CARTA AO EDITOR
O PAPEL DA BIBLIOTECA NA PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA
Para: Francisco Jadson Franco Moreira
Editor-chefe de Revista Cadernos ESP
Senhor Editor,
A produção do conhecimento exige do pesquisador conhecimentos prévios de metodologias de pesquisa.
Em outras palavras, a competência em saber quando e como encontrar a informação necessária para seguir com
seu estudo. Assim, é preciso “possuir habilidades para localizar, avaliar e usar efetivamente a informação”¹. A tudo
isso, chamamos de competência informacional.
O desenvolvimento harmônico de uma pesquisa é diretamente proporcional à competência informacional
do pesquisador. Sabemos que atualmente, principalmente devido à pandemia do COVID-19, a sociedade teve que
se adaptar de forma mais célere às tecnologias. Essa necessidade de adaptação impactou, principalmente, no
fazer pesquisa. Muitos pesquisadores ainda são alheios às tecnologias (não porque querem, mas porque mudar
uma cultura demanda tempo) e precisam de orientações e tirocínio para prosseguirem na produção intelectual.
Por todas essas questões, a Biblioteca do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) teve participação efetiva na produção
do conhecimento dos artigos da edição especial da Cadernos ESP, que celebra os 52 anos do HGF.
A experiência foi engrandecedora! E agradecemos todo o apoio da equipe que faz da Cadernos Esp um
espaço acolhedor e disseminador de conhecimento.
Enfatizamos o desejo e a disponibilidade para futuras parcerias, que nos permitirão exceder os muros
institucionais mais uma vez.
Nosso muito obrigado!
Kelson de Oliveira Monteiro
Bibliotecário, Especialista em Gerenciamento de Unidades de Informação, Especialista em Design Instrucional
Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza, Ceará, Brasil
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3422376264303966
E-mail: Kelson_monteiro@hotmail.com
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¹American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy. Final report. Chicago, 1989.
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RESPOSTA
DO EDITOR CHEFE

Caro Autor,
Inicialmente, agradecemos seu manifesto na carta ao Editor, comentando sobre nosso periódico
cientíﬁco Revista Cadernos ESP. Ao tempo em que agradecemos, reconhecemos sua valorosa colaboração na
edição comemorativa aos 52 anos do Hospital Geral de Fortaleza (HGF).
Especialmente, nessa edição, foi possível observar o papel fundamental do bibliotecário no processo
de editoração cientíﬁca. Seu fazer no auxílio aos autores e autoras para a elaboração e submissão do
manuscrito, organização, veriﬁcação das informações de acordo com as normas da revista, redação e
avaliação do conteúdo e originalidade asseguraram resultados satisfatórios em todo o processo.
Por ﬁm, reconhecemos a necessidade de equipes multidisciplinares em revistas acadêmicas, incluindo
proﬁssionais da Biblioteca, por esta ser uma potente disseminadora e organizadora da informação.
Viva a ciência!

Francisco Jadson Franco Moreira
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