COMPUTADORES/FAPERJ, [20--?]).
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hospedado na UFF. A Comissão de Desenvolvimento de Coleções, que pretendia estudar
melhores políticas para a expansão do acervo das bibliotecas de forma racionalizada. Uma
comissão de compra de livros foi constituída, com a finalidade de desenvolver a aquisição
compartilhada, procurando estabelecer o princípio de parceria entre livrarias e bibliotecas,
visando vantagem econômica para as instituições-membro.
Foi constituído, de igual maneira, um subgrupo de trabalho, com vistas a estudar os
padrões mínimos de funcionamento de bibliotecas de instituições de ensino superior. Neste
momento, cria-se um espaço nas reuniões para que os profissionais apresentem suas
atividades e suas bibliotecas, a fim de estimular a troca de experiências e promover a
inovação.
Nas eleições daquele ano, somente uma chapa se apresentou, composta pela gestão
que assim permanece até o momento de redação da presente dissertação. Contudo, Maria José
propôs a substituição da FGV pela UERJ, “uma vez que a primeira não possui reitor, além do
que, mais uma IES62 pública somada as duas IES particulares - UVA e PUC-Rio -, viria a
fortalecer a Coordenadoria”, segundo a Ata XXVI, de 8 de março de 2001. Assim, Nysia
Oliveira de Sá, da UERJ, passa a integrar a equipe de coordenadores do CBIES/RJ.
No ano de 2002, tem início a elaboração do estatuto pela coordenadoria, considerando
as sugestões dos associados. Esperava-se que, após aprovação do documento pelos reitores,
esta ação proporcionaria a formação jurídica do Consórcio.
Inicia-se também, a construção de um catálogo coletivo de teses e dissertações
digitais. Esta atividade é inaugurada quando instituições como PUC-Rio, UFF e UFRJ, com
oferta de cursos stricto sensu, iniciam o trabalho de digitação e construção de repositórios
digitais. O projeto pretendia possibilitar a identificação da produção intelectual; o
desenvolvimento de uma política uniforme de depósito do material nas bibliotecas e também
facilitar o acesso.
Durante esses três anos de atuação do Consórcio, há troca constante de informação e
experiência nas reuniões, sobretudo, das instituições com mais recursos e, portanto, com
serviços e produtos diferenciados e apoiados pela tecnologia. São os profissionais destas
instituições que também possuem maior conhecimento, resultado da participação em
congressos e visitas às bibliotecas e consórcios no exterior.
As conquistas, até este momento, são resultado do esforço do Consórcio e das
instituições. Mas, embora estas últimas percebam o valor do CBIES/RJ para a racionalização
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de recursos informacionais entre as bibliotecas universitárias do Estado, a iniciativa segue
sem infraestrutura mínima adequada para realização de suas propostas.
Nesse ínterim, a FAPERJ informa que não poderá apoiar financeiramente o projeto
apresentado visando à melhoria da infraestrutura tecnológica das bibliotecas. Com o
resultado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro retira seu apoio à
construção da biblioteca virtual. No entanto, essa mesma Secretaria lança o portal Lugares e
Memórias, com o apoio da mesma agência, a FAPERJ. Inscreve-se o acervo de 622
instituições sediadas no Estado sem, contudo, incluir as instituições associadas ao Consórcio,
de acordo com a Ata XLIII, de 19 de setembro de 2002.
Em 2003, ocorrem novas tentativas de aprovação do estatuto pelos reitores e esforços
para a conquista de recursos tecnológicos para as bibliotecas com as agências financiadoras.
Em meados do ano, Elda Mulholland, da PUC-Rio, discursa para o grupo sobre “a
importância de se manter o Projeto Compartilhamento, independente do seu reconhecimento
jurídico. A oportunidade da troca de experiência e de compra compartilhada de produtos, que
só podem ser comercializados, por melhor preço, através de consórcios, justifica a
manutenção dos encontros”, conforme a Ata XLIX, de 12 de junho de 2003.
Os projetos em discussão são aqueles relacionados à aquisição compartilhada de livros
e à informatização do catálogo coletivo de periódicos com o auxílio do LNCC.
Muitas mudanças ocorreram na gestão do Consórcio, nesse ano, com o afastamento
dos coordenadores desta função em suas instituições, promovendo uma quase total reciclagem
do gerenciamento do CBIES/RJ. Dolores Rodrigues Perez assume o cargo de coordenadora
do Sistema de Bibliotecas da PUC-Rio, enquanto Maria da Penha Franco Sampaio fica à
frente da gerência do Núcleo de Documentação da UFF63 e Rosângela Aguiar Salles
encarrega-se do sistema de bibliotecas da UERJ. Com isto, integra-se também à
coordenadoria do CBIES/RJ.
Mariza Russo é promovida à coordenadora do grupo de trabalho que irá preparar a
proposta pedagógica do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação da
UFRJ, a iniciar-se em 2005, e se afasta da Coordenação do Sistema de Bibliotecas da UFRJ.
Assim, Erotildes Lima Mattos, da UNIRIO, é indicada à coordenadoria do Consórcio por
Maria José Gomes Monteiro Vianna, obtendo a aprovação da Assembleia Geral Ordinária.
Além da coordenação do grupo de trabalho do curso, Mariza Russo é eleita presidente
do Conselho Regional de Biblioteconomia e promove maior integração do CBIES/RJ com o
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Conselho. Isto se reverte em palestras e cursos com valores diferenciados para os afiliados ao
Consórcio. Como alguns coordenadores e membros atuavam como conselheiros na Comissão
Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU)64, há uma tentativa de aproximação entre
estas duas organizações.
Quanto ao projeto de criação da biblioteca virtual, o CBIES/RJ é convidado a
participar do Fórum de Reitores do Estado do Rio de Janeiro (FORERJ)65. No encontro,
houve a apresentação do projeto de desenvolvimento da Rede de Bibliotecas Virtuais
Universitárias do Estado do Rio de Janeiro (Rede Biblios), de autoria da Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Informação do Rio de Janeiro.
A iniciativa tinha o objetivo de construir um catálogo coletivo informatizado de
bibliotecas universitárias. A prioridade era o acesso aos acervos das instituições participantes
do FORERJ, o que excluía algumas instituições afiliadas ao CBIES/RJ, para sua surpresa.
Contudo, durante o encontro, a Secretaria informou que optou por apoiar, primeiramente, o
Projeto da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações em desenvolvimento pelo IBICT.
Novas eleições ocorreram em 2004, e a proposta foi a formação da coordenadoria
pelas instituições UVA, UFRJ, UFF, PUC-Rio e UERJ. A nova composição marca o retorno
da UFRJ à coordenadoria do CBIES/RJ e é representada por Paula M. Abrantes Cotta de
Mello. A diretoria representava 34 instituições de ensino superior interconectadas pelo
CBIES/RJ, chegando a 165 bibliotecas universitárias do Estado do Rio de Janeiro.
A Fundação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização
(FENASEG), a partir de seu conhecimento sobre o Consórcio, solicitou o serviço de
consultoria para elaboração de estudo acerca do perfil das empresas e dos profissionais que
dela fazem parte. Contudo, para prestar essa consultoria, seria necessária a formalização do
CBIES/RJ, bem como aprovação de seu estatuto e a atualização de seu regimento, na medida
em que essa solicitação gerou um novo campo de atuação, envolvendo a remuneração dos
serviços, em consonância com a Ata LXII, de 9 de setembro de 2004.
A CBBU é criada em fins da década de 1980, “[...] durante a realização do V Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias, em Porto Alegre, e de acordo com o artigo 35 do Estatuto da Federação Brasileira de
Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB) é um órgão assessor de sua
Diretoria Executiva e tem como finalidade promover o desenvolvimento das bibliotecas universitárias
brasileiras.” (VICENTINI, 2014, p.1). Sua principal missão é a de: “[...] promover a formulação de políticas
públicas em áreas de interesse, para incentivar a cooperação, o compartilhamento de serviços e produtos, a
realização de projetos e pesquisas, a elaboração e editoração de documentos técnico-científicos, a organização de
eventos, visando à consolidação da educação continuada e à representação das Bibliotecas Universitárias junto a
órgãos governamentais e a comunidade cientifica brasileira.” (CBBU, 2012).
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O FORERJ foi criado em 1962, pela iniciativa dos próprios reitores, independente do Fórum Universitário. Foi
instituído pela Portaria Ministerial nº 67, de 27.02.1962, pelo seu presidente, o Prof. Candido Antônio Mendes
de Almeida, da UCAM (FÁVERO, 2006).
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Com o início do ano de 2005, as discussões sobre a aquisição compartilhada de livros
foram retomadas e incluíram-se na agenda o aprimoramento do profissional bibliotecário; a
atualização do diagnóstico das bibliotecas incorporadas ao Consórcio; a urgência na
atualização do sítio do CBIES/RJ, hospedado na UFF, sem revisão nos últimos dois anos; o
resgate das instituições que não estavam comparecendo às reuniões gerais e a divulgação do
Consórcio nas organizações membro.
No ano de 2006, ocorreriam eleições para a coordenadoria do Consórcio. Contudo,
verifica-se que apenas cinco instituições associadas, que naquela data somavam 35, possuíam
o direito a voto. Isto aconteceu porque o regimento definia o percentual de 80% de
participação nas reuniões para que o sócio pudesse usufruir desse direito. Assim, “foi
discutida e decidida pela AGO considerar 50% de frequência das IES compartilhantes às
reuniões no período de 2004/2005 para o direito de voto; tendo em vista o reduzido número
de votantes, caso se mantivesse o percentual anterior de 80%”, segundo a Ata LXXVI, de 6 de
abril de 2006.
Com essa decisão, 22 bibliotecas puderam reeleger a coordenadoria, que tinha a
proposta de estimular a organização de grupos de estudo de interesse técnico/profissional;
revisar e atualizar o regimento em face das novas demandas; realizar reuniões itinerantes;
discutir novas diretrizes para empréstimo entre bibliotecas; estimular a captação de recursos
para desenvolvimento do CBIES/RJ e promover a atualização dos bibliotecários através de
leituras e discussão de textos pertinentes à profissão.
O ano transcorreu com envio do regimento aos reitores para revisão; apresentação de
empresas de softwares, ferramentas de gestão, bases de dados e livreiros; a troca de
informação e experiência entre os membros e o desenvolvimento do Seminário de
Planejamento Estratégico para as Bibliotecas Universitárias e do curso Elaboração e
Apresentação de Projetos para a Implantação de Serviços e Captação de Recursos.
Como desdobramento do seminário sobre planejamento estratégico e a disponibilidade
do Prof. Cláudio Gurgel da UFF, o CBIES/RJ inicia o desenvolvimento do seu plano, com a
participação de seus membros. Segundo a Coordenadoria, essa dinâmica pretendia que a AGO
se tornasse “participativa e inclusiva; com vistas a promover a interação e integração mais
efetiva dos membros do Compartilhamento”, conforme a Ata LXXVIII, de 12 de junho de
2006.
É constituído um grupo de trabalho para se debruçar sobre o projeto iniciado por
Evelyse M. F. Mendes, da FGV, “Adequação de normas para recebimento, armazenamento e
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disponibilização dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos de graduação nas Bibliotecas
do CBIES/RJ”, segundo a Ata LXXVIII, de 12 de junho de 2006. O objetivo era o de fornecer
um modelo orientador para o grupo.
Com a mudança na gestão do Núcleo de Documentação da UFF, Ana Maria de
Hollanda Cavalcanti de Sá integra-se à coordenadoria do CBIES/RJ, no ano de 2007.
Naquele mesmo ano, o CEFET/RJ se dispõe a abrigar o site do Consórcio, pois havia
carência de pessoal especializado na biblioteca da UFF para atualização das informações
neste ambiente. O planejamento estratégico segue na pauta de discussão do grupo. É realizado
o curso “Competência em Informação: o diferencial do século XXI”, ministrado pela
professora Regina Belluzzo, da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Realiza-se um
diagnóstico das ferramentas de gestão da informação utilizadas pelas bibliotecas, visando à
integração dos acervos em um catálogo comum.
Dada a baixa participação nas reuniões, menos de 60%, apenas 17 representantes de
bibliotecas irão reeleger a coordenadoria em 2008, ano este em que o Consórcio se preocupou
com a organização do evento de comemoração dos seus 10 anos, a realizar-se em 2009; com a
construção do novo site pelo CEFET/RJ e com a realização do workshop do professor Nicolas
Cop sobre Web 2.066.
Regina Helena Murcia Tinoco Amato, ao ser eleita diretora do sistema de bibliotecas
da UERJ, responsabiliza-se da coordenadoria no Consórcio, em conjunto com as demais.
No ano de 2009, a coordenadoria inquieta-se com a baixa participação de alguns dos
afiliados às reuniões e a completa ausência de outros, um total de doze instituições: CBPF,
Faculdades Integradas Anglo-Americano (FIAA), FIOCRUZ, Faculdade de Odontologia de
Campos (FOC), IME, IUPERJ, UENF, USU, ENCE/IBGE, UNISUAM e USU. Como
solução, a coordenadoria decide encaminhar correspondência às bibliotecas-membro, para que
estas formalizem sua saída do CBIES/RJ. Na sequência, apenas o IUPERJ informa não ter
interesse em continuar no Consórcio.
Conhecendo as experiências da REDARTE/RJ e da APCIS/RJ, um grupo de trabalho é
constituído para elaborar um novo estatuto, visando ao processo de oficialização do

O termo foi criado por Tim O’Reilly, em 2003, para quem a Web 2.0 é “a mudança para uma Internet como
plataforma e um entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma.” (DANTAS, [200-?]).
Segundo o conceito elaborado por O’Reilly, a regra fundamental da Web 2.0 é o aproveitamento da inteligência
coletiva. Assim, baseia-se no desenvolvimento de uma rede de informações onde cada usuário pode não somente
usufruir, mas, sim, contribuir. O exemplo mais claro dessa característica é a Wikipédia, onde cada usuário tem a
oportunidade de adicionar informações livremente (DANTAS, [200-?]).
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CBIES/RJ. Planeja-se arrecadar contribuições semestrais entre as bibliotecas-membros para o
custeio desse processo.
Um programa para os relatos de experiências é criado, em 2010. Nele, cada membro
trazia, para as reuniões gerais, seus projetos e estes eram compartilhados com os demais.
Maria José Gomes Monteiro Vianna deixa a coordenação das bibliotecas da UVA e
passa a atuar como consultora dessa instituição. Em seu lugar, Katia de Moraes Cavalheiro
responsabiliza-se pela gestão das bibliotecas daquela universidade.
Com as eleições realizadas naquele ano, a coordenadoria é reconduzida por apenas 15
membros aptos ao voto. Maria José Gomes Monteiro Vianna afirmou “que gostaria que outras
Instituições se candidatassem, pois assim, poderiam discutir melhor os problemas, propondo
uma renovação de ideias”, como descreve a Ata CXVIII, de 10 de junho de 2010. A proposta
da coordenadoria eleita era a de seguir com os trâmites de oficialização do Consórcio, “novos
estudos, novos desenvolvimentos, para que possam criar novos grupos de trabalho em prol do
desenvolvimento do CBIES e, consequentemente, das bibliotecas que o integram”, conforme
retratado na Ata CXVIII, de 10 de junho de 2010.
O novo estatuto é apresentado pela direção do CBIES/RJ. Com o novo texto, a
coordenadoria seria formada pelos membros natos, ou seja, UVA, UFF, UFRJ, PUC-Rio e
UERJ. Haveria eleição a cada dois anos para ocupação dos cargos de secretário e tesoureiro.
Tal proposta não foi do agrado da plenária, que gostaria de ter seu direito de participar da
coordenação do CBIES/RJ preservado, assim como poder ser percebido como membro
fundador, uma vez que muitos estiveram presentes à reunião inicial do Consórcio.
A coordenadoria define, então, que os fundadores ou membros natos seriam
constituídos por dezessete instituições67, fundamentando-se na análise da primeira e segunda
atas do CBIES/RJ.

E, a gestão seria formada por cinco membros gestores, sendo: um

presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e dois assessores de planejamento e
comunicação. Também seria definido que esta diretoria só poderia ter uma única recondução.
A revisão do texto do estatuto, pelo departamento jurídico da UVA, segue em 2011,
mesmo ano em que coordenação geral do CBIES/RJ passa a ser de responsabilidade de Katia
de Moraes Cavalheiro, chefe do sistema de bibliotecas da UVA. Entrementes, Rosângela
Aguiar Salles assume a diretoria do Sistema de Bibliotecas da UERJ e retorna à
coordenadoria do Consórcio.
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Os assuntos tratados nos encontros versam sobre o empréstimo entre bibliotecas e
desenvolvimento do site pela UVA. Também foram criados os grupos de trabalho sobre: os
livros eletrônicos; o atendimento ao usuário: a referência como um todo; o desenvolvimento
de coleções; e o marketing nas unidades de informação e política de avaliação do MEC. Estas
decisões datam de 20 de outubro de 2011 e marcam o último encontro presencial do
CBIES/RJ. Desde então, não há atividades ou projetos desenvolvidos pelo Consórcio,
mantendo-se inativo.
As instituições que integram o CBIES/RJ estão listadas no Quadro 4.

Quadro 4: Bibliotecas-membro do CBIES/RJ
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)
Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM)
Centro Universitário Carioca (UNICARIOCA)
Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos (MSB)
Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE (ENCE/IBGE)
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)
Faculdade de Direito de Campos (FDC)
Faculdade de Medicina de Campos (FMC)
Faculdade de Medicina de Petrópolis e Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/FASE)
Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA)
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia (IFF)
Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
Universidade Candido Mendes (UCAM)
Universidade Castelo Branco (UCB)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)
Universidade Severino Sombra (USS)
Universidade Veiga de Almeida (UVA)
Fonte: Site do CBIES/RJ, 2010.

O projeto do Consórcio existe até os dias de hoje, em 2017, embora o site esteja sem
atualização desde 2010, não ocorram reuniões e não haja planos de ação definidos desde
então. Na gestão, seguem as instituições – UVA, UFF, UFRJ, UERJ e PUC-Rio –
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representadas por Katia de Moraes Cavalheiro, Déborah M. Ambinder de Carvalho, Paula M.
Abrantes Cotta de Mello, Rosângela Aguiar Salles e Dolores Rodrigues Perez,
respectivamente.
3.2.1 Processo de gestão
O site do Consórcio, em 2017, informa 25 membros associados68 ao CBIES/RJ. São
bibliotecas de mesma tipologia, subordinadas a universidades; faculdades; instituições de
ensino superior e/ou pesquisa; e de centros universitários. São instituições públicas, estadual,
federal e privadas, localizadas nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias,
Petrópolis, Vassouras e Campos.
A estrutura do CBIES/RJ corresponde à das redes centralizadas, onde os nós com
maiores recursos os controla. Desta forma, as parceiras do Consórcio se reportam a estas para
utilização dos mesmos. No entanto, esta estrutura coexiste com a estrutura das redes
descentralizadas, pois os nós encontram-se livres para compartilhar seus recursos diretamente
(KENT, 1977; VARELA OROL; GARCIA MELERO; GONZALEZ GUITIAN, 1988).
Dentre as bibliotecas pesquisadas, a mais nova possui 40 anos de idade e a mais velha,
72 anos. O tamanho das bibliotecas diverge em função do objetivo, áreas em que atuam e
porte da instituição a qual estão subordinadas. Contudo, percebe-se que há bastante
similaridade na oferta de serviços e produtos. As divergências encontradas estão relacionadas
às atividades culturais, que algumas vezes são ofertadas pela instituição e não pela biblioteca;
aos programas de incentivo à leitura e pesquisa e à oferta de repositório digital.
No âmbito do CBIES/RJ, estas bibliotecas ocupam lugar na assembleia geral, mas
podem buscar posições na coordenadoria, conforme o regimento interno do Consórcio. As
eleições ocorrem a cada dois anos e o mandato pode ser renovado sem limitações.
Na gestão do Consórcio, há um coordenador geral e quatro coordenadores que são
apoiados por um secretário. Assim, a coordenação é formada por cinco componentes de
diferentes instituições de ensino superior, uma vez que a representação no Consórcio se dá
pelo gestor da biblioteca, que pode indicar um suplente para representá-lo em suas ausências.
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O site do CBIES/RJ encontra-se sem atualização desde o ano de 2011. Assim, a informação sobre os membros
inclui a Universidade Gama Filho e a UniverCidade, ambas descredenciadas pelo MEC em 2014. Portanto, estas
instituições não foram consideradas pelo pesquisador.
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O regimento interno69 é o único instrumento legal que o CBIES/RJ possui para
disciplinar o funcionamento e a gestão. Este instrumento informa que a assembleia geral
possui poder deliberativo, com a atribuição de realizar alterações no documento mencionado.
Este pode ainda aprovar grupos de trabalho, desenvolver estudos específicos, programas,
projetos, outros tipos de ação, além de eleger a Coordenadoria. Constata-se, portanto, que a
assembleia possui papel relevante na governança do Consórcio.
A relevância da cooperação entre bibliotecas no âmbito das instituições de ensino
superior é confirmada ao considerar-se que todas as bibliotecas estudadas participam de mais
de uma rede.
No que se refere à inatividade do Consórcio, o representante da Bib4 o atribui ao
afastamento dos representantes que iniciaram o projeto: “[...] Eu penso que vários membros
idealistas desse grupo se aposentaram e isso foi uma perda muito grande para o
Compartilhamento, tanto em saber, conhecimento da profissão como no ímpeto em fazer
acontecer [...].” E completa afirmando que: “[...] nós tínhamos um desejo muito grande em
fazer com que o Compartilhamento acontecesse [...]” expressando ser da responsabilidade de
todos os envolvidos à atuação do Consórcio.
Para o representante da Bib5,

[...] o problema que a gente teve, foi que ficou muito centralizado na Veiga
de Almeida [...] e quando a Veiga deixou de dar esse apoio [...] jurídico,
secretaria, local para a guarda de documentos e reuniões [...] a gente se
perdeu um pouco. Acho que se tivéssemos um local próprio [sede], se
tivéssemos uma verba própria, acho que a gente teria mais flexibilidade [...]
a falta de recurso próprio atrapalhou bastante. (Bib5).

3.2.2 Razões que levam as bibliotecas a participar do CBIES/RJ

As principais motivações que levaram as bibliotecas estudadas a integrar o CBIES/RJ
são o compartilhamento de informações e experiências para o aprimoramento do profissional
bibliotecário. Outro fator motivacional é a ampliação do acervo. Por meio do empréstimo
interbibliotecário e da comutação de artigos de periódicos científicos, as bibliotecas podem
oferecer melhores serviços de informação.
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COMPARTILHAMENTO ENTRE BIBLIOTECAS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBIES/RJ). Regimento Interno. 2008. Disponível no site do CBIES/RJ no
endereço <https://www.uva.br/cbies/arquivos/cbies-regimento.pdf>. Acesso em: 4 fev. 2017.
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As iniciativas de aquisição de recursos informacionais de forma integrada, revertendo
em redução de custos, enfrentaram o desafio da dinâmica de funcionamento das próprias
instituições, que seguem diretrizes de políticas de âmbito federal e estadual e de instituições
privadas.
A ampliação do acervo, no contexto das bibliotecas universitárias, é fator importante
na avaliação dessas unidades pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP). As instituições de ensino superior são avaliadas periodicamente
INEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, é
formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do
desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos que giram em torno desses três
eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a
gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos. O Sinaes possui
uma série de instrumentos complementares: auto-avaliação, avaliação externa, Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), avaliação dos cursos de graduação e
instrumentos de informação (censo e cadastro).
As bibliotecas são parte relevante desse processo de avaliação, devendo atender,
sobretudo, as bibliografias dos cursos – livros e periódicos -, em quantidade e qualidade, dar
acesso às bases de dados de periódicos eletrônicos e e-books. A ampliação do acervo, pela
participação em redes de cooperação, promove o acesso à informação pertinente para além
das bibliografias, sem, no entanto, que as bibliotecas disponham em seu acervo.
Os resultados das avaliações possibilitam traçar um panorama da qualidade dos cursos
e instituições de educação superior no país. Os processos avaliativos são coordenados e
supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) e a
operacionalização é de responsabilidade do INEP. As informações obtidas com o Sinaes são
utilizadas pelas instituições de ensino superior, para orientação da sua eficácia institucional e
efetividade acadêmica e social; pelos órgãos governamentais para orientar políticas públicas e
pelos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e público em geral, para orientar
suas decisões quanto à realidade dos cursos e das instituições (INEP, 2011).
Nesse sentido, segundo as bibliotecas estudadas, as razões para a adesão são:

Primeiro a troca de experiências, a troca de conhecimento e também a
comutação [...] há dez anos, a busca por documentos era muito grande,
então essa comutação permitia que a gente atendesse aos nossos usuários de
forma mais plena [...] integrar este grupo de bibliotecas universitárias e
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aprender fazendo com elas [...] nós tínhamos a expectativa de fazermos
compras em conjunto e com preço mais acessível [...] nós percebemos que a
verba pública se dá de uma forma diferente da verba das instituições
particulares e isso criava um hiato. Nós nunca conseguimos consonância
nesse pleito. Hoje, eu buscaria o Compartilhamento pela troca, pelo
crescimento profissional do que pela questão financeira. (Bib4).
Sempre foi muito importante, sobretudo para o MEC [...] a gente precisava
conhecer como as outras bibliotecas lidavam com os mesmos problemas que
a gente enfrenta no dia a dia, principalmente para saber o que tem de novo,
o que as bibliotecas estão fazendo, quais os programas elas estão adotando,
o que elas fazem de incentivo [aos estudantes], [...] os treinamentos que elas
faziam para os funcionários. Isso pra gente era bom, a gente ficava mais
antenada com que estava acontecendo e o que podia ser feito [...] poder
contar com uma rede de empréstimo. Esperava-se ter mais treinamento; ter
algo mais compartilhado, mais ao nosso alcance e para a biblioteca no
todo, não só para o chefe da biblioteca [...] logo de início, tínhamos muitas
palestras, cursos direcionados, depois isto foi espaçando até que parou de
existir. (Bib5).
Como a instituição sempre foi de pequeno porte, ela sempre teve poucos
profissionais [bibliotecários] e pouco acervo, então, o que sempre motivou
era trabalhar de forma integrada com outras instituições e oferecer um
serviço melhor para a comunidade [...] ampliando o acesso à informação.
[...] a expectativa era trabalhar de forma coordenada em uma rede [...] que
fortalecesse as bibliotecas e que ampliasse a nossa capacidade de fornecer
informações. [...] o CBIES funciona em parte assim. A Rede é muito
assimétrica, ela tem instituições do poder público: estadual, federal e
algumas privadas e o desenvolvimento e a forma burocrática de gerir a
instituição, dificulta muito a integração. Não é uma política dos reitores. Se
fosse [...] acho que seria mais fácil. [...] comprar coisas de forma conjunta
pra você ter um valor reduzido, isso não acontece. (Bib6).

Para os dirigentes, a importância de estar em uma rede advém da necessidade de
socialização do conhecimento e dos recursos informacionais:

[...] a gente não trabalha mais sozinha, a cooperação é realmente
imprescindível [...] você não vai ficar inventando roda, que muitas vezes já
foi inventada, tem que aproveitar as experiências e recursos, compartilhar
recursos [...] tanto para o enriquecimento pessoal e profissional [...] quanto
pra própria instituição [...] só agrega, racionaliza muitas vezes. [...] a rede
é importante para a integração, padronização, a rede é isso: um
enriquecimento mútuo. Uma andorinha só não faz verão. (D3).
[...] a cooperação entre bibliotecas é fundamental. [...] a gente tem o serviço
de empréstimo entre bibliotecas [...] onde a gente compartilha o nosso
acervo, que acaba racionalizando a utilização dos acervos das bibliotecas e
o usuário final é impactado de forma positiva [...] é a racionalização
regional dos recursos de informação. [...] e esta racionalização, é um dos
pilares do trabalho em rede [...] a gente, de uma forma horizontalizada,
garantindo o acesso aos diferentes acervos pelo usuário final. [...] você tem
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um padrão de procedimentos, padrão de tratamento da informação e por
fazer o acervo da região ser compartilhado. Uma via de mão dupla. A
biblioteca solicita e atende as solicitações. (D4).

3.2.3 Interação e cooperação entre membros

A interação entre os membros ocorria em reuniões presenciais, nas assembleias gerais,
nos grupos de discussão e por meio de e-mails. Os encontros se davam em diferentes
bibliotecas, com visita aos ambientes de cada instituição, apresentação de serviços e produtos.
As informações que mais circulavam entre os membros tratavam de informações técnicas,
permutas e doações, comutação de artigos técnico-científicos, empréstimo interbibliotecário e
treinamento. O Consórcio preocupava-se em disseminar informações sobre os acontecimentos
na área da Biblioteconomia, eventos e treinamentos para bibliotecários.

[...] a troca de experiência, a troca de conhecimento e também a comutação
[...] há dez anos, a busca por documentos era muito grande, então, a
comutação permitia que a gente atendesse aos nossos usuários de forma
mais plena. [...] era poder integrar este grupo de bibliotecas universitárias e
trocar experiências com elas, aprender fazendo com elas. A expectativa era
a de que nós poderíamos realmente fazer compras em conjunto - naquela
época as bases de dados eram absurdamente caras, os periódicos
estrangeiros extremamente caros - que nós pudéssemos fazer compras
consolidadas e com preços mais acessíveis. (Bib4).
Além disso [...] eu tinha um projeto e eu tinha com quem discutir, a quem
buscar, a quem me informar. No meu fazer diário de bibliotecário, as
minhas dúvidas, questões, as minhas necessidades eram trocadas ali [...]
você sempre tinha a quem recorrer pra qualquer informação que você
precisava e com várias bibliotecas de ponta do Rio de Janeiro em comum.
[...] o comum era a permuta, o empréstimo entre instituições, treinamentos,
eventos, capacitação de usuários e troca de informações técnicas, troca de
conhecimento da biblioteconomia [...] o ponto alto do compartilhamento era
essa generosidade em trocar, em se dar, em partilhar o conhecimento.
(Bib4).
[...] troca de informação e experiência profissional. O objetivo da biblioteca
[...] era poder contar com uma rede de empréstimo [...] ter indicações de
sistemas [...] muitas coisas a gente não tinha condição, mas a gente sabia o
que estava acontecendo [...] não tem mais essa coisa de você ter esse
contato, a gente não sabe mais o que as outras estão fazendo. [...] a gente
esperava que tivesse alguma coisa mais ao nosso alcance. [...] é um grupo
que a gente sabe que não está se encontrando, mas que tem uma rede de
amizade, tem uma rede de auxílio, o que você precisar, você sabe que pode
contar. [...] se alguém tinha alguma dúvida, a gente tentava solucionar [...].
As atividades de cooperação eram o empréstimo entre bibliotecas,
comutação e troca de informações sobre o dia a dia da biblioteca [...] no
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fundo, o que a gente queria é que a biblioteca tivesse um bom
desenvolvimento [...] era tudo em prol da biblioteca, do nosso público, em
prol da instituição [...] (Bib5).
[...] a gente tem alguns protocolos assinados com algumas instituições pra
empréstimo entre bibliotecas. [...] teve uma experiência que foi muito legal,
um estudo das monografias [...] que teve uma força danada, porque o
resultado daquele estudo a gente encaminhou para o Arquivo Nacional e o
que nós falamos ali, foi acatado. [...] você liga, você conversa, você manda
e-mail, você troca ali, sem necessariamente, estar com a Rede funcionando.
É livre, sem intermediação [...] o grande objetivo nosso é a partilha de
informações pra melhorar os serviços. É isso que move a Rede. [...] você ia
pra se encontrar [nas reuniões], saber o que estava sendo feito [...]. A Rede
disseminava informações sobre cursos, palestras, apresentação de
novidades e você tinha a oportunidade de ver a opinião de outros colegas.
Essa troca social era muito interessante, que se perdeu. [...] quando vinha
visita da Capes a gente informava [...] a gente continua informando, mas eu
acho que deixou de ter um peso muito relevante por conta até mesmo do
digital. (Bib6).

A cooperação entre membros, para os dirigentes, intensificou-se no decorrer da
atuação do Consórcio. O maior benefício na integração ao Consórcio estava na troca de
experiência entre os profissionais da Biblioteconomia e no compartilhamento de acervos entre
as bibliotecas.
[...] eu acho que, quando a gente tinha as reuniões, estava mais ativo, eu
acho que o benefício maior era a troca de experiência dos profissionais.
Como a gente levava sempre alguém pra falar, ou da própria experiência da
instituição ou levava alguém que não fosse do grupo [...] eu acho que os
profissionais foram os mais beneficiados. [...] as instituições sempre
comentam que, quando chega o MEC e dizem que fazem parte do
Compartilhamento, fazem parte de um grupo de bibliotecas Rio de Janeiro,
eles ficam maravilhados, porque realmente é uma soma [...] (D3).
[...] as reuniões eram itinerantes [...] as instituições trocavam experiências
e a gente pensou que poderia ultrapassar o compartilhamento de acervo [...]
a movimentação de acervo era uma coisa grande. [...] Só vejo vantagem no
compartilhamento de acervo. (D4).

3.2.4 Contribuição do CBIES/RJ para a inovação nas bibliotecas

Para os gestores das bibliotecas estudadas, as informações trocadas entre os membros
contribuíam de forma positiva para a inovação de sua biblioteca, pois o ambiente de
aprendizagem proporcionado pelo Consórcio era fundamental para esse processo.
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[...] as informações trocadas eram fundamentais pra minha biblioteca. O
CBIES dava uma tranquilidade de que, mesmo eu não sabendo onde estava
aquela informação, eu tinha a tranquilidade de saber que entre os membros
do CBIES aquela resposta a minha necessidade ia ser dada. [...] Nós
fazíamos visitas e olhávamos o que o profissional trouxe de inovação para o
seu espaço, para o seu fazer diário e isso a gente incorporava por troca [...]
um expositor, uma cantoneira, um tipo de armazenamento de um material
especial [...] todos os softwares de gestão que eu tenho, o serviço de
segurança do acervo que eu tenho, isso tudo se deu porque eu tive
conhecimento no Compartilhamento, por alguém do Compartilhamento,
algum fornecedor foi lá e apresentou [...] todas as inovações que eu trouxe
para a minha biblioteca, eu tive através do CBIES ou APCIS [...] eu estava
completamente isolado [...] pra mim foi um porto seguro [...] através do
CBIES, eu apresentei um trabalho internacional com um colega, projeto que
se deu no cafezinho da reunião do Compartilhamento. (Bib4).
[...] Quando a gente estava mudando o sistema [de gerenciamento da
informação] da biblioteca, muita gente ajudou. [...] Mesmo que às vezes
fosse fora da minha realidade, é bom saber o quê que tem. Saber o que
estava acontecendo. Você agora está pequeno, mas amanhã quem sabe! [...]
E eu sei que é possível, porque eu sei que fulano fez [...] eu recebia
informações sobre produtos, ferramentas, cursos, questões do MEC [...]. O
que a gente conseguiu, foi [...] mudar o sistema da biblioteca. O CBIES nos
ajudou a mostrar o que as bibliotecas estavam utilizando e que ninguém
utilizava sistema próprio. Isso era inviável. [...] Nos criamos um setor de
encadernação e restauro quando conhecemos esse serviço em outra
biblioteca. (Bib5).
[...] a gente teve uma experiência através do CBIES, de integrar nosso
catálogo com mais duas instituições [...] funcionou por um tempo o catálogo
coletivo das três instituições. Depois, por problemas de investimento, a
minha instituição usava um software que dificultava muito [...] acabou que
as instituições tomaram direções diferentes e a gente acabou
descontinuando esse processo. [...] (Bib6).

Para os dirigentes do CBIES/RJ, as trocas de informações entre os bibliotecários da
Rede eram fundamentais para as bibliotecas, uma vez que ampliava os conhecimentos dos
profissionais de forma a auxiliar na gestão e na tomada de decisões.
Um dos dirigentes do Consórcio relata a iniciativa de construção do catálogo coletivo
que reuniu três instituições-membro.

[...] não dava pra fazer com todo mundo, nem todo mundo tinha essa
necessidade, essa demanda, com o metabuscador [...] que agora são os
serviços de descoberta. Foi tipo consórcio. [...] os nossos catálogos estavam
integrados. [...] nós criamos uns grupos [...] levantamos assuntos que eram
do interesse dos profissionais e formamos grupos de trabalho [...] as
pessoas se candidatavam a participar desses grupos de trabalho pra ver o
estado dentro do Compartilhamento daqueles assuntos, como aquilo era
executado, gerenciado nas bibliotecas pra poder levar para o resto do grupo
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que quisesse aproveitar a experiência [...] a troca de documentos e de
informação sobre serviços e fornecedores eram as mais trocadas e
reforçavam a tomada de decisão. (D3).
[...] como os membros são gestores [...] essa troca de experiências
funcionava até como um serviço de consultoria. A gente fazia o diagnóstico,
de uma forma bem genérica, e discutia. Como era importante também,
discutir questões de gestão de bibliotecas, seja gestão de acervo, gestão de
pessoas, relacionamento da biblioteca, por exemplo, com a criação de um
novo curso [...], como a gente vai receber um novo público usuário [...],
gestão de recursos e de materiais, implantação de novo software de gestão
de acervos [...] a gente trocava muitas informações, seja em termos de
gestão da biblioteca e termos de gestão acadêmica também [...] a gente
aprendia muito. (D4).

3.2.5 Expectativas para o futuro do CBIES/RJ

Como o CBIES/RJ está inativo nos últimos sete anos, sem encontros, projetos e oferta
de serviços, os dirigentes projetam para os próximos anos uma reestruturação do Consórcio,
com a expectativa de que ele possa retomar suas atividades; atrair os membros para os
encontros, assim como; trazer novos membros. Contudo, o caminho que deverá percorrer para
reestruturar-se ainda não está claro para os coordenadores.

Seria a retomada. [...] fazer uma reunião e ver o que fazer. Até porque eu
acho que tem que fazer alguma coisa [...] fazer um brainstorm e ver que
ideias surgem [...] pensar pra começar a traçar alguma coisa e submeter
para o resto do grupo. Primeiro, atrair o grupo. Convocar os membros pra
participar [...] verificar até pessoas, outras instituições que queiram
participar. De repente, tem contribuição a dar, tem ideias [...] É renascer
mesmo. [...] eu acho que a gente vai ter que ter alguma consultoria pra nos
dizer, a gente já esbarrou aqui várias vezes, qual seria a saída pra isso? [...]
pra você ser pessoa jurídica isso implica uma série de compromissos e a
gente precisa saber se vai ter condições pra isso [...] por outro lado, a
informalidade acaba nisso. É difícil. [...] A gente precisava de um
pouquinho mais de condições pra oferecer mais. (D3).
Seria retomar a atuação do CBIES, com a produção de um novo site, uma
nova logo e fazer todo um trabalho de mapeamento e sensibilização para a
gente retomar as atividades e atrair as instituições [...] o ideal seria como
pessoa jurídica, mas se não conseguirmos como pessoa jurídica, pelos
menos retomar as reuniões, com novos profissionais porque muitos se
aposentaram [...] revigorar o CBIES, porque o conceito é excelente e
continua inédito em termos de consórcio de bibliotecas [...] a gente espera
ultrapassar o conceito de compartilhamento de acervo e oferecer
capacitação, oferecer intercâmbio de informações, oferecer serviços de
consultoria para reestruturação de bibliotecas, enfim, é a gente poder
pensar em inúmeras possibilidades de desenvolvimento, não só do serviço de
informação das bibliotecas como também dos profissionais que nelas atuam
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[...] a ideia é a gente criar uma anuidade para as instituições participantes
pra garantir uma infraestrutura mínima [...] e também dos serviços que a
gente poderia vender. (D4).
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4 ANÁLISE CONJUNTA DOS CASOS

No capítulo anterior, foram descritos os casos da REDARTE/RJ e do CBIES/RJ de
maneira separada. Neste capítulo, os casos serão analisados em conjunto.

4.1 Processo de gestão
Mecanismos de coordenação são os instrumentos utilizados para a conquista dos
objetivos de uma rede de forma eficiente, portanto, importantes para a sua governança. Os
mecanismos podem ser formais, quando expressos em estatutos, regimentos, códigos de ética,
contratos, por exemplo, ou informais, quando estão baseados em laços de confiança,
reputação e reciprocidade (SANTOS; VIEIRA, 1998; GARCIA; PAULILLO, 2014).
O conjunto de mecanismos de coordenação, somado à comunicação entre seus
membros, que produza sinergias para o desenvolvimento do trabalho cooperativo, são
importantes para a sobrevivência dessas iniciativas ao longo do tempo.
Os mecanismos de coordenação das redes estudadas estão descritos no Quadro 5.

Quadro 5: Mecanismos de coordenação das redes
REDARTE/RJ
Presidente
Vice-presidente
Conselho Fiscal
Assembleia geral
Estatuto

CBIES/RJ
Coordenador geral
Coordenadores
Assembleia geral
Regimento interno

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em ambos os casos estudados, os dirigentes são eleitos a cada dois anos, sendo que, na
REDARTE/RJ, a direção pode ser reeleita apenas para mais uma gestão e no CBIES/RJ não
há limite para a reeleição.
A assembleia geral é o órgão soberano, tanto na REDARTE/RJ quanto no CBIES/RJ,
sendo o responsável pelas decisões estratégicas das redes. Contudo, a REDARTE/RJ busca a
participação mais efetiva de seus membros para a realização de seus projetos. O CBIES/RJ
designou à coordenadoria, sobretudo nos primeiros 10 anos de atuação, essa responsabilidade,
buscando na assembleia geral a aprovação. As assembleias gerais são, também, espaço para a
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socialização do conhecimento e para a construção de laços de confiança, importante para o
desenvolvimento do trabalho cooperativo.
A REDARTE/RJ apresenta maior diversidade na composição de seus dirigentes desde
a sua formação, quando assumiram profissionais de diferentes instituições. O mesmo não
ocorreu no CBIES/RJ, havendo mudança dos profissionais apenas quando havia alteração na
instituição de origem, embora tenham realizado eleições a cada dois anos. Isto ocorre pela
crença de que as instituições que possuem mais recursos devem responsabilizar-se pela
coordenação do Consórcio.
Verifica-se ainda que, em ambas as redes, os associados pouco desejam organizar-se
para concorrer às eleições. Na REDARTE/RJ, no período que antecede as eleições, a diretoria
em curso inicia sensibilização entre os membros para a sucessão da gestão. Portanto, em
ambas, todas as eleições ocorreram sem que houvesse concorrência.
A REDARTE/RJ impõe taxa de adesão aos membros, sendo esta sua principal fonte
financeira. Contudo, tem sido um desafio manter o funcionamento, em virtude do alto índice
de inadimplência, confessa um dos dirigentes. Este mesmo dirigente chegou a mencionar que
alguns representantes são responsáveis pelo pagamento da anuidade, quando a instituição não
se propõe a fazê-lo. Tal fato dificulta estabelecer valores apropriados ao desenvolvimento de
projetos mais audaciosos, como o de construção do catálogo coletivo e a manutenção de
outros, como o da biblioteca virtual. Desta forma, a Rede busca, na realização de cursos e de
seminários, captação de recursos financeiros. Outra deficiência é a de pessoal efetivo para
auxiliar na gestão. Assim, a Rede conta com o trabalho voluntário de seus membros e de um
contador.
O CBIES/RJ não possui qualquer receita. Os custos na promoção de eventos vinham
das instituições-membro, com o fornecimento de capital e de tecnologia, além de
patrocinadores. Portanto, ambas as redes, não dispõem de infraestrutura mínima, como sede
própria, pessoal administrativo, tecnologia e capital. Para suprir estas necessidades, buscam
apoio nas instituições-membro e a REDARTE/RJ na promoção de cursos e seminários.
As redes se relacionam com a sociedade por meio dos seus sites e pelo serviço de
empréstimo interbibliotecário, no atendimento das demandas de informação de seus usuários.
A REDARTE/RJ também é ativa nas redes sociais.
A REDARTE/RJ está integrada a outras redes nacionais e a uma rede internacional, o
que facilita a sua atualização ante outras experiências e em face do que ocorre fora do país. O
intercâmbio facilita a socialização de conhecimentos entre profissionais de diferentes áreas do
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conhecimento e favorece a reciprocidade e a inovação.
Os candidatos à filiação são selecionados, com base em pré-requisitos, para atender ao
perfil em consonância com os das redes. Neste sentido, são avaliadas a qualidade do acervo, a
formação do profissional representante e a tipologia da biblioteca.
Ainda que haja uma formalidade para a integração de uma biblioteca às redes, onde a
instituição se compromete formalmente com a participação do representante às reuniões e aos
projetos, ambas constatam que há membros que não participam dos encontros por não serem
liberados por suas chefias imediatas, dificultando também a colaboração desses profissionais
em grupos de trabalho e na gestão.
Em relação à REDARTE/RJ, o dirigente acredita que precisam melhorar a gestão, pois

[...] mesmo a diretoria tendo nove pessoas, não tenho nove pessoas
trabalhando pra REDARTE pra aquilo que eu realmente preciso que
trabalhe. Se tivesse as nove trabalhando, eu acho que a gente teria
conseguido fazer outras coisas. Cada um trabalha num nível de
comprometimento. As comissões precisam caminhar sozinhas senão
tumultua a diretoria. E, [...] melhorar a comunicação, os grupos de fórum
têm que ser melhor organizados, pra não ficar tudo no whatsapp. (D1).

A melhoria da comunicação relaciona-se à ausência de planejamento comunicacional
corporativo, que vise otimizar a eficiência do trabalho da Rede. Tal aspecto refere-se tanto à
comunicação que é realizada internamente na REDARTE/RJ, quanto externamente, entre
público, parceiros e diferentes instituições. As informações também perdem-se no meio
utilizado para este fim, ou seja, ficam armazenadas no e-mail, facebook e whatsapp, sendo de
difícil recuperação.
Observa-se que o CBIES/RJ, mais que a REDARTE/RJ, preocupou-se com a
realização de diagnóstico de seus afiliados, compondo um mapa da situação das bibliotecas
universitárias do Rio de Janeiro, em cada um dos dez anos de atuação do Consórcio. Contudo,
estas informações não foram divulgadas à sociedade e pouco utilizadas para o benefício das
mesmas. As duas redes não possuem dados sobre o volume de empréstimo entre as
bibliotecas, bem como, sobre a comutação de artigos de periódicos.
Para uma das bibliotecas entrevistadas, a REDARTE/RJ

[...] tem centrado muito nos eventos, a questão de documento eletrônico,
essas novidades tecnológicas e questões atuais da área de Biblioteconomia,
que se refletem nas bibliotecas de arte. Mas, eu sinto que existe uma parte aí
que não está sendo ativada, que é esta parte interna das nossas bibliotecas e
que é o trabalho diário de todos os bibliotecários. (Bib2).
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O que o representante da Bib2 espera é que a Rede possa auxiliar na definição e
construção de normas e procedimentos para a descrição de tipos específicos de documentos na
área de Arte, ou seja, a expectativa é de que apoie seus afiliados em suas tarefas diárias.
Para o CBIES/RJ, um dos dirigentes acredita que é preciso melhorar a relação de
confiança com os membros, porque “[...] a verdade é que as últimas reuniões foram tão
esvaziadas, se restringiram praticamente à coordenação. Caiu no descrédito também.” (D3).
O dirigente faz menção ao desenvolvimento de laços solidários que gerem sinergias para o
desenvolvimento tanto do Consórcio, como de ações efetivas que beneficiem a todos
conjuntamente.
Com relação à aquisição compartilhada de recursos informacionais – proposta inicial
do desenvolvimento dos consórcios, sendo o momento em que as bibliotecas podem forçar
negociações e acordos personalizados pela integração das instituições - um dirigente do
CBIES/RJ afirma que

a redução de custos na aquisição de bases de dados não foi tentado nada,
até porque, acho que são sete ou oito instituições públicas no CBIES e todas
têm o Portal Capes. Um ou outro título que algumas têm por fora [...] mas,
a gente nunca tentou, até pode ser que tenha alguma coincidência que
pudesse fazer, mas isso teria que fazer [um estudo] [...] poucas [instituições
particulares] tem pós-graduação. Sem pós-graduação não há o interesse. As
revistas técnico-científicas não são usadas pelos alunos de graduação. (D3).

Embora o dirigente D3 refira-se às instituições privadas como aquelas com pouca
oferta de programas de doutorado, mestrado e mestrado profissional, uma análise do ensino da
pós-graduação stricto sensu no Brasil, realizada por Cirani, Campanario e Silva (2015),
aponta para um forte crescimento, entre 1999 e 2011, dos programas de pós-graduação em
geral e por nível de curso. Estes somavam 2.417, em 1999, e atingiram um total de 4.660 em
2011, praticamente dobrando o número de cursos.
Conforme os autores, o mestrado profissional foi o que apresentou crescimento mais
expressivo, embora a partir de uma base frágil: em 1999, existiam 28 programas, enquanto,
em 2011, 329 cursos já tinham sido implantados. Ou seja, um crescimento de cerca de
1.000% no período.
Ainda que o setor público seja o principal responsável por esse crescimento
exponencial, os autores observam que a quantidade de cursos ofertados pela esfera privada
ganhou importância no período estudado. Se em 1998 eram 185 programas, para um total de
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2.076 cursos, em 2011, já atingiam 784, para um total de 4.650. O que significa uma taxa de
elevação dos cursos privados no Brasil da ordem de 324%.
Os autores também chamam a atenção para o fato de que essas estatísticas são
fortemente influenciadas pelas regiões Sul e Sudeste, que apresentam um crescimento
bastante significativo dos programas na esfera privada.
Nesse contexto, a Capes, órgão responsável pelo credenciamento dos programas
stricto sensu, que inclui a análise documental das propostas apresentadas pelas instituições de
ensino superior e visitas para verificação in loco da sua fidedignidade, amplia o acesso ao
Portal Capes para as instituições privadas. O INEP reestrutura a avaliação do ensino superior
e inclui, no processo, o acesso aos periódicos eletrônicos, conforme o Instrumento de
Avaliação para Renovação de Reconhecimento de Cursos de Graduação, datado de 200870.
Observa-se que o Consórcio esforçou-se em disseminar informações sobre bases de
dados de periódicos eletrônicos e negociou valores diferenciados para compra conjunta, por
julgá-las importantes para o desenvolvimento das bibliotecas. Contudo, algumas bibliotecas
não se beneficiaram das propostas, uma vez que não possuíam recursos financeiros para este
fim, conforme declarou Bib5: “[...] quando aparecia qualquer coisa pra gente comprar ou
adquirir, ficavam fora da nossa realidade.”
Na visão do representante da Bib6: “[...] Já tivemos várias reuniões, várias propostas
de empresas pra se fazer um compra conjunta e isso nunca aconteceu [...] é muito difícil de
acontecer [...] pela simetria de legislação e também por recursos financeiros que é muito
complicado.”
Nessa esteira, corrobora Bib4 ao afirmar que “[...] hoje eu tenho todas as bases [de
dados] que a comunidade [acadêmica] requer.” Este posicionamento reafirma a ideia de que
as bibliotecas que se uniram ao Consórcio foram em busca de subsídios para melhorarem o
atendimento à pesquisa, seja pela comutação, seja pela assinatura de bases de dados.

4.2 Razões que levam as bibliotecas a participar das redes
As principais motivações na participação das bibliotecas nas redes de cooperação
REDARTE/RJ e CBIES/RJ estão relacionadas à eficiência das bibliotecas pela prestação de
melhores serviços; à reciprocidade pelo ambiente que proporciona a troca de interesses e
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INEP. Instrumento de Avaliação para Renovação de Reconhecimento de Cursos de Graduação. Disponível
em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/documentos-e-legislacao16>. Acesso em: 12 jan. 2017.
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objetivos comuns; e à necessidade de compartilhar recursos e conhecimentos. O Quadro 6
relaciona estas motivações.
Quadro 6: Motivações das bibliotecas em participar das redes.
Motivações
Aquisição compartilhada
Comutação de periódicos
Cooperação entre as bibliotecas
Desenvolvimento de coleções
Expansão do acervo

REDARTE/RJ
Bib1, Bib2, Bib3
Bib1, Bib3
Bib1, Bib2, Bib3

CBIES/RJ
Bib4, Bib6
Bib6
Bib4, Bib5, Bib6
Bib4, Bib5, Bib6

Informações e conhecimento

Bib1, Bib2, Bib3

Bib4, Bib5, Bib6

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comum às bibliotecas de ambas as redes, está a cooperação, a expansão do acervo e a
troca de informações e conhecimento, que ressaltam o desafio das bibliotecas em trabalharem
de forma isolada e acentuam a importância do trabalho em rede. Também reiteram que
somente por meio da rede é possível garantir o acesso à informação; superar a desigualdade
de recursos; compartilhar trabalho, serviços, experiências; melhorar os serviços tradicionais e
a prestação de novos serviços. (GÓMEZ HERNÁNDEZ, 2002).
A aquisição compartilhada de recursos bibliográficos, apontada como motivação para
duas das bibliotecas-membro do CBIES/RJ, por serem de instituições de menor porte e por
não possuírem os recursos relacionados no momento da integração ao Consórcio, reforça o
interesse das bibliotecas na oferta de serviços informacionais de qualidade.
Bib4, representante de uma biblioteca universitária, indica a possibilidade de
comutação de artigos publicados em revistas estrangeiras e disponíveis em bases de dados, em
um momento em que muitas dessas instituições não dispunham do recurso e de capital para
adquiri-lo. Neste sentido, integrar o Consórcio aumentava a possibilidade de atender às
demandas de informação dos usuários.
Outro benefício na participação das redes é a contribuição com desenvolvimento de
coleções das bibliotecas, por meio de doações e permutas, tanto de materiais bibliográficos,
ou seja, livros, revistas, catálogos, como de recursos tecnológicos. A REDARTE/RJ foi a que
apresentou maior predisposição para estas trocas.
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4.3 Interação e cooperação entre membros

A interação entre membros ocorria, com maior intensidade, durante as reuniões
presenciais (face a face) e pelo correio eletrônico, grupos de discussão e telefone. Há os
encontros de confraternização e, no CBIES/RJ, há também a sociabilidade do café, onde os
membros estreitam relações, descobrem interesses comuns e combinam projetos em
conjunto71. Conforme relato da Bib4, “[...] era o momento de rever os amigos, fazer novos
amigos, de estreitar os laços entre as instituições e ali, sobretudo no cafezinho, eram
momentos ricos demais.”
O Quadro 7 apresenta uma síntese dos tipos de interação nas redes estudas.

Quadro 7: Tipos de interação entre membros
Tipos de interação

Formais face a face

Formais à distância

Informais à distância

REDARTE/RJ
Assembleias
Grupos de trabalho
Cursos, palestras e seminários

CBIES/RJ
Assembleias
Grupos de trabalho
Cursos e palestras

Visitas e reuniões nas bibliotecas
Site
Boletim
Envio de atas
Correio eletrônico
Grupos de discussão

Visitas e reuniões nas bibliotecas
Site
Correio eletrônico
Conversas ao telefone

Conversas ao telefone
Informais face a face

Confraternizações

Confraternizações
Momento do café

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das informações obtidas nas entrevistas.

Os grupos de trabalho reúnem profissionais com interesse comum pelo tema a ser
debatido. Estes grupos também são uma oportunidade para estreitamento dos laços entre os
profissionais envolvidos e suas instituições e para o aprimoramento profissional.
Os cursos, encontros e seminários são, da mesma forma, momento para descoberta de
novos conhecimentos e aproximação entre profissionais e instituições afins. A REDARTE/RJ
é a rede que mais propicia encontros entre profissionais da própria Rede e também com outras
associações congêneres, mediante o desenvolvimento de projetos comuns ou pela filiação.

71

Princípio da serendipidade, que refere-se às descobertas afortunadas, aparentemente ao acaso, quando se
procura por outra coisa.
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Além disso, a REDARTE/RJ está integrada a outras redes, o que pressupõe descontos nas
inscrições de forma a instigar o desenvolvimento profissional de seus associados.
No CBIES/RJ, percebe-se baixa interação entre os membros pela ausência das
bibliotecas-membros aos encontros presenciais, onde havia maior nível de interação. Tal fato
pode ser constatado considerando o número de votantes nas eleições para a coordenadoria do
Consórcio. O percentual de participação era de 80% de presença nos encontros presenciais
até o ano de 2004. Verifica-se que este percentual altera-se em 2006 para que ocorra a eleição,
caindo para 50%. Nas eleições de 2008, a porcentagem é elevada para 60%. Como ocorriam
onze reuniões anuais, as bibliotecas-membro deveriam estar presentes em nove encontros até
2004, seis encontros em 2006 e, sete a partir de 2008. Os gráficos 1 e 2 ilustram esta reflexão.

Gráfico 1: Relação entre o número de reuniões anuais e a ausência permitida.

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 2: Relação entre o número de integrantes, o número de votantes e a presença nas
reuniões.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Embora os encontros presenciais do CBIES/RJ não ocorram mais a partir de 2010, o
representante da Bib5 afirma que: “A gente sabe que existe essa rede, a gente só não se
encontra mais, o que enfraquece um pouco [...].”
Quanto à cooperação, apesar da importância destacada nos depoimentos, verifica-se
baixo índice de desenvolvimento de projetos conjuntos entre os membros em ambas as redes.
No CBIES/RJ, destacou-se o projeto de construção de um catálogo coletivo entre três
instituições. Conforme um dos parceiros afirma, “[...] efetivamente, concretamente alguma
coisa não acontecia.” (Bib6).
Na REDARTE/RJ, os projetos foram sobre o preparo de exposições e palestras em
conjunto e a construção de uma biblioteca digital, com envolvimento de alguns membros.
Verifica-se que as bibliotecas desenvolvem relacionamento pela afinidade na oferta de
cursos similares nas instituições de ensino em que atuam ou ainda pelo tamanho da instituição
e recursos no caso do CBIES/RJ, seja pelo tema de seus acervos no caso da REDARTE/RJ,
seja pela afinidade entre os profissionais. A proximidade geográfica também favorece o
contato entre as instituições. Desta forma, instituições como a PUC-Rio, a UFRJ e a UERJ
encontram maior facilidade em desenvolver projetos comuns, assim como, o Goethe Institut e
o Instituto Cervantes.
O Quadro 8 apresenta uma síntese das informações trocadas entre os membros.

Quadro 8: Síntese das informações trocadas entre os membros
REDARTE/RJ

CBIES/RJ

Informação para atendimento de Informação para atendimento de
pesquisas e estudos
pesquisas e estudos
Fornecedores
Fornecedores
Catalogação
Avaliações do INEP e da Capes
Doações
Desenvolvimento de políticas e
regulamentos
Permutas
Permutas
Lançamentos de livros
Eventos na área da Biblioteconomia
Eventos na área da Biblioteconomia
Estudos na área da Biblioteconomia
Fonte: Elaborado pelo autor.

As informações trocadas entre os membros e equivalente entre as redes, são aquelas
para atender às necessidades de seus usuários; informação sobre fornecimento de serviços por
terceiros ou sobre o fornecimento de recursos tecnológicos; troca recíproca de periódicos e
eventos na área de Biblioteconomia.
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Quanto ao compartilhamento de informações sobre fornecedores, verifica-se que o
CBIES/RJ preocupou-se mais em disseminar aquelas relacionadas ao oferecimento de
periódicos eletrônicos, e-books, ferramentas de gestão da informação e equipamentos
tecnológicos. Isto se deve à missão das bibliotecas universitárias, quer seja apoiar o ensino, a
pesquisa e a extensão devendo, portanto, acompanhar o desenvolvimento de novos produtos e
serviços suportados pela tecnologia. A REDARTE/RJ, por outro lado, ocupa-se mais com a
preservação e a conservação de materiais bibliográficos.

4.4 Contribuição para a inovação nas bibliotecas
As organizações podem se beneficiar da proximidade para interagir por meio de um
processo de aprendizado coletivo, ou seja, as empresas evoluem a partir da socialização do
conhecimento em um contexto de rede (BALESTRIN, 2005).
Nos dois casos estudados foi possível perceber que a troca de ideias e experiências
entre os diferentes profissionais, proporcionada pelas redes, foi importante para o processo de
inovação nas bibliotecas. Há relatos de que as redes contribuíram para a melhoria do
funcionamento, gestão, atendimento, design dos ambientes, formação e organização da
informação nas bibliotecas. Desta forma, as mudanças estão orientadas a determinadas
atividades e focadas no seu aperfeiçoamento e não dirigidas à criação de algo totalmente
novo.
Há também descrição de novos serviços/produtos viabilizados pelas redes, como a
construção de catálogos coletivos bibliográficos, de periódicos, de teses e de bases de dados, o
desenvolvimento de biblioteca digital e a elaboração do guia de bibliotecas brasileiras de arte.
Além dos encontros presenciais que fomentam as discussões sobre o fazer nas
bibliotecas, as reuniões em diferentes locais concedem a oportunidade de benchmarking, ou
seja, as bibliotecas podem avaliar seu desempenho a partir do que as outras bibliotecas da
Rede estão fazendo e, com esse aprendizado, podem buscar melhorar sua atuação em pontos
considerados críticos, melhorar os serviços tradicionais e a prestação de novos serviços.
A participação em rede internacional propicia conhecimento do cenário externo,
tendências e inovações, podendo as bibliotecas anteciparem-se aos acontecimentos.
De igual importância são os grupos de estudo formados no âmbito das redes em torno
de uma temática comum, pois refletem a experiência desses profissionais e as necessidades
das bibliotecas. Os resultados desses estudos são compartilhados com os demais membros que
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podem utilizá-los para a melhoria da área abordada.
Outros benefícios identificados com a pesquisa são: expansão do acervo;
fortalecimento da imagem com os usuários pelo amparo à pesquisa e ao estudo; redução de
custos no desenvolvimento de coleções; e reciprocidade. Para as instituições de ensino, há
também a credibilidade junto ao INEP e à Capes, em função da racionalização dos recursos de
informação no Estado do Rio de Janeiro.
O Quadro 9, apresenta esses benefícios conquistados pelas bibliotecas estudadas com
o trabalho em rede e evidenciados na pesquisa.

Quadro 9: Síntese de benefícios
Benefícios

Evidências dos benefícios com a pesquisa

“O benefício, o principal, era a troca de experiência e o empréstimo
entre bibliotecas [...] com o CBIES a gente conseguiu deixar [o
Amparo
à
empréstimo] bem mais palpável, ficou mais fácil, você tinha o
pesquisa e ao
contato nas reuniões, você sabia quem era quem e aquilo te dava
estudo
uma segurança, porque você conhecia todo mundo, toda a Rede.”
(Bib5).
“[...] desde como se portar em uma visita do MEC, quais
documentos preparar, como preparar os documentos, como receber,
Avaliações do até mesmo como fazer.” (Bib4).
INEP e Capes
“[...] constava até dos relatórios [do INEP e Capes] de todo mundo.”
(Bib6).
Expansão do “[...] para o intercâmbio de publicações e de nossos serviços e pelo
acervo
meu conhecimento do trabalho em rede.” (Bib2).
Permuta
doações

e “[...] uma coisa positiva, permuta. Isso funciona muito e os membros
se mostram interessados.” (Bib1).

“[...] mantinha laço muito forte com duas instituições, onde sempre
tivemos trocas, empréstimos e permutas [...] nós tínhamos colegas
Reciprocidade
que faziam apresentações de trabalhos em eventos em conjunto. Isso
fomentava ideias. Gerava um vínculo.” (Bib4)
“[...] Expansão de conhecimento. Aprimoramento do conhecimento
dos bibliotecários [...] pelo objetivo maior, são todas bibliotecas.”
Socialização (Bib3)
do
conhecimento “Era uma troca intensa, gratuita, era algo, sobretudo, prazeroso [...]
eram vários expoentes da biblioteconomia do Estado reunidos,
trocando, te ajudando, te pedindo informação.” (Bib4).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os benefícios alcançados agilizam processos; reduzem custos com a compra de
recursos informacionais e com mão de obra especializada na organização do conhecimento.
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Também equiparam as instituições, pelo compartilhamento de recursos, serviços e
conhecimento.
O Quadro 10 apresenta os mesmos benefícios, no entanto, os relaciona com os ganhos
alcançados pelas bibliotecas.

Quadro 10: Benefícios e ganhos para as bibliotecas
Benefícios

Ganhos

Amparo à pesquisa e ao estudo

Fortalecimento da imagem da biblioteca e da instituição

Avaliações do INEP e da Capes

Credibilidade
Agilidade e redução nos processos de seleção e aquisição
Garantia do acesso à informação
Melhoria dos serviços tradicionais
Redução de custos com a catalogação da informação
Redução de custos com mão de obra

Expansão do acervo

Permuta e doações

Reciprocidade

Socialização do conhecimento

Superação das desigualdades de recursos informacionais
Garantia do acesso à informação
Redução de custos com a aquisição
Compartilhamento de recursos, serviços e trabalho
Empréstimo interbibliotecário
Elaboração de projetos em conjunto
Compartilhamento de experiência profissional
Facilidade na tomada de decisão
Inovação
Melhoria dos serviços tradicionais

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5 Expectativas para o futuro das redes
Neste aspecto, as redes apresentam divergências, tendo em vista o estágio de
desenvolvimento em que se encontram.
A REDARTE/RJ, na visão de seus dirigentes, buscará sua expansão por meio da
captação de recursos para realização de projetos que beneficiem ao conjunto de bibliotecasmembro e a própria Rede, como a obtenção de infraestrutura adequada ao seu funcionamento;
e da conquista de novos associados brasileiros, priorizando aqueles localizados no interior do
estado do Rio de Janeiro. Além disto, pretende melhorar sua atuação com os membros,
identificando suas necessidades.
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O CBIES/RJ pretende reestruturar-se para voltar a atuar; reestabelecer os laços de
confiança com seus afiliados e atrair novas bibliotecas universitárias para o compartilhamento
de informação, de ideias e de experiências.
Contudo, percebe-se que, em ambas as redes, as ações pretendidas não encontram-se
fundamentadas em projetos concretos, apoiadas por seus membros, estando ainda no plano
das intenções.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo procurou investigar a dinâmica de funcionamento de redes de
cooperação entre bibliotecas, sobretudo as dimensões: motivação, gestão, interação,
cooperação e inovação. Ao longo do trabalho, foi possível perceber evidências sobre a
continuidade das formas de cooperação entre bibliotecas. As entrevistas semiestruturadas,
bem como a análise da documentação produzida pelas redes, foram fundamentais para o
processo de entendimento dessas dimensões e apoiam essas considerações.
Assim, chega-se à conclusão de que a necessidade de compartilhar recursos tangíveis e
intangíveis, a eficiência na prestação de melhores serviços de informação e a reciprocidade
entre as instituições envolvidas foram as principais motivações que levaram as bibliotecas a
engajarem-se nos projetos das redes. A aquisição compartilhada de recursos informacionais
aparece como segunda motivação no CBIES/RJ, contudo esta expectativa não foi
contemplada. Na REDARTE/RJ, o desenvolvimento de coleções surge em segundo lugar e
está pautado, sobretudo, na doação e permuta de materiais bibliográficos. Tais motivações
justificam-se pelos baixos recursos orçamentários enfrentados por estas instituições, com seus
reflexos em profissionais especializados, tecnologia, informação e conhecimento.
Na REDARTE/RJ, os mecanismos de coordenação observados a partir das formas, dos
instrumentos e dos responsáveis pela direção das redes, possibilitaram a compreensão de um
ambiente democrático, onde a participação de todos é importante na tomada das decisões.
Esta perspectiva pode ser confirmada na fala de um dos membros da Rede ao ressaltar que
“[...] todos os membros podem participar. Fica bem claro nas reuniões. Nunca é uma coisa
impositiva. As pessoas podem falar, podem sugerir novas coisas e é sempre tudo bem
estudado. [...] Todos podem ocupar cargos nas comissões ou nos grupos de trabalho.” Notase, portanto, que a combinação dos diversos mecanismos de coordenação favorece a
cooperação e a integração entre os membros, outras redes e o Estado. A análise também
propiciou entendimento sobre a uniformidade entre os objetivos da REDARTE/RJ e os de
seus associados. Observa-se que a Rede desenvolveu laços fortes baseados na confiança
mútua, retirou as bibliotecas do isolamento e criou uma cultura de cooperação. São esses
laços que mantêm a REDARTE/RJ atuante.
No CBIES/RJ, os mecanismos de coordenação foram utilizados de maneira menos
intensa. Percebe-se que há um desgaste pela desmotivação na gestão do Consórcio e,
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consequentemente, quebra dos laços de confiança. Child (2005) observa que as organizações
evoluem em decorrência da mudança de circunstâncias, e que, ao fazê-lo desenvolvem um
ambiente propício ao aprendizado organizacional. Embora o CBIES/RJ tenha percebido a
baixa participação das bibliotecas-membro aos encontros presenciais, observa-se que a razão
da ausência dos membros às reuniões permaneceu sem a compreensão pelo Consórcio. Tais
motivações eram fundamentais para que o Consórcio alinhasse seus interesses aos de seus
membros.
Embora no início de atuação do Consórcio diversos projetos tenham sido
desenvolvidos, após alguns anos verifica-se uma carência de propostas que promovessem
sinergias e atividades de cooperação e um descompasso entre os interesses da Rede e de seus
membros. Na percepção de um membro do Consórcio, “[...] efetivamente, concretamente,
alguma coisa não acontecia.” Desta forma, a importância da cooperação e da socialização do
conhecimento para seus membros foi desconsiderada.
Por outro lado, a ausência de infraestrutura mínima pela informalidade do Consórcio,
as regras rígidas de participação, a carência de projetos que possibilitassem a inter-relação
entre os membros, e a omissão das instituições das quais as bibliotecas estão subordinadas,
influenciaram a desagregação do Consórcio.
Atenta-se que, em ambas as redes, alguns instrumentos podem facilitar a gestão, como
o planejamento estratégico e de comunicação, mas estes ainda não foram desenvolvidos. A
elaboração dessas ferramentas, com a participação de todos os associados, além de
proporcionar aprendizado e gerar sinergias, pode auxiliar na construção de uma visão de
futuro alinhada por todos os membros.
Quanto à dimensão interação, verifica-se que há a valorização da informalidade dos
encontros presenciais (face a face), embora sejam utilizados recursos de TIC. A
REDARTE/RJ foi a rede que apresentou maior nível de interação, tanto presencial quanto a
distância, mediada pela tecnologia. Um de seus dirigentes destaca que o “[...] estatuto
anterior previa a participação nas reuniões, inclusive estipulava um percentual de
participação para ser membro. Hoje, não tem mais isto. Nós temos membros que não
participam da reunião presencial, mas, participam muito virtualmente.”
Os depoimentos dos entrevistados ressaltam a importância da interação para a troca de
conhecimento e para a aprendizagem, atribuindo grande valor à REDARTE/RJ. Na
perspectiva do representante da Bib2, “o contato profissional entre nós é gratificante. Essa
troca de ideias, essa chuva de pensamentos etc., que a gente costuma ter, discussões que são
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produtivas ou pelo menos elas te fazem pensar, questionar, eu acho extremamente positivo.
Isso produz modificações [...].”
O baixo grau de interação observado no CBIES/RJ relaciona-se às condições culturais
e contextuais que facilitam a interação, ou seja, a baixa participação dos membros nos
projetos do Consórcio, a restrição dos contatos presenciais e a baixa utilização da TIC para a
promoção de interação a distância.
As entrevistas com os dirigentes e representantes das bibliotecas-membro das redes
mostram que a cooperação é muito relevante no contexto das bibliotecas. Esta atividade
fundamenta-se, sobretudo, pela troca recíproca de informação, podendo ser um documento ou
uma expertise em determinada área. Subjacente ao ideal de cooperação está a redução de
custos com as operações de fornecimento de informação e de conhecimento. Contudo,
verifica-se que há baixa incidência de projetos desenvolvidos em conjunto pelos membros,
mesmo na REDARTE/RJ, onde há maior grau de interação entre os seus componentes. No
CBIES/RJ, observa-se que existem poucos interesses comuns apropriados à geração de
sinergias, portanto, ineficazes para a mobilização de ações cooperativas.
Por outro lado, os projetos das redes privilegiam o aprendizado e a promoção da
própria rede. Assim, deixam de conhecer e atender às necessidades das bibliotecas-membro.
Como destaca um membro da REDARTE/RJ, “[...] pra mim seria um custo eu trazer um
profissional pra dar uma consultoria aqui. Um caminho seria através de consultoria, se a
Rede pudesse identificar as demandas das bibliotecas.”
Percebe-se também que não há o aproveitamento das expertises no contexto das redes
para a geração de produtos que favoreçam aos seus afiliados, bem como, as bibliotecas que
não estão contempladas por elas. Como salienta um membro da REDARTE/RJ, “O que nos
une é a temática em arte. Então, eu sinto uma falta, por exemplo, de atividades voltadas para
os bibliotecários da Rede do tipo como se cataloga um catálogo de arte, como se cataloga
uma partitura [...] eu sinto falta dessas técnicas de processamento técnico [...].”
A inovação revela-se por meio da socialização do conhecimento entre os profissionais
que representam as bibliotecas, das visitas aos locais onde atuam, ou ainda, dos relatos de
experiência. Tais condições são favoráveis ao aprendizado, geram sinergias e promovem a
inovação. O CBIES/RJ deve atentar-se a esta questão, visando organizar a aproximação dos
profissionais e articular a inter-relação entre eles, para que se criem e se mantenham
ambientes favoráveis à inovação. Na afirmativa de um membro do Consórcio, integrá-lo e
conviver com profissionais da área de Biblioteconomia “[...] fomentava ideias.”
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A compreensão dessas dimensões foi determinante para perceber que a construção de
laços de confiança em um contexto de rede, geram sinergias que favorecem a reciprocidade e
tornam as redes de cooperação entre bibliotecas resilientes no tempo.
Após o exame de cada um dos casos, retornam-se às hipóteses levantadas na
Introdução dessa pesquisa, para melhor reflexão.

a) as redes de bibliotecas próximas à comunidade/sociedade à qual servem são
resilientes no tempo.

O objetivo das redes é a cooperação e a colaboração entre seus membros. Nesse
contexto, a existência de interesses comuns compartilhados entre os parceiros é fundamental
para a sua manutenção, juntamente com o nível de interação.
No âmbito da REDARTE/RJ, há a preocupação com o compartilhamento de
informação na área de Arte e a socialização do conhecimento entre membros. Esses interesses
comuns entre as bibliotecas que compõem a Rede, aliados ao alto índice de interação,
promovem o conhecimento dos acervos das bibliotecas que a integram, além de contribuir
para o desenvolvimento das coleções.
Nos depoimentos dos entrevistados, é comum a menção da importância da expansão
do acervo para o atendimento dos interessados em Arte, do serviço de empréstimo, da
permuta e da doação de materiais entre as bibliotecas-membro. Como reitera um de seus
membros, “[...] Considero importante à troca de informação [...] à permuta, doação e
eventos.”
Os laços de confiança estabelecidos entre os membros oportunizam a socialização de
conhecimento, particularmente, de técnicas específicas da área de Biblioteconomia. Um dos
membros da Rede reitera que é, “[...] muito interessante essa questão do livro de artista,
porque eu não conhecia. Foi na REDARTE que eu fui conhecer.” Tais condições facilitam o
acesso à informação e ao conhecimento pela comunidade/sociedade à qual as bibliotecasmembro servem e a tornam resiliente no tempo.
No CBIES/RJ, os interesses comuns estão relacionados às demandas de informação
para o atendimento do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. Porém, verifica-se
nível baixo de interação entre os membros que gerem ações cooperativas, fundamentais para
que uma rede seja resiliente no tempo. Segundo um dos membros do Consórcio, “[...] O
benefício, o principal, era a troca de experiência e o empréstimo entre bibliotecas. [...] Com
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o CBIES, a gente conseguiu deixar [o empréstimo] bem mais palpável, ficou mais fácil. Você
tinha o contato com os representantes das bibliotecas nas reuniões, você sabia quem era
quem. Isso te dava uma segurança, porque você conhecia todo mundo, toda a rede [...] A
gente sabe que existe essa Rede, a gente só não se encontra mais, o que enfraquece um pouco
[...].” O entrevistado ressalta a importância da inter-relação entre os membros, proporcionado
pelo Consórcio, para a socialização do conhecimento e a troca de informação. O Consórcio
facilitava a aproximação dos diferentes profissionais que atuavam em bibliotecas do Estado
do Rio de Janeiro, assim como, promovia o conhecimento de seus acervos. Tal conjuntura era
favorável ao empréstimo interbibliotecário, a permuta de periódicos científicos e a comutação.
O baixo grau de interação verificado no contexto do CBIES/RJ, relacionado aos mecanismos
de coordenação e à restrição dos encontros presenciais e a distância, dificultam o acesso à
informação e ao conhecimento pela comunidade/sociedade.

b) as redes de bibliotecas apoiadas politicamente e financeiramente pelas instituições às
quais as bibliotecas pertencem são resilientes no tempo.

A REDARTE/RJ nasceu da iniciativa de um grupo de profissionais que atuava na área
da Biblioteconomia, assim como o CBIES/RJ. Em sua trajetória, a REDARTE/RJ buscou o
apoio das instituições às quais as bibliotecas pertencem e o obteve por meio da taxa anual
proveniente dessas instituições, deixando evidente a importância da iniciativa. Tal valor
advém da racionalização da informação e da melhoria continua das bibliotecas, que incide na
qualidade dos serviços e no aprimoramento do profissional. Esse apoio é fundamental para o
alcance de seu objetivo primeiro: facilitar o acesso à informação. A percepção da importância
da Rede para a instituição favorece a participação dos representantes nos encontros, nos
projetos e na gestão da REDARTE/RJ. Também garantem o acesso à tecnologia e a saúde
financeira da Rede. Tais fatores contribuem para a resiliência da REDARTE/RJ no tempo.
O CBIES/RJ despontou com o apoio da UVA e, ao longo do tempo, buscou o apoio
das instituições-membro para se estabelecer. Mas, embora tenha conquistado a admiração dos
reitores das instituições de ensino superior do Rio de Janeiro, esta não se reverteu em
sustentação política e financeira. A UVA permaneceu como o suporte mais forte da iniciativa,
sendo sede, fornecendo pessoal administrativo e tecnologia. Um dos membros do Consórcio
salienta “[...] que a Rede funcionou num período em que tinha um grupo de profissionais que
acreditava muito na Rede e [...] tinham o apoio das instituições por traz e isso era uma coisa
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importante [...].” Quando as circunstâncias mudaram e o apoio deixou de existir, “a Rede deu
uma estagnada.” A fala de outro representante do CBIES/RJ destaca a ausência de
infraestrutura mínima como fator relevante para a manutenção do Consórcio. “[...] Acho que
se tivéssemos um local próprio [sede], se tivéssemos uma verba própria, acho que a gente
teria mais flexibilidade [...] a falta de recurso próprio atrapalhou bastante.” Esse obstáculo,
qual seja, a inexistência de apoio das instituições-membro, somado a baixa sinergia no
contexto do Consórcio, apontam para a desagregação do CBIES/RJ.
É importante destacar que as adversidades apresentadas sobre o CBIES/RJ e a
REDARTE/RJ não tencionam reduzir a importância e a contribuição das iniciativas, mas sim
colaborar com a gestão, sobretudo do CBIES/RJ, que se encontra em momento de
reestruturação. Há, por parte do pesquisador, o entendimento de que esses empreendimentos
são significativos para as bibliotecas e seus representantes, pois colaboram com o
desenvolvimento dos mesmos, e para as instituições-membro, pois trazem visibilidade para
essas.
A presente pesquisa buscou investigar as discussões sobre a gestão de redes de
cooperação entre bibliotecas. Mas, considera-se importante o estudo de outros casos para que
se possa harmonizar aos resultados apresentados, ou ainda, questioná-los. Igualmente
importante é a investigação de redes internacionais que possam ser comparadas aos casos
nacionais, como, por exemplo, a Red Vitruvio na Argentina, que integra bibliotecas
especializadas em arquitetura, arte, desenho e urbanismo, no país e no exterior, para
entendimento do comportamento dessa iniciativa frente às dimensões aqui apuradas. Da
mesma forma, é importante indagar a percepção das redes por aqueles que também são
beneficiados dessas iniciativas, ou seja, as instituições das quais as bibliotecas são parte, os
estudantes e os pesquisadores.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES

1 Compreender as razões de cooperação entre bibliotecas
a) como você entende a importância da cooperação entre bibliotecas?
b) como você entende a importância da formação de redes de bibliotecas?
c) como você entende a importância da participação em redes de bibliotecas?

2 Entender a gestão da rede
a) como ocorre a coordenação da rede?
b) quantas pessoas trabalham na coordenação da rede?
c) quantas bibliotecas integram a rede?
d) de quais recursos financeiros e tecnológicos a rede dispõe?
e) como a rede se relaciona com a sociedade?
f) a rede possui algum incentivo ou apoio do Estado?
g) a rede está integrada com outras redes?
h) a instituição apoia sua participação na gestão da rede?

3 Conhecer os determinantes do sucesso e dos desafios da rede
a) na sua percepção, desde a formação da rede, o nível de cooperação entre as bibliotecas
participantes alterou-se?
b) na sua percepção, desde a formação da rede, os serviços oferecidos pela
rede aos membros alteraram-se ou não?
c) na sua opinião, os principais objetivos da rede vêm sendo alcançados?
d) você está satisfeito com os resultados alcançados pela rede?
e) quais as principais vantagens e/ou desvantagens das bibliotecas participarem da rede?
f) quais os principais desafios enfrentados no funcionamento da rede?
g) a rede faz atualização junto a outras experiências e ao que ocorre fora do país?

4 Conhecer as expectativas para o futuro e como alcançá-las
a) quais as expectativas da rede para os próximos três anos?
b) que tipo de benefício você espera que a rede ofereça no futuro aos seus membros?
c) como a rede pode estruturar-se melhor para conquistar melhores benefícios aos
integrantes?
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d) com quais recursos a rede poderá contar para gerar os novos benefícios?

5 Entender a dinâmica de interação entre os membros da rede

a) qual o nível de interação observado entre as bibliotecas da rede?
b) como ocorre?
c) com qual frequência ocorre?
d) que tipo de informação é mais trocada entre os membros?
e) qual a contribuição das informações trocadas entre os membros para as bibliotecas?
f) há membros que não compartilham informações?

138

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM MEMBROS

1 Caraterísticas gerais da biblioteca
a) qual a idade da biblioteca?
b) é biblioteca central ou setorial?
c) qual o tipo de biblioteca
d) quais serviços a biblioteca oferece?
2 Razões para a participação em redes de cooperação
a) é integrante de redes de cooperação entre bibliotecas? Quais?
b) há quanto tempo a biblioteca integra a rede REDARTE/RJ ou CIBIES/RJ?
c) quem decidiu pela integração da biblioteca à rede?
d) quem paga a anuidade da rede?
e) você tem o apoio da instituição para participação das reuniões, projetos etc. da rede?
f) quais foram as principais motivações para integrar a rede?
g) qual foi o objetivo da biblioteca em integrar a rede?
h) qual foi a expectativa em integrar a rede? Esta expectativa foi contemplada?
3 Interação entre membros e a rede
a) como ocorre a interação com a rede?
b) como ocorre a interação com os membros da rede?
c) quais as atividades desempenhadas na rede?
d) quais as atividades de cooperação com outras bibliotecas da rede?
e) quais contratos ou projetos foram realizados por meio da rede?
f) quais os interesses comuns partilhados com outras bibliotecas da rede?

4 Dinâmica de interação
a) quais informações são disseminadas pela rede?
b) quais espaços são oferecidos pela rede para a troca de informação?
c) a rede poderia estar mais bem estruturada para o compartilhamento de informação?
5 Gestão da rede
a) como ocorre a gestão da rede?
b) quantas pessoas trabalham na gestão da rede?
c) a quem cabe a gestão da rede?
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d) quais os recursos financeiros e tecnológicos que a rede dispõe?
e) a rede está integrada com outras redes?
f) quais benefícios a rede oferece aos membros?
g) a rede conhece as necessidades de sua biblioteca?

6 Processo de inovação
a) quais iniciativas conjuntas de inovação ocorreram com a rede e outras bibliotecas da
rede?
b) quais as inovações geradas na sua biblioteca e qual a participação da rede?
c) como a rede poderia contribuir melhor para a inovação junto aos membros?

