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RESUMO 

Analisa, levanta e propoe alicerces para a construc;ao de urn guia a ser 
disponibilizado sob a forma de urn portal na Internet, voltado para a area de cinema 
com o prop6sito de fundamentar uma ferramenta estruturada para o usuario 
interessado no assunto, focando a revisao de literatura na area de Fontes de 
lnformac;ao e de Ambiente lnterface-Usuario, bern como a selec;ao de tipos de fontes 
pertinentes, sua organizac;ao e estruturac;ao, e a apresentac;ao de meta-informac;ao 
de auxilio a decisao do usuario para 0 guia proposto. 

v 



1 INTRODUCAO 

A Internet trouxe o ganho de se conseguir obter, atraves de uma rede de 

computadores, informa<;ao sabre praticamente todos os assuntos que uma pessoa 

pode querer conhecer. Frente a ela, urn usuario ja nao mais e urn mero espectador 

que recebe a informa<;ao sem poder interagir, como acontecia com a maior parte dos 

meios de comunica<;ao, ate o surgimento da "Rede mundial de computadores". 

Trata-se de urn modelo diferente de meio de comunica<;ao que permite a 

intera<;ao com seus usuarios, oferecendo informa<;ao de uma maneira veloz e global. 

Falar da Internet ja nao e mais falar de algo novo. Ela deixou de ser uma 

surpresa e seu potencial e conhecido por milhoes de usuaries que usufruem dela 

como grande base de dados, urn facilitador de comunica<;ao com o mundo ou ate 

uma prestadora de servi<;os, pessoais e empresariais. No entanto, seria ut6pico dizer 

que todos ja podem usufruir dos beneficios da Internet. 0 numero de usuaries da 

Internet ainda e bastante limitado, embora venha crescendo com o passar dos anos. 

Diversas barreiras, como poder aquisitivo, por exemplo, impedem que a 

Internet seja urn bern comum a toda a popula<;ao mundial. Evidentemente, milhoes 

de pessoas jamais tiveram acesso a esta rede e muitas nem chegarao a ter. Porem, 

estes fatos nao invalidam a preocupa<;ao com as pessoas que ja possuem o acesso, 

como urn publico relevante para urn trabalho academico de pesquisa. 

Este projeto apresenta os principais passos metodol6gicos para se oferecer 

urn guia de fontes de informa<;ao, voltado para o usuario que busca informa<;ao sabre 

cinema. 

A pesquisa alcan<;a, como parte do resultado, o ambiente interface/usuario, 

buscando parametres minimos a serem obedecidos para a disponibiliza<;ao 

adequada deste guia em formas de urn Portal na Rede. 



2 PROBLEMA 

Alem de proporcionar acesso direto a informa<;ao, a Internet tambem serve 

como urn grande indicador de fontes, estejam elas disponibilizadas em sites que se 

encontram na propria Rede, ou em outro tipo de suporte, tal como papel, entre 

outros. 

0 usuario que utiliza a Internet para procurar informa<;ao sabre cinema acaba 

encontrando diversos sites, mas nenhum deles disponibiliza urn guia com fontes de 

informa<;ao na area divulgando agrupadamente estas fontes, sejam elas disponiveis 

em suporte eletr6nico, papel, multimidia, ou outros. 

Nao existe urn guia em lingua portuguesa na Internet que remeta a fontes de 

informa<;ao, incluindo tanto sites, fontes de informa<;ao no suporte papel ou em 

outros suportes, devidamente avaliadas e indicadas como fontes confiaveis. A 

grande maioria reLine apenas fontes de informa<;ao on-line, omitindo a indica<;ao de 

fontes em outros suportes, informa<;ao de auxilio sabre as fontes indicadas e 

informa<;ao sabre as formas de acesso e/ou aquisi<;ao das mesmas. 

A falta de uma metodologia para instrumentar a constru<;ao de urn Portal com 

avalia<;ao e atualiza<;ao constante das fontes, com criterios para sua sele<;ao e com 

parametres minimos para a sua interface de acesso, restringe a qualidade dos 

Portais disponiveis, prejudicando os usuaries interessados no assunto cinema. 

Enfim, o problema consiste na inexistencia de urn portal minimamente 

adequado e de proposta metodol6gica para se construir urn guia de fontes na area 

de cinema neste formate, oferecendo criterios para a avalia<;ao e sele<;ao das fontes 

de informa<;ao e parametres para o design adequado de seu ambiente de acesso. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A metodologia proposta servira como material de insumo ao design 

adequado de urn Portal que possa oferecer urn guia sem as falhas encontradas nos 

sites do genera disponiveis na Rede. 

Este trabalho devera contribuir com instrumentac;ao conceitual para 

desenvolver urn guia para os usuarios de Internet que buscam informac;ao sabre 

cinema, incluindo diretrizes relativas ao levantamento, a avaliac;ao, a apresentac;ao e 

a atualizac;ao das fontes de informac;ao, bern como aquelas que se referem ao 

design do ambiente onde elas serao disponibilizadas. 

A metodologia a emergir do presente trabalho facilitara a criac;ao de guias 

deste tipo, assim como a atualizac;ao e o monitoramento constante das fontes neles 

relacionadas. 

A proposta deste projeto podera ser aproveitada e implantada posteriormente 

com facilidade a partir do seguimento dos passos descritos, levando a construc;ao 

futura de urn guia de fontes de qualidade para os usuarios interessados em cinema. 



4 OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho podem ser classificados em geral e 

especificos, e sao apresentados a seguir. 

4.1 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral do presente trabalho consiste em propor uma metodologia 

para a elabora9ao de guias de fontes de informa9ao sabre cinema na Internet, 

capazes de proporcionar acesso a referemcias confiaveis, em diversos suportes, 

juntamente com meta informa9ao de auxilio a decisao, em ambientes de interface 

facilitadores do acesso. 

4.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

0 objetivo geral desdobra-se nos seguintes objetivos especificos: 

a) desenvolver criterios de avalia9ao de fontes sabre cinema, buscando a 

garantia de que satisfa9am as necessidades do usuario; 

b) identificar os diferentes tipos de fontes de informa9ao de interesse e 

as fontes de referenda na area, para comporem o guia modelo; 

c) organizar as fontes selecionadas de maneira a atender as 

necessidades do usuario potencial; 

d) desenvolver a estrutura de meta informa9ao a ser disponibilizada 

juntamente com as indica96es de fontes; 

e) realizar o design de urn ambiente de interface adequado para 

disponibiliza9ao do guia de fontes, em urn portal na Internet; 

f) propor a metodologia de atualiza9ao do guia. 
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5 METODOLOGIA 

No intuito de alcan<;ar os objetivos tra<;ados para este trabalho, foi 

necessaria uma revisao de literatura tanto na area de Fontes de lnforma<;ao como na 

area de Ambiente de lnterface-usuario. A revisao na area de Fontes foi feita com 

base na exposi<;ao de cita<;oes de autores da area, buscando exprimir sua 

conceitua<;ao, tipologia e os criterios para avalia<;ao destas. Foram buscadas as 

obras mais atuais que tratam sobre os assuntos pertinentes, apresentando tanto 

cita<;oes literais, como argumentos do autor desta monografia, interpretando os 

conceitos apresentados pelos autores citados. 

A partir das coloca<;oes abordadas na revisao de literatura, foi realizado urn 

processo de contextualiza<;ao dos conceitos apresentados para a area de fontes de 

informa<;ao sobre cinema e Ambiente de lnterface-usuario, que serviu de insumo 

para a constru<;ao dos capitulos posteriores a revisao. 

Utilizando os conceitos abordados na revisao de literatura, o conhecimento 

academico na area de fontes e pessoal na area de cinema, o autor desta monografia 

construiu os capitulos que apresentam os tipos de fontes, sua organiza<;ao 

hierarquica e apresenta<;ao, bern como a estrutura de meta-informa<;ao. 

Nestes capitulos foram descritas as atividades praticas necessarias ao 

atendimento dos objetivos especificos, em particular, a sele<;ao dos tipos de fontes a 

serem incluidas, a determina<;ao da meta-informa<;ao a ser disponibilizada e a 

estrutura<;ao da informa<;ao, orientadas pelo perfil do usuario, interessado no assunto 

cinema. 

Os tipos de fontes foram selecionados a partir de suas caracteristicas, 

analisando-se quais categorias de fontes sao adequadas para figurarem em um guia 

direcionado ao usuario interessado em cinema. 

A ordem de apresenta<;ao e estrutura<;ao das fontes selecionadas para 

comporem o guia seguiu uma padroniza<;ao em sua hierarquia, apresentada na 

monografia sob a forma de figuras que trazem arvores de informa<;ao e suas 

ramifica<;oes. Houve a preocupa<;ao em se chegar o mais perto possivel de urn 

exemplo claro e objetivo de urn modelo hierarquico para a estrutura das fontes 
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selecionadas, vista que a hierarquia da apresentagao de informagoes em arvores e 

suas ramificagoes, nao permite uma organizagao exaustiva minima padrao. 

A definigao das estruturas de meta-informagao no trabalho buscou cobrir o 

maior numero de itens potencialmente necessarios para auxiliar ao usuario em sua 

decisao, levando em consideragao todas as fontes selecionadas. 

T ada a metodologia adotada para este trabalho e fruto da motivagao do autor 

do mesmo na area de cinema, principalmente em contribuir com os alicerces para a 

construgao de uma ferramenta capaz de auxiliar os usuarios interessados na area a 

buscar fontes de informagao com mais facilidade par meio da utilizagao de urn guia 

que organize a informagao disponivel sabre o assunto. 



7 

6 REVISAO DE LITERATURA 

A Revisao de Literatura foi feita em duas grandes areas: Fontes de 

lnformac;ao, incluindo conceituac;ao, tipologia, avaliac;ao de conteudo e a Ambiente 

de lnterface-usuario, focalizando aspectos inerentes ao ambiente de interface onde o 

guia estara disponibilizado. 

6.1 FONTES DE INFORMA<;AO 

A revisao de literatura sobre as Fontes de lnformac;ao apresentara a 

conceituac;ao, a avaliac;ao e os tipos destas, nas pr6ximas sec;6es. 

6.1.1 Conceituac;ao 

As fontes de informac;ao sao canais encontrados em diversos suportes que 

contem diferentes assuntos em uma determinada area de interesse. 

Esta e uma colocac;ao intuitiva, baseada em conhecimento do que significa 

informac;ao e onde ela pode ser obtida, alguns te6ricos conceituam na literatura o 

termo "fontes de informac;ao". 

Segundo CARRIZO SAINERO, "as fontes de informac;ao constituem urn 

conceito muito amplo, considerando-se como fontes todos os materiais ou produtos, 

originais ou elaborados, que abordam dados e informac;6es que remetem ao 

conhecimento, qualquer que este seja." (1999, p. 30). 

Em seu livro, CUNHA afirma que "as fontes de informac;ao apropriadas, 

impressas ou eletronicas, sao a chave para se alcanc;ar o sucesso em pesquisa e 

desenvolvimento, como tambem em quaisquer atividades ligadas a ciencia e 

tecnologia." (2001, p. 3). 

A area de cinema nao esta ligada diretamente a ciencia ou a tecnologia, 

talvez ate estivesse se levassemos em conta o tanto de equipamentos e tecnicas 

utilizadas para a realizac;ao de filmes. Porem o cinema e mais not6rio como arte. 

Mesmo assim, a visao de Murilo Bastos da Cunha para fontes de informac;ao pode 



ser interpretada por seu carater intrinseco tambem para a area de cinema, ass1m 

como para qualquer outra, quando tiver foco no quesito fontes de informa<;ao. 

Tomando como base que urn documento, esteja ele em qualquer suporte, 

representa uma fonte de informa<;ao, GUINCHAT, MENOU e BLANQUET citam 

como objetivo dos documentos "o seu potencial enquanto prova ou testemunho, seja 

para preparar uma documenta<;ao sobre a informa<;ao descrita na fonte, para expor 

ideias ou resultados, para o trabalho, para o lazer, para o ensino, para a publicidade 

ou para a divulga<;ao e ainda, para garantir os direitos de uma pessoa ou de uma 

coletividade." (1994, p. 46). 

Nesta abordagem e considerada a fonte de informa<;ao como lazer, area em 

que o assunto cinema esta intrinsecamente inserido. E uma das obras que 

reconhece o lazer tambem como urn termo pertinente para denotar uma area do 

conhecimento, assim como as fontes produzidas para esta. 

lsto diferencia as fontes de informa<;ao do ponto de vista de Ciencia e Gestao 

da lnforma<;ao do imaginario popular, que pode considerar como uma fonte de 

informa<;ao ate mesmo detetives e grampos telef6nicos. 

lsto pode ser visto pelo fato de as fontes impressas e eletr6nicas nem 

sempre serem as primeiras escolhas quando o usuario busca uma informa<;ao. 

Muitas vezes as pessoas preferem indagar sobre determinadas informa<;oes junto a 

outras pessoas. Por estas razoes as fontes impressas e eletr6nicas nem sempre sao 

acessadas. 

No entanto, a importancia das fontes de informa<;ao e imensuravel, uma vez 

que e por meio das fontes de informa<;ao disponiveis em urn suporte e devidamente 

garantidas por criterios que as tornam confiaveis que o usuario pode confirmar a 

precisao da informa<;ao de seu interesse. 

6.1.2 Tipologia de Fontes 

Alguns especialistas na area nos trazem classifica<;oes de fontes, que podem 

servir tanto para a avalia<;ao do conteudo e da pertinencia, quanta como criterios de 

sele<;ao para a inclusao em urn guia. 
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Os diversos tipos de fontes, as diversas informagoes incluidas nestes, em 

diversos suportes, obedecem a uma classificagao, que auxilia a avaliagao de quais 

sao pertinentes para 0 interesse do usuario final. 

Conhecendo-se a tipologia exposta na literatura e sua classificagao torna-se 

mais facil estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de um projeto focado no 

agrupamento destas de forma confiavel. 

Conforme o conceito de Murilo Bastos da Cunha citado anteriormente, tanto 

o cientista que busca uma literatura especializada em ciencia e tecnologia, como o 

cinefilo que busca informagao sobre cinema, desejam obter sucesso na obtengao da 

informagao. 

Uma das citagoes mais recentes sobre a tipologia das fontes se encontra no 

livro de Murilo Bastos da Cunha, assim como no de Gloria Carrizo Sainero, ambos ja 

anteriormente citados, e que servirao para ancorar a metodologia sobre os tipos de 

fontes que farao parte do guia. 

De acordo com analise das obras de Murilo Bastos da Cunha e de Gloria 

Carrizo Sainero, vemos que as Fontes de informagao se dividem em primarias, 

secundarias e terciarias. 

CARRIZO SAINERO (1999, p. 32-36) conceitua as fontes de informagao 

primaria, secundaria e terciaria da seguinte forma: 

Primarias: publicac;oes que contem informac;ao nova e/ou original, que ainda nao tenham 

sido submetidas a uma interpretac;ao ou condensac;ao 

Secundarias: As fontes de informac;ao secundarias sao publicac;oes que contem dados e 

informac;ao organizada em esquemas determinados, com referencias em fontes primarias. 

Sao o produto da analise das fontes primarias, submetidas a descric;ao, condensac;ao ou 

qualquer outro tipo de organizac;ao do conteudo, a fim de serem mais acessiveis aos 

usuarios. Sao portanto, produtos elaborados par bibliotecarios, jornalistas e outros 

profissionais especializados em tratamento da informac;ao 

Terciarias: Se consideram fontes de informac;ao terciarias as que provem do tratamento da 

informac;ao secundaria e as vezes, inclusive das primarias. 

Murilo Bastos da Cunha compilou os tipos de fontes de maneira atualizada. A 

sua obra e um reflexo critico e analltico das fontes que podem ser inseridas dentro 

de uma proposta metodol6gica. 0 autor nao chega a dar um conceito para as fontes 
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primarias, secundarias e terciarias como Gloria Carrizo Sainero faz, mas nos traz 

defini<;oes e caracteristicas de cada urn dos tipos que agrupou. 

Estas caracteristicas auxiliam a decisao para levantar, selecionar e avaliar 

uma fonte de informa<;ao em uma determinada area de interesse. Por exemplo, nem 

todas as fontes primarias podem ser de total interesse na area de cinema, mas e 

fundamental saber todos os tipos existentes, para que se algum deles contiver 

informa<;ao pertinente ao assunto, possa ser selecionado, avaliado e incluido em urn 

guia desta area. lsto pode acontecer tambem com as fontes secundarias e terciarias. 

Segue-se uma compila<;ao de conceitos apresentados por Murilo Bastos da 

Cunha, onde sao citadas caracteristicas e defini<;oes dos tipos de fontes, abrangendo 

os tipos tambem citados por Gloria Carrizo Sainero em 1990, porem com maior nivel 

de atualiza<;ao na descri<;ao das caracteristicas do que cada urn e e representa como 

fonte de informa<;ao. 

6.1.2.1 Fontes de informa<;ao primarias 

lncluem congressos e confen§ncias, legisla<;ao, names e marcas comerciais, 

normas tecnicas, patentes, peri6dicos, projetos e pesquisas em andamento, 

relat6rios tecnicos, teses e disserta<;oes. As caracteristicas apresentadas sabre este 

tipo de fontes por CUNHA (2001, p. 6-34): 

Congressos e conferencias: tem como caracterfstica basica o acumulo de documentos que 

geram antes, durante e ap6s o evento. 

Legislac;:ao: e um tipo de fonte pouco utilizada, por serem procuradas muitas vezes apenas em 

casos de busca sobre normas jurfdicas. 

Nomes e marcas comerciais: 0 nome "comercial" ou "marca comercial" eo nome, expressao 

ou forma gn3fica que individualiza e identifica uma empresa, um produto ou uma linha de 

produtos. 
Normas Tecnicas: As normas tecnicas sao documentos que indicam regras, linhas basicas ou 

caracterfsticas mfnimas que determinado produto, processo ou servic;;o deve seguir. Trata-se 

de documento de carater universal, simples e eficiente, que, devidamente utilizado, faz com 

que um mesmo produto possa ser adotado em diferentes parses. 

Patentes: segundo a Organizac;:ao mundial da Propriedade lntelectual (OMPI), e um 

documento expedido por um 6rgao governamental que descreve a invenc;:ao e cria uma 

situac;:ao legal na qual a invenc;:ao patenteada pode, normalmente, ser explorada (fabricada, 
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importada, vendida e usada) com a autoriza<;ao do titular. Assim, a patente contem a 

descri<;ao publica de urn invento, feita de forma a defender direitos de propriedade do titular. 

Ao mesmo tempo, essa patente participa de urn sistema de patentes, internacional e nacional. 

que estabelece os deveres do inventor de uma tecnologia e os direitos dos compradores 

dessa tecnologia patenteada. 

Peri6dicos: Os peri6dicos sao fontes que trazem variedade de assuntos e autores, podendo 

ser gerais (que tratam de muitos assuntos) ou especializados. 

Projetos e Pesquisas em andamento: grande dificuldade para a coleta de dados sobre estas 

fontes, sejam em qualquer area do conhecimento. A pesquisa em andamento dificilmente e 

revelada pelo pesquisador, antes de ser publicada. 

Relat6rios Tecnicos: Sao os tipos de documentos que apresentam os resultados de projetos 

tecnicos e cientificos, bern como de testes efetuados para comprova<;ao e avalia<;ao. Os 

relat6rios tecnicos geralmente sao preparados em linguagem concisa e se concentram no 

conteudo, permitindo, assim, que o leitor possa acompanhar o processo e fazer 

desenvolvimentos a partir desta leitura. 

Teses e Disserta<;6es: sao tipos de documentos que apresentam uma pesquisa original sobre 

determinado tema. Estes documentos ainda sao pouco divulgados no Brasil, devido a 
reduzida tiragem e pela falta de um mais amplo controle bibliografico. 

A caracteristica mais marcada pelo autor para os peri6dicos e a grande 

diversidade de informagoes que podem oferecer, com extrema periodicidade. 

Segundo CUNHA (2001, p.16), "sao fontes de informagao indispensaveis de 

orientagao e pesquisa bibliografica em todos os campos da atividade humana". 

Na area de cinema dentro das fontes primarias, citadas na obra de Murilo 

Bastos da Cunha, observa-se como maiores fornecedoras de informagao os 

peri6dicos e publicagoes similares, inclusive em sua versao eletr6nica, disponivel em 

dezenas de sites. Os outros tipos de fontes primarias sao mais referentes ao campo 

da ci€mcia e tecnologia. 

Evidentemente, a metodologia para a construgao do gUia com fontes 

confiaveis nao pode deixar de esgotar a busca por todos os tipos de fontes primarias, 

embora os peri6dicos estejam em evidemcia sabre o assunto cinema, sendo 

necessaria o born sensa do aplicador da metodologia, em ter como pressuposto que 

todo tipo de informagao e potencialmente interessante em urn guia sabre o assunto. 
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6.1.2.2 Fontes de informa<;ao secundarias 

lncluem as bases de dados e bancos de dados, bibliografias e indices, 

biografias, catalogos de bibliotecas, centres de pesquisa e laboratories, dicionarios e 

enciclopedias, feiras e exposi<;6es, filmes e videos, fontes hist6ricas, livros, Internet, 

museus e arquivos, premios e honrarias, reda<;ao tecnica e metodologia cientifica, 

tabela e estatisticas. Segundo CUNHA (2001, p. 35-126) as principais caracteristicas 

e defini<;6es relevantes destes tipos de fontes sao: 

Bases de Dados e Bancos de Dados: Base de dados e a expressao utilizada para indicar a 

cole9ao de dados que serve de suporte a um sistema de recupera9ao de informa9ao Os 

principais tipos de bases de dados sao: bibliograficas, que incluem refer€mcias bibliograficas 

e resumes e as textuais, que incluem textos completes de artigos de peri6dicos, jornais ou 

outras modalidades de documentos. 

Bibliografias e indices: A bibliografia e uma lista de referencias bibliograficas relativas aos 

diversos tipos de fontes de informayao sabre determinado assunto ou pessoa Em geral. e 

organizada par ordem alfabetica ou cronol6gica de autores. Em termos de cobertura pode 

ser exaustiva ou seletiva, podendo trazer apenas a referencia bibliogratica ou incluir 

anota96es sabre o item analisado. Ja os indices, tambem denominados bibliografias 

correntes, em geral indexam novas livros e artigos de peri6dicos. Alguns indices fazem a 

analise de peri6dicos selecionados em determinada area de assunto, outros procuram 

indicar o maio numero de peri6dicos. 

Biografias: sao fontes de informa9ao que relatam a vida e a atividade de alguem Estas 

fontes informam dados fundamentais como quem e a pessoa, onde nasceu, o que fez, etc .. 

Catalogo de Biblioteca: e o conjunto de registros que descrevem os itens pertencentes a um 

acervo ou a varies acervos. 

Centres de pesquisa e Laboratories: sao institui96es importantes nas areas cientificas e 

tecnol6gicas. Quase todos estao vinculados a universidades. 6rgaos governamentais ou 

institui96es privadas. Varies destes realizam testes e ensaios em areas especificas. 

Dicionarios e Enciclopedias: sao importantes fontes de informa9ao para assuntos ja 

consolidados. 

Feiras e Exposi96es: representam a importancia em uma area e como podem ser geradoras 

de informa9ao a partir do que expoes para seus visitantes. Muito do que e exposto neste tipo 

de Fonte pode se tornar referenda como informa9ao em uma determinada area. 

Filmes e Videos: dificuldade de se obter o acesso a videos na area cientifica que circulem no 

circuito comercial. 

Fontes Hist6ricas: fontes que trazem a hist6ria de uma determinada area do interesse. 
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Livros: documento formado pela reuniao de folhas ou cadernos, geralmente impressos. 

constituindo uma unidade bibliografica, com mais de 47 paginas; 

Premios e Honrarias: grande divulgac;:ao dos premios nos meios de comunicac;:ao e grande 

volume de informac;:oes que estes podem gerar sabre a area que esta sendo premiada, os 

premiados e o proprio premia em si; 

Tabelas e estatfsticas: fontes de diffcil analise dos dados, sendo o processo tedioso e 

demorado. 

Apesar de termos vista uma caracteriza9ao de urn autor da area de ciencia e 

tecnologia, e not6rio que as fontes secundarias irao apresentar claramente muito 

mais informa9ao sabre a area de cinema e provavelmente serao as mais relevantes 

dentro da proposta metodol6gica de inclusao em urn guia. 

Murilo Bastos da Cunha e urn dos autores a citar em sua classifica9ao de 

fontes secundarias, nao apenas as contidas em suporte papel, mas tambem 

eletr6nico, como sao os casas de sites e portais da Internet, fontes de informa9ao 

nitidamente ricas em material de interesse na area de cinema. 

6.1.2.3 Fontes de informa9ao terciarias 

lncluem bibliotecas e centros de informa9ao, guias, guias bibliograficos e 

revisoes de literatura. 

Estas apresentam como caracteristica principal, estarem a disposi9ao dos 

usuarios como grandes fornecedores das fontes primarias e secundarias acumuladas 

em seus suportes, dando urn aporte ainda maior no atendimento a necessidade real 

do usuario. 

0 usuario cinefilo pode encontrar neste tipo de fontes, mesmo que de 

maneira mais restrita, informa9ao relevante, tais como possiveis bibliotecas 

especializadas em cinema, que contenham obras ligadas ao seu interesse, centros 

de informa980 com documentos pertinentes a area de cinema 

Na area de cinema, a pesquisa proposta na metodologia estara ancorada 

nesta tipologia fornecida (fontes primarias, secundarias e terciarias), para que o guia 

possa estar completo, procurando reunir os mais diversos tipos de fonte que se 

encontram sabre cinema, sejam elas, primarias, secundarias ou terciarias, conforme 

citado na obra de Murilo Bastos da Cunha. 
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6.1.3 Criterios de Avaliac;ao de Fontes 

Conhecendo os tipos existentes de fontes, suas caracteristicas e 

classificac;oes, e necessaria o estabelecimento de criterios para avaliar estas fontes 

quanta ao seu conteudo, confiabilidade e atualidade, para que possam figurar em urn 

gu1a. 

0 processo de atualizac;ao das fontes inclui urn monitoramento constante dos 

tipos, analisando se estes ja foram superados par obras que tenham sido lanc;adas 

com urn tear mais atual. 

Tanto quanta do desenvolvimento, como na atualizac;ao de urn guia, existe a 

preocupac;ao com a procedencia, autoria, localidade, periodo de tempo que a 

informac;ao cobre, elementos que serao de extrema importancia para auferir a 

pertinencia das fontes de informac;ao a serem disponibilizadas para os usuaries de 

urn guia. 

Pode-se ate indicar os precedentes de fontes desatualizadas, desde que o 

guia remeta as fontes atualizadas das mesmas. 

Os criterios de avaliac;ao podem variar de acordo com o grau de 

confiabilidade que se deseja obter das fontes, ou conforme as regras estabelecidas 

para a coleta, avaliac;ao, selec;ao e atualizac;ao feitas par quem as analisa, e o perfil 

do usuario que busca a informac;ao. 

A cobertura para avaliac;ao das fontes, deve considerar tres pontos segundo 

CARRIZO SAINERO (1999, p. 41): 

"Tematico: referente ao conteudo que abordam e a amplitude com que se 

desenvolvem na fonte; 

Cronol6gico: o periodo de tempo que a fonte esta cobrindo; 

Geografico: o local onde foi produzido o conteudo da fonte". 

Outros te6ricos da area de lnformac;ao preferem estudar o foco da 

informac;ao em si, e em como contextualizar sua qualidade. lsto esta correto, paise a 

partir da informac;ao em si que a fonte podera ser avaliada em termos de conteudo. 

Os demais criterios devem ser aproveitados de forma secundaria, isto e, uma 

vez que os criterios associados a qualidade da informac;ao (objeto) tenham sido 

garantidos. 
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0 conteudo da informa9ao e fator primordial para que uma fonte possa 

fornecer confian9a para o usuario que a acessa e e a partir da avalia9ao deste que 

pode se concluir uma fonte como confiavel ou nao, e deve ou nao ser selecionada 

para urn guia. 

Para o site da UFSC (2003), a avalia9ao das fontes quanto ao seu conteudo 

"deve se focar na abrangencia e prop6sito, verificando a amplitude ou a limita9ao da 

fonte de informa9ao, sua profundidade e nivel de detalhes". 

Estes criterios sao passiveis de apura9ao para avaliar conteudo de 

informa9ao em qualquer tipo de fonte, inclusive sites, mas nao descartando suportes, 

como livros, peri6dicos e outros. 

Os seguintes fatores sao apresentados como essenciais para avalia9ao do 

conteudo de uma fonte de informa9ao: "conhecer o conteudo das fontes para 

informar os usuarios, operar escolhas que levem a eliminar ou a conservar uma 

fonte, verificar a consistencia do conteudo para atender aos usuarios, verificar o 

esgotamento do assunto e buscar a procedencia da fonte, seja ela proveniente de 

pessoas, institui96es ou de outras fontes". (GUINCHAT; MENOU; BLANQUET 1994 

p. 47-52) 

Marchand 1
, citado por NEHMY e PAlM (1998, p. 37) prop6e oito dimens6es 

inter-relacionadas para a avalia9ao da informa9ao: 

Valor Real: refere-se ao valor que uma fonte de informac;;ao pode ter, seja ela um servic;;o ou 

produto que oferec;;a a informac;;ao, com referencia a variabilidade da percepc;;ao do valor da 

informac;;ao, dependente de estilos individuais de tomada de decisao. 

Caracteristicas suplementares: diferentes pertinencias da informac;;ao contida em uma fonte. 

para a hora da tomada de decisao de um usuario em utiliza-la ou nao 

Confianc;;a: existencia de contradic;;6es nas fontes de informac;;ao, que podem levar o usuario 

a nao saber qual esta correta. 

Significado no tempo: refere-se ao conteudo da informac;;ao e seu contexto no tempo. se esta 

encontra-se atualizada e e pertinente para o usuario em um determinado espac;;o de tempo 

Relevancia: a relevancia da informac;:ao contida na fonte, se e abrangente o suficiente para 

atender a decisao que o usuario ira tamar na hora de acessa-la, e se realmente e de 

interesse do usuario. 

1 MARCHAND, D. Managing information quality, In WORMELL, I. Ed. Information quality 
Definitions and dimensions. Londres: Taylor Graham, 1990, p. 7-17. 
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Validade: confunde-se um pouco com o valor da confianc;;a, onde o que consta como fonte e 

sua apresentac;;ao, podem significar a acessibilidade da informac;;ao pelo usuario ou nao, 

conforme este tenha assimilado o formato como esta se apresenta. 

Estetica: refere-se a subjetividade como a informac;;ao pode ser recebida pelo usuario 

Valor percebido: refere-se ao modo como o usuario percebe as informac;;oes nos sistemas 

e/ou suportes pelo quais acessa as fontes. 

A principal contribui<;ao da literatura para se desenvolver passos 

metodol6gicos na constru<;ao de urn guia de fontes, e a forma de avalia-las atraves 

de sua tipologia e do valor intrinseco de seu produto final, a informa<;ao. A avalia<;ao 

permite determinar o que sera selecionado ap6s urn levantamento de fontes em 

determinada area, como no caso do projeto em questao, cinema, tanto quanto da 

cria<;ao quanta na atualiza<;ao do guia. 

6.2 AMBIENTE DE INTERFACE-USUARIO 

Uma vez apresentada a revisao de literatura sobre as Fontes de lnforma<;ao, 

sua tipologia e criterios de avalia<;ao para ancorar a metodologia da proposta de 

levantamento, pesquisa e sele<;ao de fontes confiaveis na area de cinema, e 

importante considerar que o objetivo do projeto consiste em tambem disponibilizar os 

passos metodol6gicos para que o guia possa ser apresentado na Internet em urn 

ambiente de interface-usuario adequado. 

Disponibilizar a publica<;ao de urn guia na Internet nao eo passo mais diffcil 

de se realizar, uma vez que praticamente qualquer conteudo pode ser publicado na 

Internet ate mesmo por urn Web site pessoal. A metodologia consiste na 

disponibiliza<;ao disto em urn ambiente lnterface-Usuario de qualidade, evitando 

erros e aproveitando acertos de sistemas disponiveis. 

A informa<;ao na Internet, como em urn site, por exemplo, nao e somente 

considerada eficaz se o seu conteudo for de qualidade. 0 usuario da informa<;ao na 

Internet pode usufruir melhor desta, caso ela esteja disponibilizada em urn ambiente 

de interface-usuario agradavel e funcional. 

Os portais e sites disponiveis na Internet apresentam uma serie de 

problemas e as vezes, mesmo que tendo urn born conteudo, tornam-se dificeis de 
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serem usados, devido ao excesso de erros com que foram construidos e ao fato do 

ambiente nao ser adequado ao usuario. 

Um ambiente de interface adequado deve ter a visao de como corrigir os 

erros, facilitar o acesso, estar bern organizado e apresentar um design de 

apresenta<;ao do conteudo consistente para o usuario. 

GARCiA, LUZ e OLIVEIRA (2001) apresentam alguns passos metodol6gicos 

para a cria<;ao e a avalia<;ao de portais, a partir de um trabalho desenvolvido para o 

TECPAR. Segundo os referidos autores, os seguintes criterios devem ser 

considerados para a cria<;ao e avalia<;ao de um ambiente interface-usuario: 

Autoria e responsabilidade: impoe ao site implica96es como revelar periodicidade de 

avalia9ao das informa96es indicadas e data da ultima atualiza9ao do portal. 

Acesso: Este criteria refere-se aos sites em rela9ao a referencia de indica9ao que estes 

devem ter caso forem sites que cobrem pelo acesso de seu conteudo, ou que tenha 

conteudo parcialmente pago. 

Auxflio: Fornecer tutorial para usuaries leigos, incluindo material sabre o ambiente e sabre o 

domfnio de aplica9ao do servi90 

Navega9ao: Um site deve garantir que sumario, estrutura ou mapa de navega9ao sempre 

caibam na tela, alem de revelar estrutura e facilitar navega9ao par meio de exibi9ao do 

contexte. 

Estrutura9ao: Estruturar links par assunto e par subcategorias, garantindo consistencia na 

ordem de apresenta9ao (alfabetica, par frequencia de usa ou outras) destes 

Legibilidade: Garantir equilibria estetico atendendo diretrizes e normas da comunica9ao 

visual e garantindo que o apelo visual nao distraia a aten9ao retirando o foco da informa9ao 

e comprometendo a funcionalidade 

Relevancia e "completeza" do conjunto de links "apontados": Eliminar links com referente 

inacessfvel, incluindo links de referencia na area de aplica9ao e revelar a frequencia do 

processo de avalia9ao de links segundo criterios de qualidade. 

Auxflio a decisao entre os links fornecidos: proporcionar apenas meta-informa9ao util como 

auxflio ao processo de sele9ao de links. 

Feedback: proporcionar feedback (textual ou grafico) as a96es do usuario, revelando a ele o 

abandono de site associado a sele9ao de links externos. 

Copyright: Respeitar copyright. 

0 trabalho dos autores citados foi apoiado em vasto e profunda levantamento 

bibliografico, e resultou na compila<;ao de criterios abordados na literatura. 
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7 TIPOS DE FONTES DE INTERESSE PARA 0 USUARIO ALVO 

As fontes primarias, secundarias e terciarias devem ser analisadas, 

buscando dentro de cada tipo, aquelas fontes que sejam de interesse de urn cinefilo. 

Nas sec;oes seguintes, serao apresentados os procedimentos para identificar 

as fontes de referencia em cada tipo de fontes, ou seja, indicando quais das fontes 

citadas na revisao de literatura sao passiveis de serem incluidas no guia, e qual e o 

seu interesse para urn cinefilo. 

7.1 FONTES DE INFORMA<;AO PRIMARIAS NA AREA DE CINEMA 

As fontes primarias focam-se basicamente em tipos de fontes mais voltados 

ao interesse da ciencia e da tecnologia. Portanto, ha poucas de interesse para o 

cinefilo. Podemos elencar como principais as seguintes: 

a) patentes; 

b) peri6dicos; 

c) teses, dissertac;oes e monografias. 

A seguir, a contextualizac;ao, as caracterfsticas e orientac;oes para fontes de 

referencia em cinema, encontradas na tipologia das fontes primarias. 

7. 1 . 1 Patentes 

Dentro da area do conhecimento, as patentes servem como informac;ao para 

apresentar inventores e inventos, dados tecnicos e datas sabre as invenc;oes e 

garantir o seu direito de propriedade. 

Contextualizando este tipo de fonte para a area de cinema, e provavel que 

sejam do interesse do cinefilo algumas patentes, para atender a curiosidade dos 

usuarios possivelmente mais interessados em informac;oes tecnicas. 

lsto sera relevante para usuarios cinefilos que buscam tirar duvidas sabre 

invenc;oes e direitos autorais de inventos que foram essenciais na hist6ria do 

cinema, como por exemplo, a primeira patente de urn projetor ou de uma tela de 
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cinema, ou o momenta em que se tornou possivel ter acesso a filmes no formato 

home video e seus suportes. 

A seguir sao listadas algumas informa<;6es de interesse de urn cinefilo que 

podem vir a ser encontradas em forma de patente: 

a) patentes que registrem os principais inventos que tornaram o cinema, algo 

viavel; 

b) patentes que tenham registrada a propria inven<;ao do cinema, e se este foi 

patenteado de alguma forma; 

c) patentes dos inventos e suas evolu<;6es, que tornaram possiveis desde as 

proje<;6es cinematograficas em preto e branco ate as proje<;oes em cores, e 

proje<;oes digitais; 

d) patentes sabre os inventos de suportes que contem material cinematogratico, 

como os rolos de exibi<;ao nas salas, fitas VHS e BETAMAX para video 

cassetes, DVD's, dentre outros suportes e suas evolu<;6es atraves do tempo; 

e) patentes em bases de dados nacionais e internacionais especializadas, 

institui<;6es nacionais como o INPI e na Internet (busca geral). 

7.1.2 Peri6dicos 

Os peri6dicos podem ser as fontes que mais exprimam informa<;ao relevante 

para urn cinefilo, devido a grande atualidade que podem apresentar de uma 

determinada informa<;ao. Em uma area como o cinema, onde cada momenta pode 

trazer uma nova noticia, este tipo de fonte se torna fundamental. 

Desde as revistas e jornais encontrados nas bancas, ate artigos de peri6dicos 

eletr6nicos e revistas on-line, todos podem trazer uma novidade de interesse para o 

usuario, a cada nova publica<;ao ou edi<;ao. 

Os peri6dicos sao urn exemplo nitido do tipo de fonte que deve ser avaliada, 

por tratar o assunto de forma abrangente ou em apenas uma se<;ao de informa<;ao. 

Muitos deles na area de cinema, sao especializados, e outros trazem apenas 

fragmentos que tratam sabre cinema, porem relevantes e confiaveis para o usuario, 

a ponto de serem de interesse para o guia. 
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As publicac;oes especializadas tern como vantagem e caracteristica principal o 

fato de tratarem somente sabre o assunto de interesse do cinefilo, o que lhe traz a 

cada peri6dico uma gama variada de diversos assuntos todos ligados a area, 

independentemente de se tratarem sabre produc;oes, atores, atrizes, lanc;amentos 

dentre outras categorias associadas. 

Ja as publicac;oes nao especializadas podem ser peri6dicos que tratam de 

diversos assuntos, mas que em uma determinada sec;ao trazem uma critica, 

reportagem ou informac;ao geral sabre cinema. Muitos destes peri6dicos, apesar de 

nao trazerem s6 informac;ao sabre cinema, acabam tornando-se referencia por 

serem conceituados, trazendo confiabilidade em particular a informac;ao prestada na 

area de cinema. Por esta razao, mesmo urn peri6dico nao especializado deve ser 

incluido como uma referencia importante caso traga informac;ao de interesse ao 

usuario cinefilo. 

A seguir sao apresentados os tipos de peri6dicos que podem ser 

considerados como fontes de referencia: 

a) peri6dicos contidos em suporte papel, sejam eles revistas ou jornais que 

tratem somente do assunto cinema, como trazer apenas urn fragmento do 

peri6dico sabre o assunto, porem pertinente; 

b) peri6dicos contidos em outros tipos de suporte, que nao o suporte papel, 

dando enfase para os sites e documentos eletr6nicos peri6dicos; 

c) peri6dicos que estao sendo publicados, assim como buscar por aqueles que 

ja sairam de circulac;ao, mas que guardam informac;ao relevante para o 

cinema como memoria ou curiosidade; 

d) peri6dicos on-line, podem fazer com que o guia remeta atraves de uma 

estrutura de hiperlink ate o local de destino onde se encontra a informac;ao; 

e) fontes de referencia peri6dicas disponiveis em bancas, livrarias, arquivos, 

bibliotecas, catalogos de bibliotecas, arquivos especializados em peri6dicos, 

Internet e bases de dados especializadas em peri6dicos; 

f) Edic;oes especiais dos peri6dicos, que foram lanc;adas sabre cinema ou um 

determinado assunto de interesse. Por exemplo, uma edic;ao especial sabre a 

carreira do ator Cary Grant, da revista SET; 

g) principais titulos de peri6dicos na area, especializados e nao especializados; 
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h) referencias de peri6dicos e revistas consagradas que tratam de diversos 

assuntos, mas levam o assunto cinema ate a opiniao publica, tornando-se de 

interesse do usuario cinefilo; 

i) colunas de jornais que trazem criticas e noticias sabre as produ96es 

cinematograticas e que sao confiaveis muitas vezes ate pela credibilidade que 

a publica9ao detem por seus leitores e o publico de maneira geral; 

j) peri6dicos de ampla circula9ao; nao podem faltar na opiniao do autor em 

particular as revistas Veja, lsto E, Epoca, Carta Capital, Super Interessante, 

Caras Amigos e Bravo. Apesar de o foco nao ser a area de cinema, eles 

trazem noticias, criticas e informa96es variadas de interesse dos cinefilos; 

k) principais referencias de peri6dicos especializados produzidos no Brasil; Pela 

6tica do autor desta monografia e indispensavel a inclusao da indica9ao da 

revista SET; 

I) jornais que trazem encartes e se96es especiais sabre c1nema, com 

informa96es sabre cinema geral e tambem noticias sabre as principais 

atualidades na area; tambem devem ser indicados os formatos on-line destes 

jornais, disponiveis na Internet, principalmente pela agilidade com que 

atualizam a informa9ao, devido a sua periodicidade diaria e on-line; 

m) boletins informativos ou jornais especializados em cinema, assim como 

publica96es peri6dicas oriundas das pr6prias produtoras de filmes, salas de 

cinemas, organiza96es ligadas ao cinema, cursos de cinema em faculdades 

ou escolas tecnicas e ate mesmo fas-clubes de cinefilos. lndispensavel indicar 

pelo me nos os 1 0 jornais que mais abrangem informa9ao voltada para a area 

de cinema em seu conteudo geral; 

n) peri6dicos eletr6nicos devem ser identificados e incluidos como referencias. 

Essencial buscar pela existencia de peri6dicos eletr6nicos especializados em 

cinema; fazer um levantamento por peri6dicos eletr6nicos em lingua 

estrangeira, aumentando a possibilidade de se encontrar fontes de referencia 

deste tipo em cinema. 
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7.1.3 Teses, Dissertagoes e Monografias 

Com o crescente aquecimento da industria cinematogratica e o que ela 

representa para a sociedade hoje em termos de economia, cresce cada vez mais o 

numero de cursos voltados para a area cinematografica, principalmente no exterior. 

No Brasil ja existem algumas universidades e faculdades oferecendo cursos 

que variam desde a parte de atuagao ate a parte de produgao e diregao de filmes. 

Estes nichos podem gerar documentos como teses, dissertag6es e 

monografias voltadas para a area de cinema, que se transformaram em objetos de 

interesse para o usuario cinefilo. 

Exemplos de fontes que podem vir a ser referencia no guia sao trabalhos 

academicos que tratem por exemplo sobre assuntos como a filmografia ou a vida de 

Alfred Hitchcock, ou um trabalho sobre a evolugao do cinema brasileiro atraves dos 

tempos, para o cinefilo que tenha interesse sobre os desencadeamentos que fizeram 

o cinema nacional se reinventar diversas vezes. 

Vale ressaltar que nao sao apenas os cursos voltados para a area de cinema 

que podem produzir fontes deste tipo para OS usuarios. E importante buscar por 

material pertinente deste tipo que possa ter sido produzido sobre cinema, mas 

realizado por estudantes de cursos como Hist6ria, Economia, Sociologia, dentre 

outros. 

E importante, a titulo de referencia, tentar fazer um levantamento entre a 

comunidade universitaria e sites que indicam a publicagao de monografias , teses e 

dissertagoes sobre o assunto, avaliando seu conteudo para saber se e pertinente a 

sua indicagao no guia para o usuario. 

7.2 FONTES DE INFORMA<;AO SECUNDARIAS NA AREA DE CINEMA 

Dentro da parte de fontes secundarias de informagao, as que tem maior 

identificagao com o cinefilo e podem ser consideradas como referencia na area em 

termos de conteudo de interesse para o usuario do guia sao: 

a) bases de dados e bancos de dados; 

b) bibliografias e indices; 
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c) biografias; 

d) catalogos de bibliotecas; 

e) dicionarios e enciclopedias; 

f) feiras e exposi<;oes; 

g) filmes e videos; 

h) fontes hist6ricas; 

i) livros; 

j) sites e portais da Internet; 

k) museus e arquivos; 

I) premios e honrarias. 

A seguir, a contextualiza<;ao destas categorias de fontes secundarias para a 

area de cinema, com as orienta<;oes, procedimentos e caracteristicas a serem 

levadas em conta para a identifica<;ao e indica<;ao destes tipos de fontes no guia, a 

fim de atender as necessidades do usuario cinefilo. 

7.2.1 Bases e Bancos de Dados 

Estes tipos de fontes trazem ao usuario a oportunidade de se obter muito 

material sabre o assunto que procura, inserido em urn grande sistema de 

recupera<;ao de informa<;ao pertinente, quando se trata de uma base especializada. 

A principal orienta<;ao a ser seguida e fazer o levantamento apenas em bases 

de dados especializadas na area de cinema a fim de atender a necessidade do 

usuario. As bases podem ser indicadas no guia, desde que tenham liga<;ao com 

algum assunto de interesse do cinefilo, como por exemplo, bases de dados sabre 

lan<;amentos cinematograficos, sabre atores, sabre diretores ou qualquer outra 

categoria ligada a area de cinema, desde que especializada. 

Nao e pertinente para o usuario acessar uma base onde o cinema seja 

apenas urn t6pico, pais assim, terao de ser indicadas diversas bases, que tratam de 

diversos assuntos, e podem trazer apenas uma pequena referenda ao interessado. 

Ja as bases especializadas, irao trazer apenas referenda ao cinema, ou a alguma 

categoria deste, o que tara com que o usuario encontre apenas informa<;oes de seu 

interesse. 
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lmportante ressaltar a indicac;ao de bases on-line, e de como elas podem ser 

acessadas, tanto na Internet como em centres de pesquisa ou bibliotecas. E 
importante indicar como chegar ate estas bases e verificar a inclusao no guia, com 

base na pertinemcia da informac;ao trazida para o usuario e a possibilidade que este 

tera de acessa-la. Na Internet o acesso a bases de dados pode ser feito de qualquer 

Iugar no mundo. No entanto uma base de dados, especializada mas que nao esteja 

na Rede, e cujo acesso requer que o usuario se locomova ate um centro de 

documentac;ao distante par exemplo, deve ser analisada com bam sensa antes de 

ser incluida. 

Uma caracteristica comum aos bancos e bases de dados on-line e a 

possibilidade de se poder acessa-los gratuitamente ou par meio de acesso pago. 

Apesar de isto ser urn quesito importante, nao devem deixar de estar incluidos no 

guia, bancos e bases com acesso pago, desde que a informac;ao oferecida, seja 

pertinente. 

E aconselhavel buscar e indicar pelo menos urn banco e uma base de dados 

no guia que tragam informac;ao direcionada as categorias do assunto cinema. 

7.2.2 Bibliografias e indices 

As bibliografias na area de cinema podem trazer citac;oes de autores, bem 

como a indicac;ao de literatura pertinente para o interesse de usuaries da area. Nem 

tudo o que se encontra nas bibliografias da area e necessariamente de interesse 

direto do usuario cinefilo, que busca geralmente par informac;ao nao tecnica, mas 

sim ligada ao cinema como arte ou curiosidade sabre assuntos associados. 

Ja os indices, tambem conhecidos como "bibliografias correntes", devem ser 

avaliados sob a luz de indexarem livro e artigos de peri6dicos ligados ao cinema. 

Deve-se procurar pelos indices impresses e on-line que geralmente sao publicados 

ou disponibilizados periodicamente com atualizac;oes sobre filmes, principais atores, 

roteiristas, diretores, entre outros. 

Buscar pelos indices que estejam disponibilizados com uma boa estrutura 

facilitadora para encontrar a informac;ao pretendida, ou seja, organizados por ordem 

alfabetica ou cronol6gica. Deve-se dar prioridade a indicac;ao de indices que 
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contenham resumes sabre as fontes ou t6picos de informa<;ao que estao indicando, 

auxiliando ao usuario no processo de decisao. 

Na parte dos indices, e desejavel realizar buscas por publica<;oes no estilo do 

"Aimanaque Abril" , como os principais guias de video e filmes, que indicam a 

informa<;ao sabre diversas obras, sob estrutura de busca, por titulos originais, titulos 

em portugues, por diretor, entre outras formas de busca. Na opiniao do autor nao 

pode deixar de ser indicado nesta se<;ao do guia, o VideoBook, urn indice publicado 

e atualizado anualmente, contendo informa<;ao sabre os principais filmes lan<;ados 

em video no Brasil, e com organiza<;ao de busca facilitada por ordem alfabetica 

dentro de classes de categorias dos filmes buscados pelo usuario. 

7.2.3 Biografias 

A area de cinema e possivelmente uma das maiores geradoras de biografias 

dentro da literatura mundial. 

Nao somente os cinefilos, mas o publico em geral acaba por se interessar 

pelas vidas fascinantes que tiveram muitos dos grandes atores, diretores e 

personalidades do cinema em geral. 

As biografias existentes na area de cinema podem ser autorizadas, feitas com 

o consentimento e muitas vezes colabora<;ao da propria pessoa cuja vida e retratada 

na fonte de informa<;ao, como nao autorizadas, feitas sem o consentimento, por 

autores que se baseiam em fatos publicados na midia sabre a vida da pessoa. 

Seguindo estas duas vertentes de existencia das biografias, e necessaria 

verificar quais atendem melhor ao usuario cinefilo: se somente as autorizadas, 

somente as nao autorizadas ou ambas sao pertinentes. 

Para esta avalia<;ao, e pertinente realizar, ap6s uma busca, uma verifica<;ao 

da procedencia e autoria da biografia e inclui-la somente se possuir requisites que 

inspirem confian<;a, sejam tanto autorizadas, como nao autorizadas. 

Na opiniao do autor desta monografia, e aconselhavel que sejam incluidos 

ambos os tipos, pais muitas das biografias nao autorizadas podem ser de extrema 

valia para o usuario, principalmente nos casas em que se retratam a vida de uma 

personalidade do cinema que nao teve oportunidade de consentir a publica<;ao de 
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sua biografia e muito menos colaborar com esta, como e o caso dos icones que 

morrem devido a alguma tragedia. 

As biografias sao fontes de referencia importantes na area de cinema, uma 

vez que levam, aos interessados no assunto, detalhes da vida pessoal de pessoas 

que construiram a hist6ria do cinema com sua contribuic;ao, ou par trazerem 

simplesmente elementos informacionais da carreira destas, ordenados 

cronologicamente. 

Para o usuario cinefilo, podem ser sanadas duvidas acerca de informac;ao 

sabre a vida de uma determinada celebridade da qual este e fa, tanto sabre a vida 

pessoal, como sabre sua vida profissional, no caso de este ter acesso a uma 

biografia que busque esgotar todos os fatores a serem relacionados sabre a vida e 

obra de quem trabalhou com o cinema. 

As seguintes orientac;oes, baseadas no conhecimento do autor desta 

monografia, devem ser seguidas para a inclusao de biografias no guia, a tim de que 

atendam as necessidades do usuario: 

a) incluir as biografias ap6s terem passado par urn processo de avaliac;ao 

que verifique a procedencia, publicac;ao e autoria da mesma, de forma 

confiiwel; 

b) incluir biografias de icones do cinema, as pessoas que chamaram a 

atenc;ao dos cinefilos em diversas epocas e aqueles que sao considerados 

os "imortais" do cinema; 

c) indicar biografias que tenham sido inspiradas em parametres tais como : 

importancia da pessoa para o cinema, contribuic;ao de sua obra pelo 

impacto que causou com seu trabalho na sociedade; 

d) procurar as biografias que tragam respostas as curiosidades dos cinefilos 

e que sejam confiaveis sabre as pessoas que tratam, se passive! 

indicando detalhes sabre as filmografias realizadas, principalmente no 

caso de atores e diretores; 

e) elencar as dez principais biografias ou as biografias que nao podem deixar 

de serem lidas pelos cinefilos, baseadas em quem sao considerados os 

dez maiores icones do cinema par exemplo, ou quem sao as dez pessoas 

que fizeram a diferenc;a no cenario mundial do cinema; 



27 

f) buscar pela indica<;ao de guias biograticos on-line ou impresses, que citem 

as principais biografias dos maiores names do cinema mundial. 

7.2.4 Catalogos de Bibliotecas 

Neste tipo de fonte de informa<;ao secundaria podem estar inseridos as 

registros prindpais de uma biblioteca ou de um determinado acervo. 

Atrelando estes catalogos a area de cinema e necessaria verificar qual 

catalogo de uma biblioteca ou determinado acervo pode trazer um numero 

significative de registros que possam interessar a um dnefilo. 

Conforme o catalogo, podem existir inumeras obras em um determinado 

acervo, fazendo referenda ao assunto cinema em diversas instandas, que podem 

chegar a ser do interesse do usuario cinefilo. 

Os catalogos podem estar disponiveis tanto impresses como on-line, de 

acordo com quem o tenha disponibilizado, uma vez que pode ser o catalogo de uma 

biblioteca que possui um rico acervo de livros sabre cinema, como ode uma cole<;ao 

de um acervo em particular, que, dentre diversos livros, disponibiliza tambem, 

materiais pertinentes para a area de cinema. 

Para indicar estes catalogos no guia e importante proceder da seguinte forma: 

a) identificar como referenda, apenas catalogos de biblioteca que contenham 

um numero substancial de registros que satisfa<;am o interesse do usuario; 

b) incluir apenas catalogos que possam ter seus registros avaliados e verificados 

para saber sua pertinencia para o usuario cinefilo; 

c) verificar com bibliotecas espedalizadas em cinema se estas disponibilizam 

seus catalogos, e incluir os catalogos, das principais bibliotecas; 

d) verificar par catalogos que possam estar disponiveis on-line, podendo ser 

inseridos no guia; 
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7.2.5 Dicionarios e Enciclopedias 

Apesar de estas fontes estarem mais ancoradas em assuntos consolidados 

nas areas do conhecimento cientifico, existem inumeras referencias sabre o cinema 

em muitas enciclopedias e dicionarios. 

Para que a informa<;ao contida nestes possa ser contextualizada para a area 

de interesse de urn cinefilo, e necessaria buscar par dicionarios e enciclopedias que 

possam ser especializados na area, cobrindo o assunto com abrangencia. 

As enciclopedias, mesmo as que nao sejam especializadas em c1nema, 

podem trazer algumas referencias que possam ser do interesse do cinefilo, e devem 

estar incluidas no guia se a informa<;ao trazida for representativa para o nivel de 

atendimento ao interesse do usuario. 

0 encontro das informa<;6es neste tipo de fonte pode ser feito par urn a busca 

que traga pelo menos urn dicionario na area de cinema, mesmo que seja a titulo de 

curiosidade para o cinefilo, traduzindo diversos termos da area cinematografica, bern 

como fazendo referencias a personalidades do cinema e ate mesmo filmes que 

tenham gerado alguma expressao a ser apresentada em urn dicionario. 

Como orienta<;ao para este procedimento, pode ser feita uma varredura nas 

principais enciclopedias par materiais pertinentes sabre cinema e suas categorias de 

assunto, e indica-las como fontes pertinentes no guia. Para as enciclopedias 

especializadas, verificar sua existencia e acesso e inclui-las no guia. 

7.2.6 Feiras e Exposi<;6es 

Feiras e exposi<;oes sao grandes fontes de referencia no que diz respeito a 
maioria das artes, incluindo o cinema. 

As exposi<;oes na area de cinema, sob o foco do interesse de urn cinefilo, 

constituem as mostras de cinema, com filmes de curta e longa metragem, 

geralmente tratando sabre urn determinado assunto, os filmes de urn determinado 

diretor, de uma determinada atriz, de urn determinado pais entre outras formas de se 

realizar a mostra, que acaba parse tornar uma exposi<;ao do cinema, que interessa 

ao cinefilo. 
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Devem ser levadas em conta, tambem, exposigoes de arte relacionadas ao 

cinema, como, por exemplo, uma exposigao de posteres e cinematografias sabre os 

filmes e a vida de Charles Chaplin. 

As feiras tambem sao fontes que podem ser de interesse para os cinefilos, 

como as que apresentam comercializagao de diversos produtos de interesse do 

cinefilo, como a compra e venda de material relacionado ao cinema, que pode ir 

desde livros sabre assuntos relacionados ou ate mesmo uma feira de filmes em VHS 

e/ou DVD. 

Como procedimento para inclusao destas fontes no guia, levantar e incluir as 

principais feiras e exposigoes que acontecem no paise que servem como referencia 

na area de cinema sob todos os aspectos apresentados neste capitulo. Verificar 

tambem quais as principais feiras e exposigoes internacionais que possam ser 

referE'mcia para o cinefilo. 

7.2.7 Filmes e Videos 

lmportante esclarecer que apesar de serem orientagoes para a construgao 

de urn guia para atender as necessidades de urn cinefilo, nao sao para urn guia que 

contenha listas organizadas de titulos de filmes. Listas exaustivas de filmes por 

titulos, atores, diretores e roteiristas podem ser encontradas em fontes como guias 

especializados e ate mesmo em peri6dicos atualizados anualmente, organizados 

com exaustividade das categorias. Tambem e possivel encontrar sites na Internet, 

com listas exaustivas organizadas por categorias, embora a maior parte destes 

esteja em outros idiomas. 

Neste t6pico, deverao ser incluidos os filmes e videos que podem servir 

como fonte de referenda ao interesse do cinefilo, nao os seus filmes favorites, mas 

sim filmes e videos que tratem do assunto cinema em si, como interesse do usuario, 

como documentaries produzidos sabre cinema e suas categorias de assuntos ou 

entao filmes biograficos ou explicativos sabre cinema. Em outras palavras esta 

categoria inclui filmes sabre filmes. 
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Os filmes e videos a serem identificados como fontes de referencia para o 

usuario cinefilo devem ser inseridos no guia seguindo os procedimentos: 

a) ter como fontes de informa~ao filmes e videos que tragam informa~ao do 

interesse do cinefilo e possam servir como referencia, buscando 

documentaries sabre assuntos pertinentes como festivais, hist6rias de 

personagens, compila~oes de obras de grandes diretores, entrevistas com 

atores, diretores, produtores entre outros, e making off de grandes categorias 

de filmes; 

b) utilizar tambem a rela~ao de filmes baseados em biografias, como fontes de 

referencia para cinefilos que buscam saber se algum dos seus atores possui 

urn filme sabre sua hist6ria; 

c) fazer indica~ao de filmes e videos que remetam a curiosidades 

cinematograficas, como buscar videos que falem sabre os principais erros de 

grava~ao, as maiores gates cometidas em festivais, as maiores bilheterias do 

cinema (com ilustra~ao dos filmes em video), dentre outros; 

d) buscar filmes e/ou videos que fa~am referencias a festivais, criticas 

recebidas, eventos na area cinematogratica que sejam do interesse do 

usuario do guia; 

e) incluir filmes e videos tecnicos, documentaries ou direcionados a urn ramo 

especifico de interesse podem ser mais dificeis de se encontrar, por isto 

devem ser incluidos aqueles quais possam ser indicados a forma de acesso. 

7.2.8 Fontes Hist6ricas 

As fontes hist6ricas sao aquelas produzidas pelos historiadores sabre a arte 

do cinema. 

Elas podem ser livros, trabalhos academicos ou ate mesmo peri6dicos pelos 

quais historiadores retratam a hist6ria do cinema ou urn determinado periodo desta 

em algum suporte. 

Oevem ser verificados quais os tipos de fontes hist6ricas produzidas sabre a 

hist6ria do cinema, tanto no Brasil e no exterior, avaliando-se o que pode ser de 

interesse do cinefilo dentro da hist6ria, e como esta vee apresenta o cinema. 
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Oeve-se procurar indicar no guia pelo menos urn livro ou peri6dico que seja 

de ordem de prodw;ao hist6rica e que atenda aos interesses de urn cinefilo. 

7.2.9 Livros 

Citamos anteriormente as fontes de informayao biograficas e tambem os 

catalogos de biblioteca, nas quais o livro aparece como urn suporte, contendo 

informa<(oes biograticas, como no caso de uma biografia, ou sendo urn registro, 

como no caso de urn catalogo. 

Os livros sao suportes onde o cinefilo podera encontrar informa<(6es de seu 

interesse publicadas ao Iongo de varios anos, com a propria evolu<(ao do cinema. 

Como o foco principal do guia e o usuario cinefilo, nao indicar livros didaticos, a nao 

ser que fa9am uma men<(ao muito pertinente e relevante ao interesse de urn cinefilo. 

Buscar indicar livros que tratem do cinema como entretenimento, cultura e 

arte, trazendo curiosidades, alem das pr6prias biografias ja citadas, livros escritos 

por diretores ou atores contando suas experiencias, livros que tenham se 

transformado em roteiros adaptados para o cinema. 

E pertinente fazer uma rela<(ao temporal, indicando os livros tanto antigos, 

como os mais atualizados ou lan<(amentos, que possam servir como interesse do 

usuario. Nao esquecer da possibilidade de encontrar livros confeccionados sob o 

formato eletronico (e-book), e indica-los tambem no guia. 

7.2.1 0 Sites e Portais da Internet 

A Internet pode ser uma grande fonte de informa<(ao para os usuarios que 

buscam informayao na area de cinema, uma vez que esta abriga diversos sites, com 

inumeros dados de interesse deste tipo de usuario. 

A grande caracteristica da Internet e a capacidade de oferecer aos usuarios 

a informayao em tempo real, atualizada a qualquer momenta, tornando-se, conforme 

a disposiyao e a confiabilidade do portal ou site oferecido, fonte de informa<(ao para 

o usuario. 



Para o cinefilo, os sites e portais da Internet tornaram-se capazes de ser 

fonte de refer€mcia para conseguir localizar informagao sabre filmes, atores, 

personagens, entre outras categorias de assuntos referentes ao interesse do 

cinefilo, muitos destes especializados. 

A indicagao de sites e portais da Internet no guia e fundamental, vista que o 

proprio guia estara disponivel num ambiente da Internet, e pode oferecer o 

direcionamento direto do usuario para estes. 

Para identificagao dos sites e portais da Internet relevantes como fonte de 

informagao e referenda para o cinefilo, buscar e analisar aqueles que abordem o 

cinema de forma abrangente trazendo conteudo de interesse para o usuario. 

Como procedimentos principais para se contextualizar estas fontes ao 

usuario, devem ser observados os seguintes passos: 

a) levantar os principais sites sabre cinema em lingua portuguesa e estrangeira; 

b) levantar e indicar os principais portais da area de cinema em lingua 

portuguesa ou estrangeira; 

c) verificar o conteudo do site ou portal e avaliar sua pertinencia para o usuario; 

d) nao podem ser incluidos sites ou portais que tenham expirado, ou nao sofram 

uma atualizagao constante, a nao ser que remetam a uma informagao que 

nao mais seja alterada; 

e) incluir somente sites que atendam aos criterios citados na revisao de 

literatura referente a Ambiente de lnterface-usuario; 

f) incluir os sites e portais das principais produtoras de filmes, bern como seus 

links; 

g) lncluir a indicagao dos sites de festivais, organizag6es, listas de discussao e 

fas-clubes ligados ao cinema; 

h) realizar o esgotamento pela busca de sites e portais na area atraves das 

principais ferramentas de busca, como google, altavista e outros; 

i) incluir os sites de publicag6es da area de cinema, que tenham suporte on-line 

disponivel na rede; 

j) procurar par guias da internet que indiquem sites e portais, mesmo que 

tenham sido publicados em suporte papel, e indica-los como referencia. 



7.2.11 Museus e Arquivos 

Museus e arquivos sao conhecidos por canter e fornecer grande quantidade 

de material hist6rico, assim como as fontes hist6ricas anteriormente citadas, com a 

diferen<;a de que muitas vezes os museus, principalmente, fornecem uma grande 

gama de materiais que contam a hist6ria do cinema. 

0 importante para o guia e incluir referencia aos museus e arqu1vos 

existentes na area de cinema, que possam indicar ao usuario onde encontrar este 

tipo de institui<;ao na sua area de interesse. 

E importante que tanto os museus como os arquivos apresentem materiais 

que sejam realmente do interesse do usuario, como, por exemplo, a "Cinemateca" 

localizada em Curitiba no Parana, que reune cole<;oes de equipamentos 

cinematograficos antigos, fotos hist6ricas do cinema em diversas epocas e abriga 

urn acervo de filmes em rolos de Bmm, com filmes das primeiras decadas do seculo 

XX, realizados no Brasil. 

Deve-se procurar incluir outros museus e arquivos que mantenham este tipo 

de caracteristica, de guardar materiais e informa<;ao do interesse do usuario cinefilo. 

7.2.12 Premios e Honrarias 

0 cinema e aportado por uma serie de premios e honrarias concedidos 

atraves de diversos eventos e festivais que premiam os filmes, atores, diretores e 

toda a equipe tecnica de diversos filmes em todo o mundo. 

Muitos destes premios acabam por se tornar uma referencia para o cinefilo, 

e e de extrema interesse deste saber sobre o acontecimento destas premia<;oes, 

como e quando ocorrem, assim como sua liga<;ao com os filmes. 

Os premios e honrarias podem ser contextualizados como fontes de 

informa<;ao e referencia para o cinefilo nao somente por sua curiosidade em saber 

quem esta recebendo estes premios, mas tambem pelo fato de produ<;oes e pessoas 

que recebem estes premios tornarem-se conceituadas pelo merito. 
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As fontes de informac;ao geradas por estes pn§mios se traduzem em sites 

dos festivais realizados, publicac;oes impressas sabre sabre os eventos entre outras 

formas de registro da informac;ao gerada pelas premiac;oes. 

0 importante e que estejam indicadas no guia as principais premiac;oes e 

honrarias, independentemente das categorias que premiem, para atender 

principalmente a curiosidade do cinefilo em relac;ao as produc;oes e pessoas 

premiadas. 

Os seguintes procedimentos devem ser tornados como orientac;ao para a 

indicac;ao destas fontes como referencia, baseados na opiniao do autor desta 

monografia: 

a) indicar os principais festivais internacionais, recorrendo aos sites que os 

promovam ou indicando alguma publicac;ao direcionada para estes, ou ate 

mesmo gerada por estes; 

b) no caso de nao ser encontrado nenhum material de referencia impressa ou 

on-line, indicar apenas a existencia do festival, como referencia para o 

usuario; 

c) indicar os principais festivais nacionais, seguindo as mesmas orientac;oes a 

serem tomadas com os internacionais; 

d) indicar festivais e premiac;oes que estejam em evidencia na midia ou ja 

consagrados, tanto os internacionais como os nacionais; 

e) indicar apenas premios e honrarias exclusivamente destinados ao cinema e 

suas categorias de interesse; 

f) indicar tanto as premiac;oes para filmes com caracteristicas comerciais, como 

as premiac;oes para os filmes alternatives, assim como premiac;oes especiais, 

como para curtas-metragens, premiac;oes direcionadas para animac;oes entre 

outras; 

g) na opiniao do autor, e essencial a presenc;a de indicac;ao de premiac;oes como 

o Oscar, Sundance, Globo de Ouro (Golden Globe Awards), Cannes, Premia 

BAFTA (Academia Britanica de Artes Cinematograticas), Festival de Berlim 

(Academia Germanica de Artes Cinematograficas). 



35 

7.3 FONTES DE INFORMA<;AO TERCIARIAS NA AREA DE CINEMA 

As fontes terciarias tern uma conota<;;ao mais voltada para a ciencia e 

tecnologia em si, provavelmente nao abrangendo muita informa<;;ao que seja do 

interesse do cinefilo, e tambem nao existindo fontes deste tipo que possam ser 

contextualizadas para a area de interesse do usuario. 

A existencia escassa de fontes de informa<;;ao deste tipo voltadas para o 

usuario cinefilo justifica ate mesmo a existencia da proposta deste guia, que sera 

depois de implementado, uma fonte terciaria da area de cinema, disponibilizada em 

portugues. 

Mesmo assim, vale ressaltar que podem ser alvos de uma contextualiza<;;ao 

para a area de cinema, fontes terciarias como bibliotecas e centres de informa<;;ao. 

E pertinente contextualizar as bibliotecas e centres de informa<;;ao como 

relevantes para o guia, quando estas forem especializadas na area e trouxerem 

material pertinente para atender a curiosidade ou a necessidade de informa<;;ao do 

usuario. 

Nao parece interessante indicar bibliotecas que nao sejam especializadas, 

apenas que possuam urn acervo significative e que represente uma fonte de 

informa<;;ao essencial para o conhecimento do usuario cinefilo. 

Outra das fontes terciarias que pode ser levada em considera<;;ao sao os 

gUias bibliograficos. Deve-se buscar pela existencia de guias bibliograticos sabre 

livros e outras publica<;;6es de referenda na area de cinema. 

Existem tambem alguns guias e diret6rios relacionados a area de cinema, que 

trazem listas exaustivas organizadas par categorias de atores, titulos de filmes, 

diretores entre outras, que podem ser de interesse do usuario e devem ser 

pesquisadas para a inclusao no guia deste projeto, como fontes possivelmente 

pertinentes. 
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8 ORGANIZACAO E APRESENTACAO DAS FONTES NO GUIA 

Este capitulo dara orientac;ao de como deverao estar dispostas as fontes no 

guia e como estrutura-las para o acesso do usuario a cada tipo que seja de seu 

interesse. 

A metodologia para esta organizac;ao propoe que o guia se apresente a partir 

das tres grandes classes de fontes pesquisadas e a serem indicadas, e entao se 

subdivida em categorias menores, que indiquem o levantamento das fontes 

selecionadas sob o formato de guia, numa estrutura hierarquica decrescente, 

partindo do mais geral, ate a indicac;ao do mais especifico. 

Ap6s chegar ao ponto de indicac;ao das fontes no guia, estas devem estar 

dispostas em ordem alfabetica ou cronol6gica, se possivel fazendo com que o 

usuario possa escolher a forma de apresentac;ao. 

Seguindo estas orientac;oes, o projeto propoe a metodologia para 

apresentac;ao das fontes em urn ambiente de interface, como urn portal onde o guia 

estara disponivel, organizando as fontes segundo as tres categorias principais: 

primarias, secundarias e terciarias. 

Este nivel de estruturac;ao, no entanto, deve ficar transparente ao usuario, por 

ser de cunho tecnico, dando Iugar ao nivel subsequente que adquire significado para 

0 usuario. 

A estrutura para a disponibilizac;ao dos diversos tipos de fontes de interesse 

para urn cinefilo sera apresentada por meio das figuras 1 a 18: 
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FIGURA 1 - PATENTES 

I PATENTES I 

I NACIONAIS I I INTERNACIONAIS I 

FIGURA 2- CATALOGOS DE BIBLIOTECAS 

CAT A LOGOS DE 
BIBLIOTECAS 

l NACIONAIS I I INTERNACIONAIS I 

FIGURA 3- TESES, DISSERTA<;OES E MONOGRAFIAS 

l TESES, DISSERTACOES E MONOGRAFIAS I 

l NACIONAIS I l INTERNACIONAIS I 
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FIGURA 4- PERIODICOS 

I PERIODICOS I 
I I 

I NACIONAIS J I INTERNACIONAIS I 

I-- CAT ALOGOS DE - CAT ALOGOS DE 
PERIODICOS PERIODICOS 

H ELETRONICOS J H ELETRONICOS 

I I 
I GERAIS I I GERAIS I 

I ESPECIALIZADOS I I ESPECIALIZADOS I 

H IMPRESSOS H IMPRESSOS 

I I 
I GERAIS I I GERAIS I 

I ESPECIALIZADOS I I ESPECIALIZADOS 

PRINCIPAlS PRINCIPAlS - '----

TiTULOS TiTULOS 

I I 
I GERAIS J I GERAIS I 

I ESPECIALIZADOS l I ESPECIALIZADOS I 
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FIGURA 5- BIBLIOGRAFIAS E iNDICES 

BIBLIOGRAFIAS E iNDICES 

NACIONAIS 

RETROSPECTIVAS RETROSPECTIVAS 

iNDICES iNDICES 

FIGURA 6- FONTES HISTORICAS 

FONTES 
HISTORICAS 

l NACIONAIS I l INTERNACIONAIS I 

FIGURA 7- MUSEUS E ARQUIVOS 

l MUSEUS E ARQUIVOS I 

PRINCIPAlS MUSEUS PRINCIPAlS ARQUIVOS 
NACIONAIS E NACIONAIS E 

I NTERNACIONAIS INTERNACIONAIS 
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FIGURA 8- BASES E BANCOS DE DADOS 

I BASES E BANCOS DE DADOS : I 

I NACIONAIS I I INTERNACIONAIS I 
PRINCIPAlS BANCOS E 
BASES DE DADOS DA I BANCOS I AREA ( NACIONAIS I BANCOS I 

E/OU INTERNACIONAIS) 

I BASE DE DADOS I I BASE DE DADOS I 

FIGURA 9- FILMES E ViDEOS 

FILMES E ViDEOS 

FILMES E ViDEOS FILMES E ViDEOS 
TECNICOS BIOGRAFICOS 

CURIOSIDADES SOBRE ATORES 

SOBRE ATORES SOBRE ATRIZES 

SOBRE ATRIZES SOBRE DIRETORES 

SOBRE DIRETORES SOBRE OUTROS 

SOBRE OUTROS 

SOBRE PREMIACOES 



FIGURA 10- DICIONARIOS E ENCICLOPEDIAS 

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

NAO ESPECIALIZADOS NAO ESPECIALIZADOS 

NAO ESPECIALIZADAS NAO ESPECIALIZADAS 

FIGURA 11 - BIOGRAFIAS 

BIOGRAFIAS 

AUTORIZADAS 

ATORES E 
ATRIZES 

PRODUTORES 

DIRETORES 

OUTRAS 

NAO AUTORIZADAS 

ATORES E 
ATRIZES 

PRODUTORES 

DIRETORES 

OUTRAS 
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FIGURA 12- FEIRAS E EXPOSI<;OES 

I FEIRAS E EXPOSI<;OES L 
I J 

I NACIONAIS I I INTERNACIONAIS I 
PRINCIPAlS FEIRAS E 
EXPOSI<;OS DA AREA 

I FEIRAS I ( NACIONAIS E/OU I FEIRAS I 
INTERNACIONAIS ) 

I EXPOSI<;OES I I EXPOSI<;OES I 

FIGURA 13- LIVROS 

I LIVROS I 
I I 

I NACIONAIS I I INTERNACIONAIS J 

~ BIOGRAFICOS BIOGRAFICOS ~ 

~ TECNICOS TECNICOS ~ 

~ CURIOSIDADES CURIOSIDADES ~ 

ROMANCES ROMANCES 
.__ ADAPT A<;OES ADAPT A<;OES r--

PARA 0 CINEMA PARA 0 CINEMA 
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FIGURA 14- SITES E PORTAlS DA INTERNET 

{ SITES E PORTAlS DA INTERNET I 
I 

I 
I NACIONAIS I PRINCIPAlS PORTAlS I INTERNACIONAIS I 

E SITES 
( NACIONAIS E 

H PORTAlS I INTERNACIONAIS) I PORTAlS ~ 

y SITES ~ r---1 SITES ~ 

SOBRE FILMES ~ H SOBRE FILMES 

SOBRE ATORES J- H SOBRE ATORES 

SOBRE ATRIZES ~ H SOBRE ATRIZES 

SOBRE DIRETORES~ H SOBRE DIRETORES 

SOBRE OUTROS ~ H SOBRE OUTROS 

CURIOSIDADES ~ H CURIOSIDADES 

FESTIVAlS E - 1--
FESTIVAlS E 

PREMIA<;OES PREMIA<;OES 

SITES DE 
1-- 1--

DE SITES 
PRODUTORAS PRODUTORAS 

SITES DE DE SITES 
PUBLICA<;OES 1-- '------ PUBLICA<;OES 

IMPRESSAS IMPRESSAS 
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FIGURA 15 - PREMIOS E HONRARIAS 

I PREMIOS E HONRARIAS I 

PRINCIPAlS PREMIOS PRINCIPAlS PREMIOS 
E FESTIVAlS E FESTIVAlS 
NACIONAIS INTERNACIONAIS 

FIGURA 16- BIBLIOTECAS 

I BIBLIOTECAS 

I NACIONAIS I I INTERNACIONAIS I 

FIGURA 17- GUlAS BIBLIOGRAFICOS 

I GUlAS BIBLIOGRAFICOS I 

I NACIONAIS I l INTERNACIONAIS 



45 

A partir dos diagramas apresentados nas figuras da presente Se9aO, e 

possivel visualizar como devem ser organizadas as fontes selecionadas, no 

ambiente em que o guia estiver disponibilizado, ou seja na Internet. 

Para o usuario, as fontes vao sendo ordenadas de maneira hierarquica, do 

mais abrangente, ate o menos abrangente, de forma a permitir uma primeira visao 

abrangente e uma facil navega9ao para a obten9ao da informa9ao de interesse. 
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9 META-INFORMACAO DE AUXiLIO A DECISAO 

Quando o usuario estiver diante das fontes de informac;ao indicadas no guia, 

ser-lhe-a apresentado um sistema de meta informac;ao para cada fonte, a tim de 

auxilia-lo na decisao de quao pertinente cada fonte e para sua necessidade 

especifica. 

0 termo meta-informac;ao significa "informac;ao sabre informac;ao". Todas as 

fontes de informac;ao reunidas no guia, sejam elas primarias, secundarias ou 

terciarias, terao meta-informac;ao associada que aparecera com uma nota explicativa 

imediatamente abaixo da indicac;ao da fonte. 

Como regra geral, cada tipo de fonte tem associada uma lista de itens de 

meta-informac;ao de interesse potencial na tomada de decisao. Alguns itens, no 

entanto, mostram-se uteis a mais de um tipo de fonte indicada, figurando em 

diversas delas. 

9.1 META-INFORMAc;Ao PARA AS FONTES PRIMARIAS REUNIDAS NO 

GUIA 

As meta-informac;oes de interesse para os tipos de fontes primarias 

elencadas neste projeto sao apresentadas nas pr6ximas sec;oes. 

9.1 .1 Patentes 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados as patentes sao os seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data do registro da patente; 

c) resumo; 

d) inventor; 

e) invento que e mencionado na patente; 

f) suporte. 
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9.1.2 Peri6dicos 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados aos peri6dicos sao os 

seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de disponibilizac;ao; 

c) resumo; 

d) periodicidade do peri6dico ou informac;ao temporal caso o peri6dico tenha 

saido de circulac;ao; 

e) data da ultima atualizac;ao no caso de peri6dicos on-line; 

f) procedencia do peri6dico, autoria, editora e outros caracteres descritivos; 

g) suporte 

9.1.3 Teses, Dissertac;oes e Monografias 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados as teses, dissertac;oes e 

monografias sao os seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de disponibilizac;ao; 

c) resumo; 

d) assunto; 

e) autoria e a instituic;ao de ensino que fomentou a pesquisa do trabalho. 
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9.2 META-INFORMA<;AO PARA AS FONTES SECUNDARIAS REUNIDAS 

NO GUIA 

As meta-informac;oes de interesse para os tipos de fontes secundiuias 

elencadas neste projeto sao apresentadas nas pr6ximas sec;oes. 

9.2.1 Bases de Dados e Bancos de Dados 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados as bases e bancos de dados 

sao os seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de disponibilizac;ao; 

c) resumo; 

d) assunto; 

e) gratuita ou paga; 

f) metodologia de atualizac;ao; 

g) proced€mcia, autoria e/ou responsavel. 

9.2.2 Bibliografias e indices 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados as bibliografias e indices sao 

os seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de disponibilizac;ao; 

c) resumo; 

d) quantidade de registros pertinentes; 

e) bibliografia ou indice especializado; 

f) procedencia e organizador; 

g) no caso de bibliografias, colec;ao ou biblioteca a que se referem os registros; 

h) suporte. 
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9.2.3 Biografias 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados as biografias sao os 

seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de disponibilizac;ao; 

c) resumo; 

d) autoria, edic;ao, editora e outros itens pertinentes; 

e) suporte; 

f) Breve resumo da vida de quem a biografia retrata; 

g) edic;ao, editora, autoria. 

9.2.4 Catalogos de Bibliotecas 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados as bibliotecas sao os 

seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de disponibilizac;ao; 

c) resumo; 

d) instituic;ao onde a fonte foi levantada e selecionada; 

e) numero de obras; 

f) metodologia de atualizac;ao; 

g) registros mais pertinentes contidos no catalogo; 

h) formas de emprestimo, apenas de acesso no local ou ambos. 

9.2.5 Dicionarios e Enciclopedias 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados aos dicionarios e 
enciclopedias sao os seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de disponibilizac;ao; 

c) resumo; 



d) genericos ou especificos; 

e) assunto; 

f) suporte; 

g) metodologia de atualiza9ao; 

h) edi9ao, editora, autoria. 

9.2.6 Feiras e Exposi96es 
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Os itens de meta-informa9ao uteis associados as feiras e exposi96es sao os 

seguintes: 

a) formas de acesso; 

b) data de realiza9ao e a periodicidade com que e organizada; 

c) breve descri9ao do objetivo da feira ou da exposi9ao relacionada no guia; 

d) local onde e realizada a feira ou exposi9ao; 

e) responsaveis pelos eventos; 

f) especialidade da feira, see especifica em algum genera no cinema ou se 

e de ambito geral. 

9.2.7 Filmes e Videos 

Os itens de meta-informa9ao uteis associados aos filmes e videos sao os 

seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de disponibiliza9ao; 

c) assunto de que trata o filme ou o video; 

d) ana de produ9ao do filme, responsaveis, equipe tecnica, produtora, 

distribuidora. 
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9.2.8 Fontes Hist6ricas 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados as fontes hist6ricas sao os 

seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de disponibilizac;ao; 

c) data de seu conteudo hist6rico; 

d) assunto; 

e) creditos de pesquisa ou autoria, editora, edic;ao; 

f) suporte. 

9.2.9 Livros 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados aos livros sao os seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de publicac;ao; 

c) sinopse sabre o livro e o assunto de que trata; 

d) suporte; 

e) autoria, editora, edic;ao. 

9.2.1 0 Sites e Porta is da Internet 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados aos sites e portais da Internet 

sao os seguintes: 

a) link que remete ao portal ou ao site inseridos como fonte; 

b) data de disponibilizac;ao; 

c) resumo; 

d) responsaveis; 

e) metodologia de atualizac;ao. 
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9.2.11 Museus e Arquivos 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados aos museus e arquivos sao os 

seguintes: 

a) locais onde se encontram os museus e arquivos relacionados no guia (a 

localizac;ao geogratica e fundamental para que 0 usuario possa decidir 

em visualizar esta fonte de referencia ou nao); 

b) horarios de funcionamento; 

c) data de inaugurac;ao; 

d) responsavel pelo museu ou pelo arquivo; 

e) resume; 

f) principal material que compoe o acervo dos museus, ou principais 

documentos abrigados par urn determinado arquivo. 

9.2.12 Premios e Honrarias 

Os itens de meta-informac;ao uteis associados aos premios e honrarias sao 

os seguintes: 

GUIA 

a) locale a data onde e entregue o premia ou a honraria; 

b) numero de categorias que premia e quais sao as principais; 

c) numero de vezes que foi realizado e em que edic;ao se encontra; 

d) principal foco do premia, deixando clara se e uma premiac;ao que 

interessa ao usuario antes de acessa-la. 

9.3 META-INFORMA<;AO PARA AS FONTES TERCIARIAS REUNIDAS NO 

As meta-informac;oes de interesse para os tipos de fontes terciarias 

elencadas neste projeto sao apresentadas nas pr6ximas sec;oes. 
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9.3.1 Bibliotecas 

Os itens de meta-informa<;ao uteis associados as bibliotecas sao os 

seguintes: 

a) local; 

b) numero de documentos relevantes; 

c) breve indica<;ao de obras principais que se encontram na lnstitui<;ao; 

d) forma de acesso; 

e) responsavel (eis); 

f) tempo de atividade na area, desde a funda<;ao. 

9.3.2 Guias Bibliograticos 

Os itens de meta-informa<;ao uteis associados aos guias bibliograticos sao 

os seguintes: 

a) forma de acesso; 

b) data de disponibiliza<;ao; 

c) metodologia de atualiza<;ao; 

d) autoria ou equipe responsavel; 

e) suporte. 



54 

10 CONCLUSOES 

0 trabalho consistiu no desenvolvimento de alicerces conceituais para urn 

produto informacional tendo, como ponto de partida, o usuario potencial, interessado 

na area de cinema. 

Para isto realizou-se uma revisao de literatura nas areas de Fontes de 

lnformac;ao e Ambiente lnterface-usuario. 0 conhecimento na primeira garantiu urn 

processo sistematico e completo de especificac;ao da informac;ao a ser 

disponibilizada no guia. 0 estudo na segunda area possibilitou a apresentac;ao de 

alguns aspectos a serem considerados na construc;ao do ambiente de acesso ao 

guia adequado. 

A contextualizac;ao dos conceitos na area de cmema permitiu a 

especificac;ao de diretrizes para a selec;ao de fontes, da estrutura de organizac;ao e 

da meta-informac;ao associada, balizada pelo atendimento a necessidade real do 

usuario alvo. 
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