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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo a análise das representações sociais de
bibliotecário apresentadas por profissionais desta área que atuam em uma
universidade privada. A investigação apóia-se no pressuposto de que as
representações sociais são construções de sujeitos concretos e, como tais, tomam
forma no cotidiano de suas relações, experiências, vivências e interações,
integrando informações, idéias, imagens, lembranças, afetos que, no crivo de
valores, são reconstruídos e organizados, atualizando relações, tempos e espaços
diversos. A investigação articula a aplicação de questionário para caracterizar a
formação e a experiência dos sujeitos (N=60) e a livre associação de palavras,
tratada como é proposto por Vergés (1992) e Flament (1981), à análise temática dos
textos produzidos para justificar as escolhas. A análise do teste de livre evocação de
palavras e dos resultados do teste da dupla negação permitiram apreender a
possível evolução do espaço simbólico do bibliotecário que, dos limites dos livros e
bibliotecas, pode estar assumindo a potencialidade da informação como definidora
do seu fazer e do seu saber. Ainda que persista a configuração tradicional detectada
pela associação livre – livros, bibliotecas e informação -, o teste de dupla negação
aponta para indícios seguros de uma representação em mudança, na qual, o núcleo
central integraria, apenas, o elemento, informação. Embora este processo de
mudança seja influenciado pelas novidades em circulação no ambiente profissional,
a coerência e a consistência das práticas adotadas pela instituição focalizada e
assumidas pelos sujeitos parecem desempenhar o principal papel. No espaço
destas práticas, as idéias tornam-se concretas, as novidades se materializam, ou
seja, são facilitados os processos de objetivação da mudança em campos
semânticos articulados e de sua ancoragem nos valores e símbolos socialmente
aceitáveis às pertenças e referências grupais. Estas práticas dão condições para
que os processos fundamentais na construção e reconstrução das representações
sociais de um objeto possam se efetivar.
Palavras-chave: Representações sociais. Bibliotecário. Identidade profissional.

RESENDE, Érica dos Santos. Social Representations of the librarian: when the new
confront the old. 2005. Dissertation (Graduation in Education) – University Estácio de
Sá, Rio de Janeiro, 2005.
ABSTRACT
This research had as objective the analysis of the social representations of librarian
presented by professionals of this area who work in a private university. The
investigation is supported by the assumption that social representations are
constructions of concrete subjects and, as such, take form in the daily life of their
relations, experiences, and interactions, integrating information, ideas, images,
memories, affects that, through the screening of values, are reconstructed and
organized, updating diverse relations, times and spaces. The investigation articulates
the application of questionnaires to characterize the formation and experience of the
subjects (N=60) and a free association of words, treated as proposed by Vergés
(1992) and Flament (1981), to the thematic analysis of the texts produced by the
subjects to justify the choices. The analysis of the text of free evocation of words and
of the results of the text of double negation allow to apprehend the possible evolution
of the librarian symbolic space that, from the limits of books and libraries, can be
assuming the potentiality of information as the definer of its doing and its knowledge.
Although the traditional configuration detected by the free association –books,
libraries and information – persists, the test of double negation points to significant
traces of a representation in change, in which the central nucleus would integrate
only the element information. In this process of change, the news in circulation in the
professional environment seem to be operating but, above all, the coherence and
consistence of the practices adopted, focused and assumed by the subjects play the
most important role. In the space of these practices, the ideas become concrete, the
news materialize, that is, the process of change objectivation in articulated semantic
fields and its anchorage in socially acceptable values and symbols to the belongings
and reference groups are facilitated. These practices make possible the fundamental
processes of construction and reconstruction of social representations of an object.

Keywords: Social Representation. Librarian. Professional Identity.
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APRESENTAÇÃO

No momento do vestibular, minha definição pelo curso de Biblioteconomia se
deu por acaso. Ao ingressar na Faculdade, constatei que a maioria de meus colegas estava
na mesma situação: não havia escolhido o curso por interesse ou por se sentir atraído pelas
atividades que exerceria, por achar que seria uma profissão promissora, etc. Esta situação
causou-me estranheza, mas à época, não encontrei pistas que me permitissem entender o
que se passava.
Ao longo do curso, nas atividades de estágio, fui descobrindo aspectos que
me despertaram interesse e, pouco a pouco, fui me sentindo envolvida pela perspectiva de
exercer uma profissão que começava a me parecer rica de informações, novidades e
possibilidades. Na Universidade, no entanto, a maior parte dos professores anunciava, de
modo explícito ou implícito, o fim da profissão. Numa postura pessimista, afirmavam que o
uso de computadores, a evolução da internet, etc. ameaçariam a continuidade da profissão.
Ou seja, com as inovações tecnológicas que estavam ocorrendo no final do século XX, não
haveria mais espaço para o bibliotecário. Estas reações causavam perplexidade em mim e
meus colegas: Como ficaríamos nós que iríamos terminar o curso justamente no final do
século? Que perspectivas profissionais teríamos?
O ano 2000 chegou e me tornei bibliotecária. O mundo não acabou.
Continuaram a existir Bibliotecas e bibliotecários. Comecei minha vida profissional e, em
pouco tempo, estava contratada por uma grande universidade particular. O serviço de
biblioteca desta Instituição de Ensino Superior estava, justamente, passando por um
processo de redefinição das funções do bibliotecário, de suas tarefas e das rotinas a serem
adotadas. Coube-me trabalhar com as possibilidades que o computador e a internet abriam
aos alunos, professores e visitantes, no que concerne ao acesso à informação.
Enquanto aluna do curso de Biblioteconomia escutara que o computador iria
substituir o bibliotecário, acabando com as possibilidades desta profissão. No entanto, em
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meu trabalho como bibliotecária estava justamente utilizando o computador como
ferramenta para a busca de informações. Então ele não era um inimigo e, sim, um amigo.
Depois tive a oportunidade de ministrar cursos para os alunos que
ingressavam na universidade e apresentavam dificuldades na utilização da internet como
ferramenta de pesquisa. Estes cursos eram ministrados também para bibliotecários recém
contratados pela universidade. Neste papel de “professora” pude perceber o quanto o
bibliotecário pode contribuir para o ensino e aprendizagem dos alunos no ambiente
universitário, mas, sobretudo, seu papel na formação de hábitos e costumes concernentes à
leitura, à busca de informações, sua seleção e organização.
Ao iniciar o curso de Mestrado em Educação tive a oportunidade de conhecer
a Teoria das Representações Sociais e a importância por ela atribuída ao senso comum em
suas relações com o conhecimento científico. Despertei para uma nova perspectiva na
consideração das relações sociais e simbólicas e sua polarização no dinamismo de
construção e atribuição de sentidos aos objetos pelos sujeitos. Li e estudei várias
publicações sobre as representações de diversos objetos para diferentes grupos de sujeitos.
Estas leituras permitiram-me descobrir facetas dos objetos que o discurso socialmente
aceitável não costuma revelar. Apaixonei-me por este campo teórico, ao perceber as
possibilidades que poderia abrir para uma mais efetiva atuação em meu próprio campo
profissional.
No princípio pensei em realizar um estudo em bibliotecas escolares
apreendendo suas práticas educativas. Estava refletindo sobre esta possibilidade quando,
para a conclusão de um Curso de Especialização, redigi um trabalho que intitulei
“Bibliotecário: um guarda livros ou um analista de inteligência”. Este trabalho monográfico
consistiu numa pesquisa bibliográfica para levantar dados sobre o tema no meio acadêmico.
Os elementos que encontrei somaram-se aos muitos questionamentos que já trazia comigo:
Qual o papel do bibliotecário na atualidade?
Este trabalho me fez pensar que o bibliotecário que atua em universidades,
ou melhor, em espaços educativos, desenvolve práticas educativas sem que estas sejam
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percebidas como tais pelos próprios bibliotecários. Estudar as representações de
bibliotecário para bibliotecários que atuam em bibliotecas universitárias é uma maneira de
mostrar os sentidos que estes profissionais atribuem à profissão e como estes sentidos se
articulam à construção da sua identidade profissional na sociedade.
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1 INTRODUÇÃO

O bibliotecário, na Antigüidade, era alguém com uma cultura diferenciada,
que detinha, com exclusividade, a informação sobre onde estavam os documentos,
normalmente em papiro ou pergaminho (MILANESI, 2002). Nos dias de hoje, este mesmo
profissional responde por um leque de atividades, dentre as quais a orientação, o
esclarecimento e o ensino de caminhos para o acesso a conhecimentos que ele próprio não
domina, dada a diversidade, profusão e riqueza de informações que se acumulam: a
informação acentua-se como caminho para o acesso ao saber e, sobretudo, como
instrumento de poder.
Mudaram as ferramentas de trabalho: não existe mais apenas o livro em
papel, tão revolucionário na época de Gutemberg e da invenção da imprensa de tipos
móveis; agora, estão aí os e-books que fogem ao espaço físico das bibliotecas e
proporcionam acesso ao hipertexto.
Se o bibliotecário de hoje não é o erudito, como se pretendia até o início do
século XX, ele também não é apenas um técnico que cataloga e classifica livros e outros
materiais. Com a complexificação dos saberes e o incremento da especialização, ele não
tem condições de dominar tudo sobre todas as áreas do conhecimento, mas sua atuação
também não pode ser confundida com uma rotina mecânica e repetitiva; isto, em última
análise, a máquina pode realizar.
Atualmente, dentre as tarefas do bibliotecário estão a de conhecer
alternativas para que os caminhos sejam construídos pelos interessados, de acordo com
suas necessidades; a de instruir e a de sugerir opções para quem deseja buscar
informações, independente de seu suporte. São, portanto, tarefas que supõem o
estabelecimento de um clima relacional que possibilite e estimule o enfrentamento de
dificuldades e a aceitação mútua.
As

comunicações

e

condutas

do

bibliotecário

interfere

nos

seus

interlocutores, elas não são neutras, uma vez que dão forma às relações estabelecidas, pelo
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que expõem indícios dos complexos campos de representações1 que aí se polarizam e
aglutinam. Neles se encontram a representação da própria profissão, as expectativas e
aspirações nela investidas, os reflexos de si que lhe dão os outros; os espaços sociais e
simbólicos que atribui à própria atividade ou pensa que os outros lhe atribuem; o eu, os
outros; poucos e muitos que sobrepõem, compõem ou tentam repor tempos, espaços e
relações.

1.1 O OBJETO DA PESQUISA

No campo complexo de representações, tomou-se como fio um objeto
(bibliotecário), para determinado grupo de sujeitos (profissionais da área que atuam em
uma universidade do Rio de Janeiro), para se tentar uma aproximação dos emaranhados
que mobilizam suas comunicações e condutas no espaço profissional. A pesquisa que
originou este trabalho teve, portanto, como objeto, as representações sociais de
bibliotecário apresentada por profissionais desta área e suas implicações em espaços
educativos.

1.2 O ENCAMINHAMENTO TEÓRICO

O estudo desenvolvido nesta pesquisa fundamenta-se na Teoria das
Representações Sociais (TRS) proposta por Moscovici em 1978, considerando as
contribuições de Abric (1998), de Jodelet (2001), do próprio Moscovici (2001; 2003) e, no
Brasil, de Madeira (1991; 2001), de Alves-Mazzotti (2002), Tura (1998), Sá (1996), dentre
outros.
1

Entende-se que os sentidos ou representações de um dado objeto são construções simbólicas do
indivíduo em suas relações interindividuais, grupais e intergrupais. Como diz Serge Moscovici (1978),
criador da TRS, neste processo de construção e atribuição de sentidos aos objetos, integram-se a
vida psíquica e a vida social. A idéia de campo de representações decorre da consideração de
Jodelet (2001) de que uma representação não existe isoladamente, mas articulada a outros tantos
objetos que assim se apresentam no cotidiano das relações grupais que envolvem o indivíduo
(MADEIRA, 2001).
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De acordo com as proposições desta Teoria, representar uma coisa, uma
noção, uma idéia, uma pessoa, não é criá-la, tirando-a do nada. Representar um objeto é
reconstruí-lo num movimento de apropriação que envolve o individual e o social, os afetos,
as emoções e os conhecimentos do indivíduo, suas relações e interações, a história e as
culturas que marcam suas vinculações e referências.
As reflexões de Moscovici (2001, p.63) situam as representações como
sociais, não apenas por causa de um objeto comum ou porque são partilhadas: elas são um
produto da divisão social do trabalho deixando ver como esta divisão não é apenas um dado
externo, mas marca profundamente indivíduos e grupos, distinguindo-os, distanciando-os ou
os aproximando, uma vez que, como fenômenos psicossociais, respondem basicamente a
duas funções: a formação de condutas e a orientação das comunicações sociais
(MOSCOVICI, 2001; 2003).
Abric (1998) considera que toda representação define-se em torno de um
núcleo central, responsável por seu significado, sua organização interna e estabilidade. Este
núcleo articula um pólo inegociável, ou seja, o que não pode ser mudado na representação
de um dado objeto para determinado grupo de sujeitos, pois, qualquer modificação
implicaria mudança da própria representação. Articulando-se a este núcleo e o protegendo,
por sua flexibilidade, facilidade de absorção e de adaptação do novo e condição para a
integração de modulações individualizadas, está o sistema periférico. Flament (1994)
ressalta o papel deste sistema, mostrando que é através dele que as representações
aparecem no cotidiano.

1.3 OS CAMINHOS DA PESQUISA

O caminho escolhido na investigação articula a aplicação de um questionário
com o objetivo de caracterizar a formação e a experiência dos sujeitos (N=60) e a livre
associação de palavras, tal como foi operacionalizada por Vergés (1992), à análise
categorial temática dos textos produzidos pelos sujeitos, quer para justificar os termos
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escolhidos na evocação, quer para esclarecer escolhas ou posicionamentos que julgassem
oportunos; a esta análise temática associou-se, quando possível ou necessário, a
consideração de figuras de estilo ou de linguagem (MADEIRA, 2005; GUIRADO, 2004). A
adoção desta estratégia vem sendo cada vez mais freqüente em investigações realizadas
no Brasil (MADEIRA; TURA; FERREIRA, 2001; ALVES-MAZZOTTI et al, 2004) e visa
restituir os termos escolhidos a seus campos semânticos originais de modo a ter pistas
sobre possíveis implicações de sua polissemia (MADEIRA, 2002).
Desta forma, pretende-se superar a postura estática e fragmentária implicada
na consideração da palavra fora dos contextos de sua produção e a identificação de sentido
e significado. Visa-se, assim, captar a possível estrutura e organização das representações
sociais de bibliotecário para o grupo estudado, considerando nuanças que dão pistas sobre
diferenças intragrupos, para além da ilusão da homogeneidade.
A livre evocação ou associação de palavras foi aplicada utilizando-se a
seguinte frase indutora: “Quais as quatro primeiras palavras que passam pela sua cabeça
quando você ouve falar em BIBLIOTECÁRIO?” Em seguida, solicitava-se que os sujeitos
marcassem, com um e dois asteriscos, respectivamente, a primeira e a segunda palavra ou
expressão que considerassem como mais importantes e, abaixo, justificassem as escolhas
feitas. Esta última estratégia visava contextualizar, ao menos, as palavras mais importantes.
Para o tratamento do material obtido pela técnica de livre evocação foi
utilizado o software EVOC, conforme as orientações de Vergés (1992) e Flament (1994). O
objetivo é identificar os possíveis elementos do núcleo central pela análise da freqüência (F)
com que a palavra foi evocada, conjugada à consideração da média das Ordens Médias de
Evocação (OME), calculada atribuindo-se pesos de acordo com a hierarquia estabelecida
pelos sujeitos, ou seja, peso 1 para as colocadas em primeiro lugar e assim
sucessivamente; este somatório é dividido pela freqüência total de evocações. A
combinação destes dois critérios - freqüência e ordem média - permite que se distribua os
resultados em dois eixos ortogonais formando quatro quadrantes, indicando a possível
composição dos sistemas central e periférico.
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O estudo da livre associação de palavras propõe-se a permitir a captação da
possível estrutura e da organização das representações sociais de um dado objeto de
estudo. A hipotética centralidade dos elementos que possivelmente comporiam o núcleo
central da representação do objeto, no caso desta pesquisa, foi verificada por critérios
qualitativos, conforme preconizam Moliner (1996) e Abric (1994). O teste de centralidade
utilizado deriva das proposições de Sá (1996), associando-as à lógica da dupla negação
(CAMPOS, 2000) e é conhecido sob a denominação de “questionamento”.
A análise temática exploratória associada à consideração de figuras de estilo
e de linguagem foi aplicada aos textos nos quais os sujeitos justificavam as escolhas feitas,
seja na associação de palavras, seja nas demais questões do instrumento adotado; visava
possibilitar a apreensão de indícios do que é invariante ou variante na argumentação relativa
ao objeto e suas características. As questões fechadas do questionário tiveram o tratamento
estatístico cabível.

1.4 O PLANO DESTA DISSERTAÇÃO

Além da presente Introdução, esta dissertação desenvolve-se pela articulação
de três capítulos que se fecham num item dedicado às Considerações Finais.
O próximo capítulo, intitulado “ALGUMAS PISTAS SOBRE A TEORIA DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS” tem por objetivo apresentar e fundamentar algumas
proposições da Teoria das Representações Sociais significativas para a configuração do
objeto adotada e o encaminhamento metodológico assumido.
No capítulo seguinte, “O LIVRO, A BIBLIOTECA E O BIBLIOTECÁRIO”, em
coerência com os pressupostos da Teoria das Representações Sociais, procura-se
contextualizar o objeto de estudo ao longo do tempo, dos espaços e das relações sociais
que vão dando forma, organizando e hierarquizando, a costumes e práticas. Nesta
contextualização, dá-se particular relevo às pistas concernentes aos possíveis valores que
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sustentam modelos e articulam normas pelas quais o bibliotecário e seu fazer definem-se e
assumem valor social e simbólico em diferentes contextos.
O quarto capítulo, “O BIBLIOTECÁRIO E A COMPLEXIDADE DE SUAS
CONDUTAS E PRÁTICAS”, é dedicado à exploração e à análise do material levantado ao
longo do trabalho de campo. Nestas análises são discutidas

algumas pistas sobre os

sentidos atribuídos ao objeto em estudo pelos sujeitos, confrontando-as com questões
concernentes ao livro, à informação e à prática do profissional de Biblioteconomia na
atualidade.

Finalmente, nas “CONSIDERAÇÕES FINAIS” são apontadas algumas
sínteses a que o estudo permitiu chegar e pistas de uma possível evolução das
representações sociais do objeto em estudo, para os sujeitos da pesquisa, mas,
sobretudo, questões a serem aprofundadas em estudos posteriores.
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2 ALGUMAS PISTAS SOBRE A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

O estudo das representações de um dado objeto possibilita uma aproximação
de indícios que caracterizam o espaço simbólico de determinado grupo em sua articulação à
totalidade social na qual se define, ao mesmo tempo em que dá pistas sobre processos,
mecanismos e estratégias de que este grupo lança mão para garantir sua identidade e
continuidade.
Com esta colocação, enfatiza-se, com Bauman (2005), Moscovici (2001) e
Tap (1979), que a identidade grupal constitui-se a partir do que é próprio a um dado grupo
em determinado contexto e momento, ou seja, o que fundamenta sua especificidade e o
diferencia do que assim se define como alteridade. Num mundo em contínuas mudanças,
estes contornos, por mais que se apresentem como estáveis, movem-se pela profusão e
diversidade de informações que contestam idéias, valores e modelos estabelecidos,
gerando novas sínteses e delineando outros contornos: a identidade é uma representação
de si frente ao alter e, conseqüentemente, a identidade grupal, pela qual pertenças são
afirmadas, é igualmente uma representação que se tece nos sentidos atribuídos a pertenças
em oposição a referências.
No caso específico desta investigação, a apreensão de pistas sobre os
sentidos atribuídos ao bibliotecário por profissionais da área, e sua análise, podem deixar
entrever jogos complexos nos quais informações diversas tanto quanto insatisfações e
satisfações, demandas e necessidades, sonhos e decepções estariam articulando o pessoal
e o social em torno deste objeto. Esta articulação, como quer que se processe, traz sempre
consigo uma atualização de vivências e experiências que, filtradas por valores, assumem
configurações específicas e se traduzem nas normas, modelos e símbolos que orientarão
comunicações e condutas do cotidiano (JODELET, 2001).
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2.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IDENTIDADES

O estudo das representações sociais de objetos os mais diversos tem sido
visto, nos últimos anos, como importante veio de pesquisa que se abre para diversas áreas
do conhecimento. Ao questionar a crença do sentido único a ser atribuído a um dado objeto,
Moscovici (1978) insere-se no grupo dos teóricos que afirmam os sentidos como
construções dos indivíduos em suas relações. Para ele, estas construções integram o
psíquico e o social, as vivências, a experiência, os afetos e a história e estão sempre em
processo (MOSCOVICI, 1989).
Nesta dissertação, ter-se-á por base as proposições de Moscovici em seu
trabalho inaugural de 1961 quando, pela primeira vez, apresenta sua teoria e em trabalhos
posteriores, não só deste autor como de seus colaboradores, inclusive brasileiros. As
contribuições de Abric (1998, 2001) e de Jodelet (1989) e outros estudiosos do campo
também serão consideradas, na medida em que dão ênfase à necessidade da apreensão de
indícios dos processos e mecanismos que marcam a cultura e as relações sociais e afetivas
dos sujeitos pesquisados, imprimindo nuanças próprias às articulações de um dado objeto a
outros igualmente significativos.
A Teoria das Representações Sociais (TRS), como afirma Farr (1997, p. 31),
“é uma forma sociológica de psicologia social, originada na Europa com a publicação La
Psychanalyse: son image et son public” de Moscovici em 1961”. Esta obra apresenta sua
tese de doutorado que teve como objeto a apropriação da psicanálise pelos franceses, nos
anos 50. No Brasil, este trabalho foi traduzido em 1978 com o título: Representação Social
da Psicanálise.
Moscovici

(1978;

1989)

retoma

e

reformula

a

noção,

apresentada

anteriormente por Durkheim, de representação coletiva, “uma espécie de guarda-chuva que
reúne uma larga gama de diferentes formas de pensamento e de saberes partilhados
coletivamente”. (NOBREGA, 2001, p. 57). Analisa criticamente a questão, na busca da
superação de um certo ahistoricismo e da fragmentação dominantes à época:
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características,

nuanças

e

dimensões

distintas

eram

uniformizadas

num

coletivo

indiferenciado. Nesta perspectiva, enriquece suas análises com as contribuições de LèvyBrhüll que, na Antropologia, discutia as questões da ‘mentalidade primitiva’ e das relações
de poder e dominação que esta nomenclatura deixava ver. Em seus estudos, Lèvy-Brhüll
insiste que, de modo sutil, a denominação “mentalidade primitiva” apresentava-se como uma
garantia da atribuição de negatividade ao que diferia dos modelos, costumes e
conhecimento do europeu colonizador.
A conjugação destes elementos e a reflexão sobre o material empírico em
análise no estudo doutoral levado à cabo por Moscovici, permitem-lhe esboçar as linhas
gerais do que hoje é difundido como a Teoria das Representações Sociais. Em sua
argumentação, propõe que a representação é uma nova estrutura no sentido estrito da
palavra, ao mesmo tempo abstrata e figurada, pensada e concreta (MOSCOVICI, 2001,
2003).
Na perspectiva deste autor, representar uma coisa ou uma noção não é tirá-la
do nada, numa produção autônoma ou individual isolada: o “individual e social são
enfocados a partir do que se convencionou chamar de campo de representações sociais”
(MADEIRA, 1991, p. 130).
A representação de um objeto integra informações, idéias, imagens,
lembranças, experiências, afetos que, ao defini-lo, o articulam a outros, atualizando tempos
e espaços diversos. Jodelet (2001, p. 22) afirma que a representação “é uma forma de
conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui
para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”.
Como saber do senso comum, as representações sociais referem-se a
conjuntos de informações organizadas e hierarquizadas por valores que se traduzem em
normas, espelham-se em imagens, símbolos e modelos construídos e sempre enriquecidos
nas relações grupais, ao longo da vida dos sujeitos. Mostram e ratificam pertenças e
referências definidas na pluralidade das culturas e permitem as comunicações e condutas
cotidianas. Para Abric (1998, p.64), a representação é “produto e processo de uma atividade
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mental por intermédio da qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real com o qual é
confrontado e lhe atribui uma significação específica”. Nesta perspectiva, as representações
sociais vão se articular como “conjunto organizado de opiniões, atitudes, crenças e de
informações referentes a um objeto ou a uma situação” (ABRIC, 2001, p.156), determinado,
ao mesmo tempo, pelo próprio sujeito e pelo sistema social e ideológico no qual está
inserido.
Este último aspecto relaciona-se à colocação de Moscovici (2001) de que o
referente último de todo o processo representacional é o eu do sujeito: a identidade do
sujeito é plural tendo em vista a pluralidade de suas pertenças e a potencialidade de
referências que caracterizam sua cultura (BAUMAN, 2005). Ao se representar o objeto, o
sujeito identifica-se ao grupo em relação ao qual o situa, filtrando as informações a que tem
acesso pelos valores e crenças que atribui a este grupo, reorganizando-as pelos modelos e
normas que a este julga pertinente; assim identificado, ele constrói, retifica ou ratifica os
atributos que garantem sua pertença àquele grupo, ou seja, uma identidade grupal que se
pluraliza.
Para Tap (1979) a identidade é um conjunto de representações, sentimentos
e opiniões que o sujeito tem sobre si mesmo. Longe de ser um estado, a identidade é plural
e processo: refere-se à pluralidade de pertenças e referências grupais que vão marcando o
indivíduo ao longo de sua vida e relações e, também, estará sempre, potencialmente, sob o
influxo das novidades que circulam e afetam indivíduos e grupos.
A questão da identidade remete à noção de diferença. A identidade afirma-se
na relação com a diferença, sendo o diferente o contraponto necessário à afirmação do
igual. Como afirma Hall (2000), a identidade é marcada pela diferença, ou seja, o diferente
permite que o que é igual se demarque, ou melhor, o igual só pode se perceber tal, frente ao
diferente.
As identidades de um indivíduo estão relacionadas ao social. Goffman (1980)
mostra que as identidades sociais estão marcadas pelas vinculações grupais dos indivíduos,
efetivas ou desejadas. Estas vinculações efetivas ou desejadas, por sua vez, dizem respeito
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aos diversos grupos com os quais os indivíduos vão interagindo em sua vida, identificandose ou demarcando-se. Neste movimento, buscam o reconhecimento e a aceitação dos que
consideram como iguais ou daqueles aos que pretendem se igualar, também pelo
distanciamento e a exclusão dos diferentes. Lipianski (1992 apud MOITA, 2000, p.115)
afirma que a identidade social “revela a apreensão objectiva e designa o conjunto de
características pertinentes definindo um sujeito e permitindo identificá-lo do exterior”.
Estas considerações permitem situar a profunda articulação entre identidades
e representações de si, do outro e dos outros. É todo um processo de simbolização
concretizando e dando sentido aos indivíduos, aos grupos e às relações sociais.
Para Moita (2000) as identidades social e pessoal não podem ser
dissociadas, da mesma forma que ambas se entrecruzam no que denominaríamos de
identidade profissional. Bauman (2005) insiste que as identidades profissionais, como todas
as formações identitárias, constituem-se num processo que, na atualidade, se faz e refaz
continuamente, dadas a profusão e a provisoriedade das informações e novidades que
circulam. A identidade profissional supõe a experiência, mais ou menos organizada e
sedimentada, de uma formação para o exercício da atividade e a atuação de mecanismos
sociais, complexos ou não, que a situem e instituam como tal; supõe, também, as condições
de sua efetiva concretização, o valor social e simbólico que lhe é atribuído no conjunto das
atividades profissionais naquela totalidade social, naquele contexto relacional, espacial e
temporal, e as informações e novidades que circulam (re)fazendo saberes, fazeres e
práticas.
A identidade profissional de um indivíduo, portanto, não é estática nem
perene; caracteriza-se como uma construção que leva em conta a história e a cultura, o
pessoal e o social, como também, os contextos de vida e de relações, os espaços e
tempos envolvidos. É uma construção que se quer acabada em cada síntese, ainda que,
necessariamente, esteja sempre em processo. Nesse grande caudal, estão questões que
integram as contingências do encaminhamento à profissão, do espaço social e simbólico
que lhe é atribuído no conjunto das atividades produtivas daquela totalidade social, as
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tarefas que lhe cabem e sua hierarquização e valoração no conjunto, etc, como também,
a satisfação e as expectativas mobiliadas pelo ator social, por seus pares e pelos outros.
A questão da identidade profissional, nesta postura teórica, articula-se às
condições sociais que definem o espaço amplo e restrito de seu exercício e as construções
representacionais que a classificam, organizam e hierarquizam. Nela articulam-se tempos,
espaços e relações de diferentes ordens e níveis: informações que circulam sobre a
profissão cruzam-se e se distorcem no crivo de interesses, experiências, valores e modelos
que vão dando forma ao seu espaço social e simbólico num dado contexto (TAP, 1979). A
identidade profissional de um indivíduo é, portanto, marcada pelo saber do senso comum ou
representações sociais que assinalam suas pertenças e referências em relação a esta
profissão, aos investimentos nela mobilizados, às repostas obtidas ou sua ausência, dentre
outras nuanças (LIPIANSKI, 1992).
As reflexões de Moscovici e de seus colaboradores, por sua vez, consideram
as representações como sociais, não apenas por causa de um objeto comum ou porque são
partilhadas mas, principalmente, por serem um produto da divisão social do trabalho,
deixando ver como esta divisão “não é apenas um dado externo, mas marca profundamente
indivíduos e grupos, distinguindo-os, distanciando-os ou os aproximando, vez que, como
fenômenos psicossociais, respondem basicamente a duas funções: a formação de condutas
e a orientação das comunicações sociais” (MOSCOVICI, 2001, p.63). Nesta perspectiva, as
articulações entre representações sociais de diferentes objetos e os processos de
construção de identidades, permitem apreender pistas para o estudo do social e de suas
configurações complexas.
Note-se que as representações sociais não existem de modo isolado. Elas se
articulam em campos amplos, denominados campos de representações (MADEIRA, 2001)
e, assim, constituem-se como um saber acerca do real, também denominado de saber do
senso comum, cujas características são diversas das do saber científico.
Em nome do saber científico censura-se o saber do senso comum sob o
argumento de que distorce as informações fazendo-as perderem a veracidade e a
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objetividade. Ora, estes saberes são de natureza diversa e têm processos, mecanismos e
códigos também diversos.
Grize (2001, p.135) afirma que “os objetos da ciência são, por definição,
reduzidos a algumas propriedades explícitas”, já no senso comum, o sujeito é um objeto do
pensamento, possuindo um núcleo relativamente definido, porém com uma zona desfocada.
Além disto, no que tange ao saber do senso comum, afirma-se sua diversidade, como
diversos são os grupos e as possibilidades de grupamento numa dada totalidade social.
O saber do senso comum, em sua riqueza e pluralidade, espelha e ratifica
pertenças e referências que continuamente se vão definindo na pluralidade das culturas,
alimentando-as (MADEIRA, 2001). O saber do senso comum é o saber do cotidiano, ou
seja, articula um conjunto de informações, valores, normas, símbolos e modelos construídos
nas relações grupais e inter-grupais, ao longo da vida dos sujeitos (GRIZE, 2001).
Nesta perspectiva, nas relações inter-individuais e grupais desenvolve-se um
profundo e longo “processo de construção social e histórica de saberes, os quais, em sua
pluralidade, articulam a diversidade e a pluralidade de culturas às dimensões psicossociais
daqueles que as fazem e nelas se fazem”. A consideração da pluralidade traz consigo a
admissão de especificidades de forma, conteúdo, organização e finalidade, definindo
códigos e símbolos, cujo domínio permite a acessibilidade e a comunicação (MADEIRA,
2000, p. 241).
As representações, enquanto campo articulado, funcionam como um sistema
de interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos com o seu meio físico e
social, orientando seus comportamentos e suas práticas (ABRIC, 1998, p.28).
Moscovici (2003) mostra que as representações sociais de um dado objeto,
ao assinalarem pertenças e referências grupais, permitem a formação de condutas
coerentes e conseqüentes, em relação a essas pertenças e referências. Assim, elas vão
organizar e orientar as condutas e as comunicações dos indivíduos em suas relações,
distinguindo, ratificando e articulando o “desejável”, o “adequado” ou o “verdadeiro” para o

26

grupo ou subgrupos, de acordo com os valores, as crenças, os modelos, símbolos e
imagens que os regem.
Já em suas proposições iniciais, Moscovici (1978) destacava que, enquanto
fenômeno psicossocial, as representações se construíam pela articulação de dois
processos: a objetivação e a ancoragem. Neles atuam as dimensões cognitivas e afetivas,
as informações e as experiências de diferentes ordens, as vivências, as relações, a cultura e
a história dos sujeitos.
Pela objetivação, as informações circulantes acerca do objeto são
fragmentadas, desarticuladas de seus contextos originais e reconstituídas, sob nova forma,
em contextos que são familiares ao indivíduo. Esta reconstituição associa ao objeto
representado uma imagem ou núcleo figurativo ou, ainda, um esquema. Esta reconstrução
significativa dá novas cores e articulações ao objeto que, reconfigurado, ou seja, apropriado,
passa a integrar o senso comum próprio àquele grupo e, assim, torna-se “natural”. Esta
naturalização do que é simbólico é um recurso pelo qual o grupo passa a tentar difundir o
que lhe é próprio como o único possível: o objeto representado passa a ser apresentado
como ‘o objeto’.
A ancoragem orienta todo o processo de objetivação, pois a filtragem das
informações que circulam e sua desarticulação dos contextos que as originaram se dá pela
força dos valores, crenças, modelos e símbolos que definem os espaços sociais e
simbólicos dos grupos que estão a se apropriar do objeto. A ancoragem norteia todos os
movimentos do processo de objetivação, garantindo a coerência com o que caracteriza o
grupo em suas relações e delimitações.

2.2

AS

ABORDAGENS

PROCESSUAL

E

ESTRUTURAL

NO

ESTUDO

DAS

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Banchs (2004), ao estudar as alternativas de desenvolvimento da teoria
proposta por Moscovici, aponta duas abordagens que considera significativas:
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1) a abordagem processual, desenvolvida por Jodelet (2001) e pelo próprio
Moscovici, leva em conta, sobretudo, o dinamismo de construção das representações de um
dado objeto e sua inserção em campos amplos de representações pelos quais indivíduos e
grupos se situam numa dada totalidade social;
2) a abordagem estrutural, proposta por Abric (1998, 2001) e desenvolvida
pelo denominado Grupo do MIDI de Aix-en-Provence, França (ABRIC, 1998; FLAMENT,
1994), propõe-se ao estudo da estrutura e da organização das representações sociais de
um objeto, partindo do pressuposto de que “toda representação se organiza em torno de um
núcleo central” (ABRIC, 1998, p.31)2. Em seus estudos, este Grupo vem procurando
descrever as funções e dimensões do sistema central, assim como as funções e dimensões
do que denomina como sistema periférico da representação social, justificando a ambos.
A abordagem processual, por suas características, permite apreender pistas
sobre as redes de sentidos, nas quais o objeto vai tomando forma para os sujeitos. A
consideração destas redes leva a buscar indícios sobre o processo de construção da
representação, ou seja, o dinamismo de articulações do objeto em estudo a outros, próprios
àquela cultura e às culturas tomadas como referência pelos sujeitos, bem como a outros
tantos objetos que assinalam a história pessoal e afetiva dos envolvidos e as nuanças daí
decorrentes.
A abordagem estrutural, por sua vez, visa dar pistas sobre o que, no objeto,
os sujeitos possivelmente consideram como inegociável e o que aceitam mais facilmente
modificar para garantir as relações grupais e inter-grupais que lhes interessam. Flament
(1994) afirma que é através da periferia que as representações aparecem no cotidiano,
acrescentando que, qualquer modificação, mesmo que pequena, no núcleo central é
precedida e preparada, longamente, por modificações nos elementos periféricos.
Pela abordagem processual, os pesquisadores procuram captar, nas
informações que circulam e nas práticas cotidianas, indícios das crenças, valores, modelos,
2

Baseado nas idéias de Moscovici, Abric desenvolve uma pesquisa, que mais tarde irá se tornar sua
tese de doutorado, com o título Jeux, conflits et représentations sociales, na Université de Aix-enProvence.
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símbolos, normas e imagens que definem um dado objeto, para determinado grupo de
sujeitos. Partem do pressuposto de que indícios das representações de um objeto se
deixam entrever nas comunicações e condutas cotidianas. Estes pesquisadores enfatizam
que as representações sociais não se constroem e se mostram de modo direto, mas nas
diversas relações que vão articulando o objeto a outros, numa dada cultura. Logo, ainda que
o pesquisador circunscreva o objeto cujo sentido se propõe apreender, este sentido só
poderá ser captado pela consideração das redes pelas quais os sujeitos se apropriam do
objeto, tornando-o objeto do senso comum.
As proposições de Abric (1998), concernentes à abordagem estrutural,
partem do pressuposto de que toda representação toma forma em torno de um núcleo
central, responsável por seu significado, sua organização interna e sua estabilidade. Este
núcleo define um pólo inegociável que caracteriza a representação social de um objeto para
um dado grupo de sujeitos, ou seja, o que não pode ser mudado: qualquer modificação
neste núcleo implicaria mudança da própria representação.
Articulando-se ao núcleo central, com a função, sobretudo, de protegê-lo, por
sua flexibilidade, facilidade de absorção e de adaptação do novo e condição para a
integração de modulações individualizadas, está o sistema periférico. Flament (1994)
ressalta o papel deste sistema, mostrando que é através dele que as representações
aparecem no cotidiano permitindo, assim, o resguardo do que é efetivamente, importante.
Abric (1998, p.30) afirma que as representações respondem a quatro funções
essenciais:
1) “a função de saber”: elas permitem compreender a realidade e os objetos
que a concretizam;
2) “função identitária”: elas definem os parâmetros para a constituição de
identidades grupais, definindo a especificidade dos grupos;
3) ”função de orientação”: elas orientam as condutas, organizando e guiando
as práticas; e
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4) “função justificadora”: possibilita o desenvolvimento de argumentação que
justifique tomada de posição, condutas e comunicações, de modo coerente e consistente
com valores dominantes às pertenças e referências concernentes ao objeto.
Sendo responsável pelo significado, a organização interna e a estabilidade da
representação social de um dado objeto, o núcleo central precisa resistir à multiplicidade de
informações que circulam; para tanto, têm o apoio do sistema periférico que, por sua
flexibilidade, facilidade de absorção e de adaptação do novo aos sistemas de referência
próprios ao grupo (anulando ou restringindo a ameaça potencial que este novo possa
significar), defende e protege o que é central.
No entendimento de Abric (1998, 2001) o sistema periférico possui cinco
funções importantes para a dinâmica das representações:
1) a concretização do núcleo central, ancorando-o na realidade;
2) a regulação, que consiste na adaptação da representação ao contexto;
3) a prescrição de comportamentos, que funciona como esquema organizado
pelo núcleo central, garantindo o funcionamento instantâneo da representação;
4) a proteção do núcleo central, mecanismo de defesa que visa proteger a
significação central da representação; e
3)

modulações

individualizadas,

que

permitem

a

elaboração

de

representações relacionadas à história e às experiências pessoais do sujeito.
Estes dois subsistemas (central e periférico) permitem, por sua estrutura e
suas funções, resolver a aparente contradição que pode ser entrevista ao se ter pistas sobre
as representações sociais de um dado objeto para determinado grupo de sujeitos: estas
pistas deixam entrever indícios de rigidez e de flexibilidade, de particularidades e de pontos
em comum, de oposições e de alianças. Ora, por definição, é de se esperar que isto ocorra,
pois um grupo não é uniforme; comporta nuanças e subdivisões que se deixam ver nas
nuanças dos sentidos que os indivíduos atribuem a um objeto. O núcleo central é a parte
rígida e consensual de uma representação, implicando que mudar mesmo que seja um
elemento deste núcleo leva à mudança da própria representação. O sistema periférico, por
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sua vez, é flexível, marcado pela diferença e pelas modulações individuais e subgrupais;
tem como objetivo proteger o núcleo central, garantindo a admissibilidade e legitimidade das
particularidades e especificidades de indivíduos e subgrupos.
O núcleo central é determinado pela natureza do objeto representado, pelo
tipo de relações que o grupo mantém com o objeto e pelo sistema de valores e normas
sociais que constituem o contexto ideológico do grupo. Abric (1998) afirma que as
representações são manifestações do pensamento social e, como tais, necessitam garantir
a identidade e a continuidade do grupo social a que se referem. Com isso, tornam-se
inegociáveis para resguardar o modo de vida e o sistema de valores do grupo. O núcleo
central é determinado pelas condições históricas, sociológicas e ideológicas, fortemente
marcado pela memória coletiva do grupo e pelo sistema de normas ao qual ele se refere
(ALVES-MAZZOTTI, 2002).
A consideração destas duas abordagens foi necessária para situar melhor o
objeto em estudo e os caminhos assumidos nesta investigação. Como fazem muitos
pesquisadores no Brasil, na pesquisa desenvolvida nesta dissertação de mestrado optou-se
por conjugar estas duas abordagens (TURA, 1998; VILLELA; PRADO; TURA, 2002; ALVESMAZZOTTI, 1994, 2002, 2004; MADEIRA, 1991, 2002, 2005).
Pretende-se, assim, melhor explorar o campo no qual o objeto em estudo (as
representações de bibliotecário para profissionais da área) se constitui, considerando as
redes que vão construindo seu sentido em articulação a outros que marcam a cultura dos
sujeitos definindo o espaço desta profissão e o integrando em um campo amplo de
significação.
Com a aplicação da teoria das representações sociais e a conjugação destas
duas abordagens espera-se, nos limites de uma dissertação de mestrado, caminhar um
pouco mais na exploração dos múltiplos fios que se articulam na construção dos sentidos
que bibliotecários atribuem à própria profissão nos dias de hoje, em particular os que atuam
em universidade.
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A exploração de indícios sobre esta representação é importante, pois será ela
que orientará as condutas e comunicações deste profissional e sua prática cotidiana. Como,
nos dias atuais, ele se vê e a seu trabalho? Como se vê no outro e como crê, desejaria ou
teme ser visto? Qual é o objeto de seu trabalho? Aquilo que, indiscutivelmente, o define nos
dias de hoje.
Para que se tornasse possível uma aproximação de respostas a estas
questões, julgou-se importante apresentar uma breve evolução do espaço de trabalho do
bibliotecário, ao longo do tempo, de sua função e suas tarefas. Com isto, se pretendeu
delinear os contextos de uso de suas práticas e comunicações e os pólos que as vêm
marcando.
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3 O LIVRO, A BIBLIOTECA E O BIBLIOTECÁRIO

Ao longo do tempo, a evolução dos livros e das bibliotecas, enquanto
espaços de saber, e da figura do bibliotecário, como o profissional que atua nestes
espaços, vem traçando, desde a Antiguidade, uma trajetória cujos pontos de inflexão
deixam entrever indícios do poder que, numa dada sociedade, a posse da
informação garante àquele que dela se apropria.

3.1 A TRAJETÓRIA

Na Antiguidade, a cultura oral era predominante. A transmissão dos
conhecimentos que se iam acumulando ou sedimentando era feita oralmente, nas
famílias ou nos grupos. Na proporção em que começou a existir a necessidade de
códigos escritos para guardar esse saber, surgiu a necessidade de um espaço
geográfico no qual este material pudesse ser armazenado, ainda que, segundo
Battles (2003), a maior parte das bibliotecas da Antiguidade pertencia a particulares.
Para possuir uma biblioteca era necessário ter condições financeiras para tal3.
Neste período, o material mais freqüentemente usado em associação
ao código escrito era de origem mineral: em tabletas de argila eram gravados e
armazenados os conhecimentos a serem guardados ou transmitidos. Existiram,
também, bibliotecas vegetais, cujas coleções eram constituídas de papiro4, como a
Biblioteca de Alexandria, e bibliotecas animais, nas quais o material dominante era o

3

Aristóteles, Eurípedes e Teofrasto, por exemplo, eram citados como pessoas que possuíam boas
bibliotecas (BATTLES, 2003).
4
Conta-se que os governantes de Atenas proibiram o comércio de papiro com Pérgamo na tentativa
de impedir o crescimento de sua biblioteca. Com isso, os habitantes de Pérgamo inventaram o
pergaminho que, por ser reciclável e resistente, tornou-se o material mais utilizado na época
(BATTLES, 2003, p.35).
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pergaminho. Este último tornou-se o suporte preferido para a escrita, até à Idade
Média (BATTLES, 2003).
A Biblioteca de Alexandria, a mais famosa das bibliotecas, é um ícone
quando se fala da história das bibliotecas5. Foi criada a partir da idéia de Soter, um
antigo general de Alexandre, O Grande, que pretendia “construir uma biblioteca
capaz de concentrar em si toda a sabedoria acumulada pelo mundo grego, dando a
seus herdeiros domínio sobre ela” (BATTLES, 2003, p.32)6. Essa biblioteca não
possuía livros encadernados (códice7) mas inumeráveis rolos de papiro. Este
material era frágil e de difícil preservação: os rolos ficavam empilhados e para
localizar e consultar algum era necessário mexer nos demais, o que dificultava o
acesso e danificava o material. Apesar da importância da biblioteca de Alexandria,
as lutas pelo poder, por um lado, e a fragilidade do papiro, por outro, fizeram com
que, aos poucos, ela fosse perdendo sua pujança, numa destruição lenta que levou
ao seu desaparecimento.
O desaparecimento da Biblioteca de Alexandria é uma prova de que,
dada a fragilidade do material utilizado, as informações que ali existiam ficaram
vulneráveis. Com os anos, os rolos de papiro foram danificados pela umidade e a
aridez, além dos prejuízos causados pelo manuseio e pelos famosos incêndios que
ocorreram nesta biblioteca. As obras da Antiguidade que sobreviveram aos ataques
5

Segundo Schilling (2004), para um intelectual grego, ser convidado para o cargo de bibliotecáriochefe da Biblioteca de Alexandria era como atingir o Olimpo. A Biblioteca de Alexandria, por suas
funções, era o que depois veio ser universidade. Cabia ao bibliotecário chefe, sobretudo, orientar as
leituras e a formação dos príncipes. Em Alexandria existiam mais de 700000 volumes (MARTINS,
2002, p.74). Schilling (2004) apresenta uma lista de alguns dos principais bibliotecários, que se
distinguiram por serem humanistas, filólogos: “Demétrio de Faléreo (284 a.C.), Zenôdoto de Éfeso
(284-260 a.C), Calímaco de Cirene (260-240 a.C.), Apolônio de Rodes (240-235 a.C.), Erastóstenes
de Cirene (235-195 a.C.), Apolônio Eidógrafo (180-160 a.C.), Aristarco de Samotrácia (160-145 a.C.)”
Disponível em: http://educaterra.terra.com.br/voltaire/capa.htm. Acesso em: 12 maio 2005.
6
Foi em Alexandria que se realizou a tradução histórica dos livros sagrados dos hebreus, quando
setenta sábios passaram estes textos para o grego. Esta tradução, que tomou a denominação a
“versão dos setenta” (MARTINS, 2002, p.75), foi um marco na história do judaísmo porque permitiu
sua propagação entre os gentios e o estabelecimento do cristianismo.
7
O material utilizado era o pergaminho, primeiramente em rolos, como o papiro e depois em folhas
presas por costura e encadernadas; este conjunto era chamado de códice (MILANESI, 2002, p.23).
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da natureza e do homem, foram as que eram guardadas por colecionadores, em
pequenas bibliotecas particulares.
As bibliotecas medievais são prolongamentos das bibliotecas antigas.
As modificações que podem ser observadas na Idade Média são com relação às
novas

formas

de

organização

social:

as

bibliotecas

passam

a

existir,

predominantemente, no interior dos mosteiros e de conventos; apenas sacerdotes e
outros religiosos tinham acesso a este ambiente, tornando-o, progressivamente,
secreto. Ele passa a ser domínio da hierarquia monacal, a qual também define
aqueles que terão acesso ao saber ali acumulado. A importância atribuída às
bibliotecas pode ser inferida do provérbio então em voga: “Mosteiros sem livros,
praça de guerra sem armas” (MARTINS, 2002, p.83).
O livro, neste contexto, torna-se uma fonte de informações que
accessível de modo indiscriminado, poderia prejudicar, gravemente, os que dele se
aproximassem. Pelas proclamações de um discurso que enfatiza o zelo pelo próximo
e o cuidado com o outro (valores morais e éticos que então se impunham) são
garantidas diferenças e distinções as quais, efetivamente, asseguram espaços de
poder para os detentores de um saber a que poucos têm acesso: chegar até os
livros exigia uma iniciação prévia e uma orientação segura, ficando restrito aos
iniciados (MARTINS, 2002). Insere-se aí a questão da difusão do ensino e do
aprendizado da leitura e da escrita. Enquanto a leitura é privilégio de poucos, a
restrição ao acesso a este saber se faz mais facilmente.
Considere-se que, mesmo os que se ocupavam da confecção e da
manutenção dos livros, neste período, integravam também os mosteiros,
participando, ainda que em níveis diversos, da vida religiosa. Logo, pertenciam a um
espaço restrito e estavam subordinados às leis que resguardavam posições e
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hierarquizações. Tal estado de coisas continuou, mesmo com a criação de
universidades no século XIII (BATTLES, 2003). Note-se que a concepção das
primeiras universidades, e as atividades que lhes couberam, configuraram-se como
prolongamentos das ordens eclesiásticas. Teixeira (1997, p.121) mostra que, no
período, ”o interesse pelo estudo, pela cultura e pela inteligência se confundia dentro
das instituições existentes, sobretudo a Igreja, não sendo a conservação e o
desenvolvimento do saber humano, objeto de nenhuma instituição especializada e
autônoma”. Este autor complementa, afirmando que “as universidades anunciam o
florescer da civilização ocidental”.
Na Europa, ordens religiosas como a dos franciscanos, dos
dominicanos e outras, encontram-se na origem de muitas universidades. Livros e
manuscritos ficavam com os professores encarregados de pesquisar ou transmitir
aqueles conhecimentos. Em caso de morte ou de viagem este material era
encaminhado para a biblioteca da universidade, com todas as notas e comentários
produzidos pelos professores, enriquecendo o conjunto8.
Segundo

Martins

(2002)

as

bibliotecas

das

universidades

desenvolveram-se, sobretudo, a partir do século XV, atingindo sua plena força no
início da Renascença. A efervescência de idéias surgidas e disseminadas no
período, o aumento do número de leitores, o desenvolvimento da imprensa, dentre
outros aspectos, contribuíram para que as bibliotecas proliferassem.

8

A Universidade de Paris, por exemplo, adotou o nome de um religioso, Robert de Sorbon, que doou
os primeiros livros para a biblioteca, que passou a se denominar Sorbone. A biblioteca da Sorbone
organizou, em 1290, seu catálogo geral e, nos últimos anos daquele século, teve seu acervo
duplicado. A ferramenta utilizada para organizar este catálogo era o alfabeto que, até então, não era
utilizado, uma vez que os livros eram organizados racionalmente e cabia ao autor ou estudioso
discernir estas relações racionais (BATTLES, 2003).
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O desenvolvimento da imprensa de Gutemberg9, a todo vapor, e o
número de pessoas letradas nas camadas economicamente mais favorecidas,
tiveram papel importante no contexto.
A figura do bibliotecário, neste período de proliferação das bibliotecas,
precisou modificar-se para atender às novas necessidades dos leitores e ele passou
a ser visto de modo independente da dominância religiosa. Milanesi (2002) afirma
que este momento tem particular importância pois, no incipiente movimento de
laicização, os livros ultrapassam o âmbito da religiosidade, avançando para outros
territórios temáticos: “o livro projetou-se como um instrumento fundamental para a
circulação de idéias com as transformações da sociedade européia da prérenascença” (MILANESI, 2002, p.25). A realidade do livro disseminador tanto pôde
ser observada na biblioteca, que deixou de ter apenas o objetivo de guardar
documentos cabendo-lhe, também, organizá-los segundo uma lógica pré-definida,
quanto na figura remodelada do bibliotecário, mais preparado para atender às novas
demandas da sociedade.
Um quadro de 1566, atribuído a Giuseppe Arcimboldo10, pintor da
época, apresenta uma síntese das características atribuídas, naquele período, ao
bibliotecário: esperava-se que conhecesse todos os livros e manuscritos. Isto fica
claro, num texto, citado por Battles (2003, p.14). Neste, o bibliotecário é descrito
como alguém que “[...] perambula por entre estantes empoeiradas e vai, aos poucos,
lendo cada um dos livros postos sob os seus cuidados. Quando chega ao último
9

A invenção da imprensa por Gutemberg, datada de 1455, com a impressão da Bíblia de 42 linhas
por página, é um momento histórico, ainda que alguns historiadores afirmem que, desde 1260, os
fundidores europeus já fabricavam letras isoladas e as imprimiam. Outros, ainda, questionam o
ineditismo da invenção de Gutemberg, argumentando que, na Coréia, podem ser encontrados
vestígios do uso da imprensa de caracteres móveis, datados do início do século XV. Mesmo com
estes questionamentos, Gutemberg não deixa de ter reconhecido seu valor para o progresso do livro,
já que abriu o caminho para a grande imprensa (MARTINS, 2002).
10
Pintor italiano famoso pelos quadros em que, combinando frutas, animais ou vegetais, compunha
figuras humanas. Em O bibliotecário (ca 1566) Arcimboldo revela seu espírito brincalhão: uma pessoa
não é apenas um livro, mas toda uma biblioteca (BATTLES, 2003).
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volume, recomeça todo o processo”11. Milanesi (2002, p.3), afirma que na época, o
bibliotecário era visto como “um homem sábio e leitor por definição”.

Figura 1 - O Bibliotecário de Giuseppe Arcimboldo (ca 1566)
Fonte: Battles (2003)

Nos dias atuais, no entanto, mesmo que a curiosidade incitasse algum
bibliotecário a ler todos os livros, isto suporia o emprego de uma vida inteira sem que
chegasse ao fim do material existente. Na sociedade, entretanto, persiste o
estereótipo pelo qual quem trabalha em bibliotecas lê tudo o que existe ali e também
conhece todos os livros, reafirmando as características de culto e de erudito que a
tradição atribuía a este profissional.
A figura 1 mostra um homem, cuja imagem é formada por livros,
remetendo à idéia de que cada homem é uma biblioteca, no sentido de, nele,
atualizar-se a cultura de seus grupos de pertença ou referência. Dada a época de
sua criação, no entanto, esta perspectiva interpretativa cede lugar à afirmação do
11

Do “Almanaque do velho bibliotecário”. Segundo Battles, este livro, durante muito tempo divulgado
como um apócrifo do século XVIII, na verdade é um embuste literário perpetrado por um bibliotecário
de Boston, no início do século XX.
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bibliotecário como aquele que domina todos os conhecimentos apresentados nos
livros de sua biblioteca, ou seja, é uma autoridade sobre os temas abordados nas
obras ali armazenadas. Em conseqüência, a focalização da figura do bibliotecário
reduz a amplitude da mensagem.
Com a criação das universidades, a invenção da imprensa, a
efervescência de idéias que caracterizou o Renascimento, a complexificação do
saber, o advento das especializações e etc tornou-se impossível a um homem
dominar todo o conhecimento construído. Impôs-se uma mudança nas atribuições
do bibliotecário: ele passou a ser responsável não apenas por guardar, em
segurança, todos os livros e os manuscritos disponíveis naquele espaço mas,
sobretudo, pela organização do acervo da biblioteca.
Na Antiguidade e na Idade Média, a posse das bibliotecas ou o acesso
aos livros fizeram eclodir lutas, chegando, mesmo, à destruição de algumas, na
tentativa de apagar informações consideradas profanas ou inoportunas aos
contextos de dominação que se impunham. A Biblioteca de Alexandria desapareceu,
como afirmam os historiadores, graças a essas lutas, assim como os diversos livros
que foram considerados profanos e queimados no fogo da Inquisição; além disto,
homens que se aproximavam dos livros tinham suas vidas tiradas por venenos ou
outras formas de violência, no esforço de impedir que as informações fossem
divulgadas entre os não iniciados.
Mais tarde, já na segunda metade do século XIX, Melvil Dewey criou a
primeira escola para a formação de bibliotecários, em Colúmbia, nos Estados Unidos
da América, preocupado em preparar pessoas, não apenas para guardar livros, mas
também capazes de localizá-los com a presteza necessária. Suas idéias trouxeram
novas perspectivas à atividade e, dentre suas proposições, cabe destacar a
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insistência que “para as bibliotecas cumprirem o seu papel, deveriam privilegiar
menos os títulos dos livros que adquiriam e mais a maneira de organizá-los e de
torná-los disponíveis.” (BATTLES, 2003, p.143). Esta preocupação era coerente
com sua definição da profissão do bibliotecário como aquele que preza a eficiência
acima de tudo. Note-se que nesse período, as bibliotecas, pelas facilidades de
produção dos livros, passaram a acumular muito material, o que dificultava a sua
localização nas estantes.
Dewey foi o criador do código de Classificação Decimal12 que leva o
seu nome. Sua preocupação revelava um problema que assombrava as bibliotecas
que possuíam um acervo em crescimento e precisavam organizá-lo de forma que os
livros pudessem ser localizados com facilidade. O uso do código permitiu que o
bibliotecário, menos preocupado em descobrir onde um livro poderia estar guardado,
se empenhasse em apreender o que melhor atenderia às necessidade do leitor em
potencial. É nesta perspectiva que Battles (2003, p.150) afirma que “Leitores lêem
livros, bibliotecários lêem leitores”. Além disto, os leitores da época liam os livros que
eram autorizados, vez que nem todos os livros podiam ser lidos e as informações
neles existentes repassadas à sociedade. Competia aos bibliotecários selecionar o
que podia e o que não podia ser lido, ou seja, orientar o leitor.

3.2 A TRAJETÓRIA NO BRASIL

Os primeiros livros que se fizeram presentes, no Brasil, eram de cunho
religioso e foram trazidos pelos jesuítas quer para seu próprio estudo ou oração,
12

Melvil Dewey (1851-1931) é considerado, até hoje, como um dos bibliotecários mais famosos de
todos os tempos. Foi o fundador da primeira escola de Biblioteconomia dos Estados Unidos da
América, em 1887, e o criador da classificação decimal que leva seu nome e é utilizada, até hoje, em
várias bibliotecas. Esta modalidade de classificação é chamada de CDD (Classificação Decimal de
Melvil Dewey) (PIEDADE, 1983).
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quer para auxiliar na catequese dos nativos (SCHWARCZ, 2002). Este trabalho de
catequese visava, sobretudo, “civilizá-los”, ou seja, pretendia “renovar” ou “recriar”
os nativos pela imposição da cultura européia. A idéia da necessária coerência entre
as crenças e os valores dominantes à época justificava a desvalorização do
desconhecido, das culturas daqueles povos com hábitos e práticas que, apreendidos
pelos códigos dos dominadores, afrontavam a moral e os costumes ditos civilizados.
Imagens e símbolos ratificavam a posição destes nativos, aos olhos do outro, como
não humanos, sem almas. Nesta perspectiva, ao corresponder ao trabalho da
catequese, o nativo aproximava-se do humano e até poderia ser alfabetizado e
instruído (SCHWARCZ, 2002).
Não cabe aqui recontar a história do Brasil para falar da historia do
livro, da biblioteca e do bibliotecário no Brasil. Um acontecimento deve, no entanto,
ser assinalado: a vinda da família real para o Brasil, em 1807. Com a invasão das
tropas francesas, a corte portuguesa, sentindo-se ameaçada, refugiou-se em sua
colônia mais próspera, o Brasil. Acompanhando a corte, vieram os nobres, com seus
pertences e bens, dentre os quais muitos livros (SCHWARCZ, 2002)13.
Esse acontecimento é considerado como o marco da criação das
bibliotecas no Brasil. Os livros trazidos com a família real ficaram primeiramente em
uma das casas do Hospital da Ordem Superior Terceira do Carmo que, em 1810, era
chamada Biblioteca do Rio de Janeiro da Corte e gerenciada por religiosos que
vieram junto com a família real. Em 1814, este espaço foi franqueado ao público. O
primeiro responsável por esta Biblioteca foi Frei Gregório José Viegas.

13

Em relação aos livros que então aportaram no Brasil, particular destaque deve ser dado ao
conjunto de coleções proveniente do acervo da Real Biblioteca da Ajuda em Lisboa. Esta Biblioteca
foi criada por D.João I, rei de Portugal, após a destruição da Real Biblioteca no terremoto de 1
novembro de 1755, em Lisboa.
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A Biblioteca do Rio de Janeiro da Corte, desde seu início, enfrentou
problemas decorrentes da falta de pessoal especializado, da ausência de catálogos
das obras existentes, agravados pelo seu funcionamento em um espaço inadequado
ao acervo que crescia, continuamente, pela prática da propina adotada na corte
portuguesa.14 Os religiosos carmelitas responsáveis pela Biblioteca do Rio de
Janeiro da Corte cuidavam, apenas, da guarda e da limpeza dos livros (MARTINS,
2002), deixando de lado a preocupação com a conservação e a organização do
acervo. Nesta época, não existia, ainda, a figura do bibliotecário: era um religioso
que se tornava o guardião do acervo, em constante crescimento.
Em 1824, após a Independência do Brasil, a denominação Biblioteca
Real foi modificada para Biblioteca Imperial, tornando-se propriedade do Império, por
meio de uma operação pela qual a família real recebeu uma indenização pelos bens
deixados no Brasil, dentre os quais a biblioteca. No período, a Biblioteca recebia
muitos livros das elites do governo que a consideravam como um trunfo nacional:
sua existência era considerada como um cartão de visitas do País.
Em 1870, o espaço da Biblioteca Imperial saiu do domínio dos
religiosos, passando a ocupar o cargo de bibliotecário, Benjamin Galvão, um
historiador que, ao mesmo tempo, era também, educador e médico. Foi professor da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e presidente da Academia Brasileira de
Letras. Este bibliotecário viajou para a Europa, com o apoio do governo brasileiro,
para conhecer as novas idéias e práticas para a organização dos livros e sua
manutenção. Com esta iniciativa, a Biblioteca ganhou avanços, no que tange à
organização do acervo e à administração geral, tendo sido elaborado e aprovado,
14

Este termo designava à época (1805), em Portugal, a entrega obrigatória, à Biblioteca, de um
exemplar de todo material impresso nas oficinas tipográficas do país (SCHWARCZ, 2002, p.281).
Com a vinda da família real para o Brasil esta prática foi adotada na colônia e continua a existir até
hoje, agora sob as características de um depósito legal: existe a obrigação de se entregar um
exemplar de todos os livros publicados no Brasil à Biblioteca Nacional.
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pelas autoridades competentes, seu primeiro regulamento. Por este documento
previa-se a distribuição do acervo em três seções: a) impressos; b) cartas
geográficas; e c) manuscritos e estampas. O horário de atendimento ao público foi
ampliado, passando a Biblioteca a funcionar das 9 às 11 horas e das 18 às 21 horas;
o quadro de funcionários se ajustou às novas tarefas, passando a integrar um
bibliotecário, três chefes de seção, três oficiais, um secretário, oito auxiliares, um
guarda e um porteiro. Com a proclamação da República (1889), a Biblioteca recebe
a denominação de Biblioteca Nacional e o bibliotecário chefe passa a ser
denominado diretor (CASTRO, 2000).
Na leitura de Castro (2000), a designação dos funcionários para a
Biblioteca Nacional era feita, à época, por critérios que negavam a especificidade do
trabalho a ser desenvolvido: eram alocadas pessoas que haviam apresentado
problemas no desempenho em outros setores, como se a função e as tarefas
próprias a esta atividade profissional pudessem ser exercidas por qualquer um, não
carecendo, o trabalho, de pessoas especificamente capacitadas.
O episódio mais importante deste período, no que concerne à evolução
das bibliotecas no Brasil, foi o lançamento do primeiro concurso para bibliotecários
no País (1879). Neste exame, os candidatos deveriam comprovar, mediante provas
escritas e orais, conhecimentos em História Universal, Geografia, Filosofia,
Bibliografia, Iconografia, Literatura, Catalogação de manuscritos e tradução do
Latim. Note-se que, não existia, então, no Brasil, qualquer curso que capacitasse os
profissionais que pretendiam se tornar bibliotecários15.
O crescimento permanente do acervo da Biblioteca exigiu, e tornou
inadiável, a elaboração do projeto para a construção de um prédio que pudesse
15

A título de curiosidade: após o concurso de 1879, o outro concurso realizado foi em meados da
década de 1990. Neste período de 111 anos, não houve outros concursos e os bibliotecários
ingressavam como estagiários e se tornavam funcionários quando se formavam.
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melhor acomodar as coleções existentes. Assim, foi projetado seu atual prédio, cuja
pedra fundamental foi lançada em 15 de agosto de 1905, no governo republicano de
Rodrigues Alves, e cuja inauguração se realizou em 29 de outubro de 1910, durante
o governo Nilo Peçanha (Figura 2).
É no espaço da Biblioteca Nacional que, em 1911, foi criado o primeiro
curso de Biblioteconomia do Brasil e da América Latina16. Por falta de alunos,
entretanto, apenas em 1915, o curso começou a funcionar. Seu objetivo era formar
pessoal para o quadro técnico – logo nível médio - da Biblioteca Nacional que já
funcionava em novo endereço (Figura 2).

17

Figura 2 – Biblioteca Nacional
Fonte: http://staff.library.adelaide.edu.au/~memery/rio-biblio.jpg

16

Alguns autores afirmam que “o primeiro curso da América Latina foi criado na Argentina em 1903 e
o segundo no Brasil” (CASTRO, 2000, p.53).
17
O edifício da Biblioteca Nacional, cujo projeto é assinado pelo engenheiro Francisco Marcelino de
Sousa Aguiar. Situa-se na Avenida Rio Branco, número 219, Praça da Cinelândia, no centro do Rio
de Janeiro, e compõe com o Museu Nacional de Belas Artes e o Teatro Municipal um conjunto
arquitetônico e cultural de inestimável valor. Disponível em: <www.bn.br>. Acesso em: 13 jul. 2005.
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O curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional, quando foi criado,
tinha um caráter humanista, também influenciado pelos ideais conservadores e
enciclopedistas da chamada “l’École de Chartres”, cujo centro era a França
(CASTRO, 2000). Caracterizava-se por desenvolver uma formação erudita, calcada
na afirmação e no reconhecimento da cultura geral vigente. Seu objetivo principal
era qualificar pessoal para trabalhar na própria Biblioteca.
Em 1929, o "Mackenzie College", hoje Universidade Mackenzie, de
São Paulo, criou um Curso de Biblioteconomia, inspirado no modelo norteamericano, que enfatizava os aspectos técnicos da profissão. A partir desta criação
e, sobretudo da divulgação das propostas desse curso e de seu desenvolvimento, a
formação do profissional de Biblioteconomia passou a ser marcada, tanto pela
influência européia, que tinha no humanismo sua característica mais importante,
quanto pela influência norte-americana, de caráter acentuadamente tecnicista.
A influência européia se fez sentir, sobretudo, no Rio de Janeiro, nos
porões da Biblioteca Nacional, enquanto que, em São Paulo, a formação foi
marcada pela influência norte-americana. O curso de Biblioteconomia do Mackenzie
apresentava um currículo voltado para as técnicas da profissão e os professores que
atuavam nesta escola ou eram trazidos dos EUA com esta finalidade, ou lá se
haviam especializado para a divulgação de um enfoque tecnicista da profissão
(CASTRO, 2000).
A presença destas duas posturas deu origem a um confronto de idéias
e à criação de estratégias para a conquista e o exercício da dominância. Note-se,
entretanto, que diante do acervo sempre em crescimento, as proposições
humanistas apresentadas pela Biblioteca Nacional, se tomadas com exclusividade,
revelavam-se carentes de recursos técnicos para dar conta de um volume cada vez
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maior de obras a ser integrado ao acervo e disponibilizado adequadamente aos
leitores. Por outro lado, o ensinamento de técnicas e de rotinas, como preconizado
em São Paulo, sem qualquer outra reflexão, originava a formação de práticas
mecânicas, sem que fosse facilitado aos estudantes o desenvolvimento de sua
criatividade e da criticidade. Impunha-se, portanto, a ambas as partes, a
necessidade do estabelecimento de intercâmbios e discussões.
As

discussões,

inicialmente,

revelaram-se

infrutíferas,

não

se

estabelecendo condições para a elaboração de proposições comuns. Somente em
1962, foi possível estabelecer um currículo mínimo para a formação do profissional
de Biblioteconomia. Fixou-se, também, que o curso seria ministrado em instituições
de ensino superior, nos níveis de graduação e de pós-graduação, incluindo o
doutorado18. Mesmo com uma formação definida e um currículo determinado, os
bibliotecários continuaram a reivindicar uma legislação que legitimasse a profissão, o
que ocorreu com a aprovação da Lei 4084/1962, que a regulamentou, dando
respaldo legal ao seu exercício (CASTRO, 2000).
O currículo do curso de Biblioteconomia de 1962 privilegiava disciplinas
técnicas e incluía disciplinas de caráter humanista. Estas últimas, entretanto, eram
tornadas secundárias, dado o predomínio das primeiras. Tendo passado por uma
formação voltada, sobretudo, para as técnicas, no momento em que ia buscar o
espaço profissional, o bibliotecário levava “uma espécie de kit capaz de resolver
quaisquer problemas”, e que “deveria se adaptar às mais diversas situações”

18

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia nasceu a partir do antigo IBBD Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. O IBBD foi fundado em 1954 como órgão do
então Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). Em 1970 iniciou o Mestrado em Ciência da
Informação e em 1992 o Doutorado em Ciência da Informação. Disponível em: <www.ibict.br>.
Acesso em: 16 nov. 2005. Vários autores (MARTINS, 2000; CASTRO, 2000) afirmam que os cursos
oferecidos pelo IBICT são marcos importante para a pós-graduação e Biblioteconomia no Brasil.
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(MILANESI, 2002, p.5). Este kit era utilizado independente de sua eficácia, ou seja,
apresentava regras a serem seguidas, independente das exigências dos contextos
em que intervinham os profissionais. A prioridade dada à técnica, a insistência no
treino de rotinas (quase nivelando a formação a um adestramento), a ausência de
teorias, fizeram dos cursos uma formação maçante, quase sempre desprezada e
sem expressão entre as outras áreas do conhecimento que as universidades
abrigam (MILANESI, 2002).
A aprovação da Lei 4084/1962, que regula a profissão, ocorreu após
muita discussão e empenho dos profissionais para que fosse aprovada, pois
acreditavam que só dessa forma seu papel seria reconhecido na sociedade e teriam
garantida a participação no mercado de trabalho. Em 1986 essa lei sofreu uma nova
redação que acrescentou as exigências do pagamento de anuidade ao Conselho
Regional e do registro para o exercício da profissão. Decorridos quarenta e dois
anos de existência dessa lei não ocorreu nenhuma alteração significativa no que diz
respeito ao reconhecimento social desse profissional. Os bibliotecários continuam
lutando por esse reconhecimento e buscando alternativas nessa direção, que vão
desde a mudança do nome do curso, até estratégias de especialização em
determinadas áreas, para formar, por exemplo, bibliotecários técnicos, bibliotecários
gestores, bibliotecários educadores, dentre outros (ALMEIDA JÚNIOR, 2000;
SOUZA, 2002). Permanecem tentando redefinir uma identidade profissional sem se
perguntar por que, que contextos e que definições são mobilizados por sua
atividade.
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3.3 BIBLIOTECÁRIO NA CONTEMPORANEIDADE

O século XXI chegou e o livro, a biblioteca e o bibliotecário não
desapareceram. Pelo contrário, este profissional tem sido solicitado em áreas
anteriormente exclusivas a outros profissionais, como por exemplo, no ambiente
empresarial. Neste ambiente, o bibliotecário tem atuado na busca de informações
que proporcionam vantagem competitiva para a empresa. A Informática é outra área
que vem solicitando seus serviços e para a qual contribui, juntamente com os
analistas de sistema, na elaboração de ferramentas de busca de informações em
bancos de dados.
Os problemas gerados pelo volume crescente de informações em
diferentes suportes estão exigindo uma nova postura do bibliotecário. Os processos
e rotinas utilizados para catalogar, classificar e indexar documentos não podem mais
reproduzir os procedimentos adotados no passado. Já praticamente não existem
fichas catalográficas utilizadas em catálogos de papel: foram substituídos por bases
de dados virtuais, nas quais o documento deve ser tratado de maneira que o usuário
seja capaz de recuperar as informações desejadas, no mais curto espaço de tempo.
Para tanto, é necessário que ele saiba utilizar estas bases de dados com suas
ferramentas de busca; do contrário, a catalogação, classificação e indexação dos
documentos tornam-se inúteis.
Cabe ao bibliotecário captar pistas sobre as necessidades que
mobilizam os usuários na sua busca de informação. Para tanto, cabe-lhe conhecer
este usuário, familiarizar-se com o acervo disponível e conhecer outras vias de
acesso à informação que poderiam corresponder às necessidades levantadas. É
através do serviço de referência, ou seja, no contato direto com o usuário que o
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bibliotecário poderá identificar as necessidades de informação e possibilitar o acesso
às vias existentes ou levantar outras que se mostrem mais pertinentes.
Segundo Campos (2002, p.5) Ranganathan19 em sua segunda Lei
preconizava: A cada leitor o seu livro. Com esta diretiva, Ranganathan postulava que
todo homem deveria ter acesso ao conhecimento, competindo ao bibliotecário ajudar
a que este acesso se concretizasse. Diante desta caracterização da atividade do
bibliotecário, cabe a indagar: não estaria, neste momento, o bibliotecário atuando
como um professor? Ou seja, ao trabalhar no atendimento aos usuários, o
bibliotecário de referência20 não estaria exercendo tarefas semelhantes às de um
educador? Ele apreende e analisa as necessidades do usuário, localiza as
informações que lhe são necessárias e, com isso, apóia seu movimento de
construção de conhecimentos. Em certo sentido, portanto, tal qual professores, os
bibliotecários transmitem informação e a problematizam. Esta prática acontece
independente do currículo do curso, ainda que devamos admitir que uma formação
pedagógica poderia contribuir, de forma talvez decisiva, para uma performance de
qualidade deste profissional. Pensar o bibliotecário como educador, na perspectiva
aqui definida, seria uma nova fase da evolução desta profissão no presente século.
Mesmo nas Diretrizes Curriculares de 2001, referentes à formação do
bibliotecário, não se percebe qualquer referência clara à ação educativa do
bibliotecário em sua relação com o usuário e no que diz respeito ao uso da
informação. Estas Diretrizes são apresentadas de modo ambíguo, pois, ao mesmo
19

Matemático indiano que se tornou Bibliotecário e atuou na Universidade de Madras, sempre
preocupado com as práticas biblioteconômicas e indagando sobre a impossibilidade de descrever
todas as práticas desta profissão e desvendar os princípios normativos que poderiam apontar
tendências futuras. Foi na tentativa de teorizar a área que enunciou as cinco leis da Biblioteconomia
(1928): 1. Os livros são para serem usados; 2. A cada leitor o seu livro; 3. A cada livro o seu leitor; 4.
Poupe o tempo do leitor; 5. A biblioteca é uma organização em crescimento (CAMPOS, 2002).
20
Termo utilizado para os bibliotecários que fazem atendimento aos usuários em bibliotecas e/ou
centros de informação. Grogan (2001) faz um estudo sobre a prática do serviço de referência e
discute a educação dos usuários.
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tempo, ressaltam o domínio técnico exigido pela profissão e insistem na sugestão da
importância da perspectiva humanística na formação sem, no entanto, contextualizar
e esclarecer limites e proximidades (SOUZA, 2002). Abaixo estão descritas algumas
competências a serem formadas nos estudantes pelo desenvolvimento do curso:

[...] gerar produtos a partir de conhecimentos adquiridos e divulgálos, desenvolver e utilizar novas tecnologias, traduzir as
necessidades dos indivíduos, grupos e comunidades nas
respectivas áreas de atuação, trabalhar com fontes de informação
de qualquer natureza, realizar pesquisas relativas a produtos,
processamento, transferência e uso da informação [...]. (BRASIL,
2001)

Na prática profissional em ambiente universitário, no entanto, é
possível perceber a relevância da prática educativa do bibliotecário. De um lado, a
pouca difusão de bibliotecas escolares no Brasil faz com que, em geral, o aluno
ingresse na universidade desconhecendo a função e as tarefas do bibliotecário. De
outro lado, a exigência do Ministério da Educação de que as universidades tenham
bibliotecas

atualizadas

e

com

bibliotecários

incentiva

que

as

bibliotecas

universitárias realmente funcionem, o que exige profissionais com competência para
tal. No ambiente acadêmico, a presença desse profissional pode ser decisiva para o
desenvolvimento do ensino e da pesquisa, o que implica dizer que o setor deve estar
atento aos objetivos institucionais, para atuar de forma pertinente.
Na literatura da área de Biblioteconomia, os temas educativos são
tratados sob o ângulo do uso da biblioteca e da consideração das características dos
usuários21. Os periódicos “Ciência da Informação”22 e “Informação e Sociedade:

21

Grogan (2001) e Figueiredo (1994), por exemplo, baseiam-se em estudos sobre os usuários de
determinadas bibliotecas, com a finalidade de conhecer este público para atendê-lo de forma mais
satisfatória.
22
A revista “Ciência da Informação” é publicada quadrimestralmente pelo IBICT. Disponível em:
<www.scielo.br>. Acesso em: 16 nov. 2005.
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estudos”23 têm publicado artigos apresentando o bibliotecário como educador;
focalizam, principalmente, aqueles que atuam em escolas e universidades. Alguns
destes artigos24 levantam os problemas existentes na formação do profissional,
criticam as diretrizes curriculares e divulgam estudos realizados em outros países,
nos quais a ênfase na função educativa do bibliotecário implicou mudanças na
identidade social deste profissional (SOUZA, 2001).
Na área de Educação, a questão provoca polêmica. Ainda que seja
unânime a afirmação da importância das bibliotecas escolares e do incentivo à
utilização das mesmas (SILVA, 1991, 1999; CAMPELLO, 2002), não se reconhece o
profissional de Biblioteconomia como um parceiro e, nem mesmo, como um
profissional com funções e tarefas definidas. O Programa Nacional Biblioteca da
Escola (PNBE), do governo federal, por exemplo, distribui livros e incentiva a criação
de bibliotecas escolares, porém não convoca o bibliotecário para montá-las ou
organizá-las (BRASIL, 1997). Tais tarefas são atribuídas aos professores que
passam, assim, a assumir um papel que não lhes cabe e a exercer funções técnicas
de outra área. Como outro exemplo, pode-se citar a revista pedagógica Nova Escola
que dedicou seu número 162, de 2003 à questão das bibliotecas escolares. Nos
textos que compõem este número, cabe ao professor, e não ao bibliotecário, a
atuação nesses espaços. Estas colocações dão indícios de um processo social de
negação deste espaço profissional que, indefinido, torna-se desnecessário, podendo
ser exercido por qualquer um, de acordo com a demanda imediata que se põe. Ora,
tal mecanismo é reducionista e falacioso, da mesma forma que o é a afirmação de
que qualquer um pode alfabetizar ou ensinar.

23

“Informação e Sociedade: estudos” é uma Revista do Mestrado em Ciência da Informação da
UFPB. Disponível em: <www.informacaoesociedade.ufpb.br> . Acesso em: 16 nov. 2005.
24
Campello (2003); Campos (2002); Cury; Ribeiro; Oliveira (2001); Dudziak (2000, 2002, 2003);
Ferreira (2003); Milanesi (2002); Rosa (2001); Souza (2001); Targino (1997); Valentim (2000; 2003).
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Na literatura podem ser encontrados inúmeros estudos sobre usuários
de bibliotecas25, nos quais é possível constatar a afirmação da necessidade de que
sejam “educados” ao uso do acervo ou ao aproveitamento das possibilidades que
pode abrir, porém escassos são os trabalhos que tratam do tema quando o
treinamento tem como sujeitos os próprios bibliotecários e, em particular, aqueles
que atuam em ambiente universitário.
A educação de usuários é definida por Belluzzo (1989 apud DUDZIAK;
GABRIEL; VILLELA, 2000, p.8) como “[...] processo pelo qual o usuário interioriza
comportamentos adequados com relação ao uso da biblioteca e desenvolve
habilidades de interação permanente com os sistemas de informação”.
Ao interiorizar comportamentos, os usuários da biblioteca passam a
entender o funcionamento da mesma, o que torna ágil a utilização do espaço e dos
recursos disponibilizados. O objetivo da educação de usuários é permitir que ele
próprio realize suas pesquisas utilizando as ferramentas de forma rápida e com
resultados satisfatórios. O bibliotecário que atua no ambiente universitário deve ser
capaz de ensinar, de dialogar, além de catalogar e organizar.
Dudziak, Gabriel e Villela (2000, p.15) afirmam que “como educador, o
bibliotecário deve estar apto a expressar-se e comunicar-se, criando um ambiente
que estimule o aprendizado, utilizando técnicas de transmissão de informações
efetivas”.
A ação do bibliotecário tem uma dimensão educativa no sentido de
que, por ela, valores, normas, modelos e símbolos são sutilmente repassados,
ratificados ou retificados. Seu fazer específico, organiza, classifica e veicula saberes
e fazeres socialmente constituídos, sob o filtro dos valores que regem as relações
25

Figueiredo (1994), Freire, Nathanhson, Tavares, Santos (2002), Dudziak, Gabriel, Villela (2000),
entre outros.
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dos múltiplos espaços envolvidos neste fazer. É nesta especificidade que reside a
dimensão educativa de sua prática, distinguindo-a da ação do professor.
É

preciso

ter

presente

que,

tendo

em

vista

as

facilidades

proporcionadas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, poder-seia pensar que o bibliotecário seria facilmente substituído por uma máquina. Isto é
uma ilusão, pois, poderia ser substituído aquele que permanecesse alienado diante
das novas tecnologias, que insistisse na utilização de “kits” pré-fabricados, que se
mantivesse afastado da informação, sua matéria prima e, sobretudo, aquele que
restringisse seu fazer à mera atuação “técnica”, esvaziando-o da dimensão
educacional que lhe é intrínseco.
No processo histórico pelo qual se deu a criação e a implantação dos
cursos de Biblioteconomia no país, encontram-se as raízes da crise da identidade
desse profissional. Dentre os autores que analisam a questão, destaca-se Milanesi
(2002) que questiona o papel da universidade e a forma pela qual foi adaptado um
curso de nível médio, de modo a atender às exigências de um curso de graduação.
Em sua argumentação, Milanesi chega a afirmar que o privilégio das técnicas, em
certos momentos, assemelha-se a um “adestramento para atender às demandas” e
que “o bibliotecário transformou-se em um mero e devotado aplicador de regras”
(MILANESI, 2002, p.6). Estas afirmações não são bem aceitas entre os
bibliotecários, pois muitos ainda acreditam que é justamente o domínio das técnicas
que garante sua presença na sociedade (VALENTIM, 2002); outros, entretanto, vêm
insistindo na questão da dimensão educacional do exercício da profissão,
subordinando a esta dimensão, as técnicas, suas escolhas e seus usos (ALMEIDA
JÚNIOR, 2000, 2002, 2004; CASTRO, 2002).
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Nas Diretrizes Curriculares do Curso de Biblioteconomia, de 2001, no
entanto, o elenco das competências e habilidades a serem formadas nos futuros
profissionais continua a evidenciar a predominância de uma tendência que Milanesi
(2002) chama de “adestramento”. Estas Diretrizes mencionam que o futuro
bibliotecário deve produzir e difundir conhecimentos sugerindo, pelo menos neste
aspecto, que tal qual o professor, o bibliotecário também deveria atuar como
educador. Não conseguem, entretanto, explicitar em que consiste esta atuação por
escamotearem a questão da dimensão educacional da atividade enquanto
ratificadora, retificadora e transmissora de saberes hierarquizados e classificados
pelos valores, modelos e símbolos hegemônicos numa dada sociedade.
A crise de identidade em que o bibliotecário se encontra na atualidade
não decorre simplesmente do advento das novas tecnologias de informação e
comunicação; a isto se somam questões que se vêm acumulando desde da criação
do curso e que se tornaram evidentes com as novas possibilidades de atuação
abertas na atualidade. A inadequação dos currículos de Biblioteconomia, a
desvalorização social do curso, inclusive no âmbito da própria Universidade, a
invasão do campo de trabalho do bibliotecário por outros profissionais, a diversidade
de papéis que o bibliotecário está apto a desempenhar, tudo isto vem questionando
os profissionais que não conseguem fazer face a tantas demandas.

3.4 BIBLIOTECÁRIO NA UNIVERSIDADE: O ESPAÇO DESTA PESQUISA

O bibliotecário que atua em universidades desempenha papel
importante junto aos alunos. Como no Brasil não existe uma tradição de bibliotecas
escolares e públicas, muitas vezes o primeiro contato do estudante com uma
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biblioteca se dá quando do ingresso na universidade: premido pela necessidade de
ter acesso aos livros indicados ou solicitados pelos professores, o estudante, com
freqüência, procura a Biblioteca. Quando esta necessidade não se põe ou o
interesse não é suscitado, pode ocorrer que o aluno complete seu curso
universitário sem conhecer esse espaço (CURY; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2001).
As exigências legais concernentes ao reconhecimento de cursos
superiores têm levado as instituições a atualizarem e equiparem suas bibliotecas, o
que pode significar um efetivo apoio ao processo de formação dos alunos e uma
nova possibilidade para a descoberta deste espaço, pelos mesmos. Diferente do que
acontece com as bibliotecas escolares que, em muitos casos, são locais sem vida,
isolados ou fechadas pelo temor de que as crianças estraguem os livros, as
bibliotecas universitárias vêm se constituindo, aos poucos, espaço de estudo e de
pesquisa. Neste sentido, alguns professores universitários, com o objetivo de
melhorar o desempenho dos alunos nas disciplinas que ministram, costumam leválos à biblioteca ou utilizar estes espaços para ministrar aulas, desenvolver trabalhos
específicos, discutir temas com consultas em tempo real, etc. Deste modo, trazem
para o cotidiano das disciplinas e atividades a afirmação das possibilidades
oferecidas pela biblioteca, evidenciando sua importância.
A presente pesquisa definiu como espaço para seu desenvolvimento a
Rede de Bibliotecas de uma universidade privada com sede no Rio de Janeiro. Esta
universidade oferece 39 cursos de graduação, 42 cursos politécnicos, 114 cursos de
pós-graduação lato sensu e 5 cursos de pós-graduação stricto sensu. Possui 42
bibliotecas, sendo 28 na cidade do Rio de Janeiro. Todas as bibliotecas contam com
pessoal especializado, dentre os quais, auxiliares e bibliotecários que receberam
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treinamento direcionado com a finalidade de manter a padronização de todos os
serviços oferecidos.
A Rede de Bibliotecas coordena todos os serviços que são oferecidos
pelo setor, garantindo a qualidade de sua padronização. Promove, também,
treinamentos destinados a bibliotecários e auxiliares e elabora os projetos de
biblioteca para o reconhecimento dos cursos junto ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O mapa a seguir indica a
localização dos campi da instituição. Todos possuem biblioteca e, em alguns casos,
mais de uma, como por exemplo, no campus Centro I. Neste campus funcionam a
Biblioteca Setorial Centro I (BSCE), que atende aos cursos de graduação da área de
ciências sociais e ao politécnico e aos cursos de pós-graduação lato sensu e outra
biblioteca que atende aos cursos de mestrado que funcionam no mesmo prédio,
denominada Biblioteca Setorial Mestrado (BSMT).

Figura 03 – Mapa da Rede de Bibliotecas
Fonte: Sitio da Universidade.
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Cada biblioteca da Rede possui uma sigla relacionada ao campus em
que está instalada. Esta sigla é utilizada na base de dados para facilitar a
localização, durante uma consulta, de todos os materiais catalogados. O quadro a
seguir, apresenta a relação de todas as bibliotecas do Rio de Janeiro e das
Bibliotecas de fora do Rio que possuem seu acervo integrado à Rede desta
Instituição.

Quadro 1 – Siglas das Bibliotecas da Rede
BIBLIOTECAS RIO DE JANEIRO
SIGLAS

BIBLIOTECA

SIGLAS

BIBLIOTECA

BSAP

BIBLIOTECA SETORIAL ACADEMIA DE POLÍCIA

BSMT

BIBLIOTECA SETORIAL MESTRADO

BSA

BIBLIOTECA SETORIAL AKXE

BSN

BIBLIOTECA SETORIAL NITERÓI

BSB

BIBLIOTECA SETORIAL BANGU

BSNA

BIBLIOTECA SETORIAL NOVA AMÉRICA

BSBW

BIBLIOTECA SETORIAL BARRA WORLD

BSF

BIBLIOTECA SETORIAL NOVA FRIBURGO

BSCF

BIBLIOTECA SETORIAL CABO FRIO

BSNI

BIBLIOTECA SETORIAL NOVA IGUAÇU

BSC

BIBLIOTECA SETORIAL CAMPOS DOS GOYTACAZES

BSO

BIBLIOTECA SETORIAL ODONTOLOGIA

BSCt

BIBLIOTECA SETORIAL CASA DE CULTURA BARRA

BSPH

BIBLIOTECA SETORIAL PENHA

BSCe

BIBLIOTECA SETORIAL CENTRO I (PRES. VARGAS)

BSP

BIBLIOTECA SETORIAL PETROPOLIS I

BSCq

BIBLIOTECA SETORIAL CENTRO IV (PRAÇA XI)

BSPT

BIBLIOTECA SETORIAL PETROPOLIS II

BSCo

BIBLIOTECA SETORIAL COPACABANA

BSQ

BIBLIOTECA SETORIAL QUEIMADOS

BSDC

BIBLIOTECA SETORIAL DUQUE DE CAXIAS

SA

BIBLIOTECA SETORIAL REBOUÇAS

BSG

BIBLIOTECA SETORIAL GUADALUPE

BSR

BIBLIOTECA SETORIAL RESENDE

BSIG

BIBLIOTECA SETORIAL ILHA DO GOVERNADOR

BSSC

BIBLIOTECA SETORIAL SANTA CRUZ I

BSI

BIBLIOTECA SETORIAL IPANEMA

BSSG

BIBLIOTECA SETORIAL SÃO GONÇALO

BSJ

BIBLIOTECA SETORIAL JACAREPAGUÁ

BSSJ

BIBLIOTECA SETORIAL SÃO JOÃO DE MERITI

BSMF

BIBLIOTECA SETORIAL MACAÉ

BST

BIBLIOTECA SETORIAL TAQUARA

BSMA

BIBLIOTECA SETORIAL MADUREIRA

BSTE

BIBLIOTECA SETORIAL TERRA ENCANTADA

BSME

BIBLIOTECA SETORIAL MEDICINA

BSTJ

BIBLIOTECA SETORIAL TOM JOBIM

BSM

BIBLIOTECA SETORIAL MÉIER I

BSV

BIBLIOTECA SETORIAL VETERINÁRIA

BSMR

BIBLIOTECA SETORIAL MÉIER II

BSVV

BIBLIOTECA SETORIAL VILA VALQUEIRE

BSMC

BIBLIOTECA SETORIAL MENEZES CORTES

BSWS

BIBLIOTECA SETORIAL WEST SHOPPING
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BIBLIOTECAS FORA RIO DE JANEIRO
SIGLAS

BIBLIOTECA

SIGLAS

BIBLIOTECA

BH

BIBLIOTECA REGIONAL BELO HORIZONTE

BA

BIBLIOTECA REGIONAL BAHIA

BHS

BIBLIOTECA REGIONAL BELO HORIZONTE

HOT

BIBLIOTECA REGIONAL BAHIA

BSGA

BIBLIOTECA REGIONAL CAMPO GRANDE

VI

BIBLIOTECA REGIONAL VITÓRIA

MS

BIBLIOTECA REGIONAL CAMPO GRANDE

SC

BIBLIOTECA REGIONAL SANTA CATARINA

GO

BIBLIOTECA REGIONAL GOIÁS

VV

BIBLIOTECA REGIONAL VILA VELHA

RN

BIBLIOTECA REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE

JF

BIBLIOTECA REGIONAL JUIZ DE FORA

AP

BIBLIOTECA REGIONAL AMAPÁ

PA

BIBLIOTECA REGIONAL PARÁ

SE

BIBLIOTECA REGIONAL SERGIPE

OU

BIBLIOTECA REGIONAL OURINHOS

Fonte: Rede de Bibliotecas em Junho de 2005.

Esta Rede tem como fulcro de sua atuação, no âmbito das
competências e habilidades definidas para seus profissionais, a contribuição
específica para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa de alunos, professores,
pesquisadores e visitantes que freqüentam suas bibliotecas. Considerando este
objetivo, criou e disponibiliza aos alunos o acesso a três cursos gratuitos que visam
atender as principais necessidades detectas e permitir que os estudantes se
familiarizem com os diferentes serviços oferecidos:
1) Elaboração de trabalhos acadêmicos;
2) Pesquisa informatizada: Internet como fonte de pesquisa;
3) Pesquisa informatizada: bases de dados26.
O primeiro destes cursos é destinado a todos os alunos interessados
no uso das técnicas de padronização das publicações acadêmico-científicas pela
aplicação das Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR–
6023:2002; NBR–10520:2002 e NBR–14724:2002). Como forma de apoio ao

26

A divulgação destes cursos é feita pelo sítio da Rede de Bibliotecas. Alguns professores solicitam a
realização dos cursos para suas turmas, sendo, então, agendados de acordo com as
disponibilidades.
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desenvolvimento deste curso, foi idealizada uma apostila que define a norma e
apresenta exemplos, facilitando a compreensão e, conseqüentemente, a aplicação.
Inicialmente, esta apostila ficava disponível no sítio da biblioteca, para consulta ou
cópia. Em 2004, foi editada como livro, atualmente adotado como bibliografia básica
em alguns cursos da Universidade.
O segundo curso, denominado de Pesquisa Informatizada, foi criado
em 1997 para atender às necessidades dos alunos que chegavam à Universidade
desconhecendo ou pouco familiarizados com a utilização de computadores para
pesquisar e preparar seus trabalhos. Desde 2004, considerando a evolução do
acesso aos computadores e à rede, este curso foi reformulado, visto que, os alunos
que chegam, hoje, ao Ensino Superior já estão mais ou menos familiarizados com a
máquina. A proposta inicial foi modificada, originando dois conjuntos:
1) um básico, com ênfase na internet, é denominado: “Pesquisa
informatizada: internet como fonte de pesquisa”
2) outro complementar, com ênfase na exploração e utilização de
bases de dados, denomina-se “Pesquisa informatizada: bases de dados.“
O primeiro conjunto, “Pesquisa informatizada: internet como fonte de
pesquisa” visa familiarizar o aluno com o uso de ferramentas de busca na internet e
com a utilização de ferramentas para salvar documentos. Em alguns campi,
localizados em bairros afastados do centro da cidade, este curso é oferecido não só
aos alunos e professores, como à comunidade local.
O curso de “Pesquisa informatizada: bases de dados” tem ênfase na
pesquisa em bases de dados disponíveis na internet e na base de dados Infotrac
onefile27. Este curso é oferecido apenas aos alunos e professores da Universidade e
27

Base de dados multidisciplinar de artigos de periódicos internacionais indexados, com abstract e
texto integral em alguns casos.
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tem o objetivo de ambientar o aluno na utilização desta ferramenta, bem como
demonstrar os serviços da biblioteca. Este ambientar se refere à capacitação dos
alunos na utilização da biblioteca e de seus produtos. Dudziak (2002) apresenta um
estudo sobre information literacy que apresenta as competências necessárias para a
utilização das novas tecnologias em bibliotecas.
O “information literacy”28 é um termo surgido na década de 1970, nos
Estados Unidos da América, em decorrência da necessidade de busca de
informações em cenários de mudanças; este termo não designa, apenas, a
preocupação com a busca mas, sobretudo, com a qualidade e a relevância da
informação obtida, tendo em vista a tomada de decisão. Na década de 90 inúmeros
projetos de “information literacy” foram implementados em bibliotecas universitárias.
Os bibliotecários, conscientes da necessidade de possibilitar o acesso rápido e fácil
ao novo universo informacional, voltaram-se para o “information literacy” “que
objetivava tornar os usuários aprendizes independentes, enfatizando a integração
curricular e a cooperação com a comunidade” (DUDZIAK, 2003, p.26).
É no setor de referência que o “information literacy” deixa perceber as
implicações das dificuldades do usuário na localização da informação. A informação
existe, mas onde localizá-la? Tem-se uma quantidade enorme de informações, mas
existem dificuldades para sua localização. É neste momento que os cursos criados
pela Rede de Bibliotecas da instituição pesquisada podem fazer a diferença. Os
alunos que freqüentam estes cursos costumam apontá-los como um diferencial em
suas pesquisas acadêmicas.
A base de dados utilizada para o cadastro do acervo das Bibliotecas da
Rede é o SIB (Sistema Informatizado de Bibliotecas) que foi desenvolvido pela
28

Não existe consenso quanto à tradução deste termo. Alguns traduzem como “letramento
informacional”, outros como “alfabetização informacional”.
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própria Universidade e permite a inclusão de todos os materiais on-line e todos os
bibliotecários podem realizar o processo ao mesmo tempo. Existem dois módulos,
um de cadastro de materiais e outro de empréstimo.
O SIB Cadastro é a base de dados onde os bibliotecários realizam o
processamento técnico do acervo da biblioteca que se divide em livro, periódico,
vídeo, monografia e tese. O SIB Empréstimo é a base de dados que realiza as
movimentações de empréstimo, consulta, devolução, renovação e reserva de livros.

3.4.1 Atividades desempenhadas pelos bibliotecários

Os bibliotecários que atuam nas bibliotecas setoriais da Instituição
cuidam de todos os serviços oferecidos. A Rede de Bibliotecas gerencia o trabalho
realizado para que esteja de acordo com os padrões estabelecidos pela
Universidade e pelo Ministério da Educação.
A rotina de trabalho dos profissionais engloba o serviço de referência, o
processamento técnico, a aquisição e a seleção de materiais, além da aplicação das
normas de padronização de trabalhos acadêmicos nos documentos da Instituição ou
a verificação de sua aplicação e a elaboração de fichas catalográficas.
O serviço de referência tem como foco principal o aluno; é o momento
em que o profissional de Biblioteconomia vai atuar como mediador da informação,
orientando sua busca em livros, revistas, dissertações, teses ou, ainda, na internet.
Estas buscas não se limitam às bibliotecas da rede, em decorrência da existência do
cadastro da Universidade no serviço de Comutação Bibliográfica (COMUT)29.
29

O Programa de Comutação Bibliográfica foi instituído em 1980 para permitir aos usuários de
bibliotecas solicitações de materiais de outras bibliotecas, cópias autorizadas mediante pagamento.
Recentemente já é possível o recebimento de materiais on-line, visto que o Programa apóia a
Biblioteca Digital de Teses Brasileiras. Estas informações foram retiradas da página do IBICT que
administra o COMUT. Disponível em: <www.ibict.br>. Acesso em: 25 maio 2005.
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O processamento técnico dos documentos é feito pelo SIB que permite
ao bibliotecário de cada setorial catalogar, classificar e indexar documentos,
diretamente na base de dados. Após esta etapa, um responsável pelo
processamento técnico da Diretoria de bibliotecas homologa o livro que foi
catalogado e o livro passa a constar na base de dados. Este processo é o mesmo
para os demais tipos de materiais que as bibliotecas recebem, tais como, vídeos,
monografias, teses, dissertações.
Cabe ao bibliotecário cuidar para que as normas de atendimento aos
diversos usuários sejam seguidas em seu espaço de trabalho, bem como a
elaboração de fichas catalográficas para as monografias e dissertações concluídas
nos cursos da Instituição. Cabe-lhe, sobretudo, ouvir os estudantes, considerando
seus campos de interesse e procurando descobrir vias e alternativas para um
atendimento mais efetivo. Nesta perspectiva, a Rede de Bibliotecas sentiu a
necessidade de treinar seus usuários, possibilitando um maior aproveitamento dos
temas desenvolvidos durante as aulas, capacitando-os para a vida profissional,
através da pesquisa, em busca da educação continuada.

3.4.2 A formação do Bibliotecário como um processo contínuo

Segundo as diretrizes da Instituição, a Rede de Bibliotecas criou, a
partir de 1997, um programa de treinamento de bibliotecários para que, em todas as
unidades, o atendimento fosse prestado da mesma forma. Inicialmente, existia uma
Biblioteca Central na qual era realizado um treinamento para os novos bibliotecários
e auxiliares de biblioteca. Em seguida, este treinamento passou a ser realizado em
outros espaços. Além do treinamento inicial, no momento da admissão, anualmente
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a Diretoria promove encontros nos quais são realizados palestras e cursos de
aperfeiçoamento para os profissionais.
Durante estes eventos é incentivada a troca de informações e
experiências entre os bibliotecários e a construção de novas estratégias para a
solução de problemas. Tem particular relevo, nestes encontros, a discussão sobre
as dificuldades e potencialidades do atendimento aos alunos, no dia-a-dia. É um
momento de troca, quando os bibliotecários sugerem mudanças que são analisadas
no momento ou posteriormente pela Diretoria da Rede, gerando novos
conhecimentos a serem aplicados no cotidiano.
Estas iniciativas integram o processo de formação contínua dos
profissionais da área desenvolvido pela Instituição. Nos limites de uma dissertação
de Mestrado, o presente estudo pretende contribuir com este processo de formação
contínua, ao objetivar a apreensão de indícios sobre os sentidos que estes sujeitos
atribuem ao “bibliotecário”, buscando-os nas articulações deste objeto com outros
que assim se mostram no cotidiano, nos filtros definidos pelos valores, símbolos e
normas mobilizados. A importância desta contribuição, sem desconhecer suas
limitações, radica-se no pressuposto de que estes sentidos ou representações
sociais integram a vida psíquica e a vida social de indivíduos e grupos, articulando
campos amplos de representações que vão orientar, sutilmente, comunicações e
condutas do cotidiano (MOSCOVICI, 1978; 2003; MADEIRA, 2005).
A função do bibliotecário assume novos contornos no contexto
caracterizado pela rapidez e profusão das informações. De guardião de livros, ele
vai se tornando mediador de informações. Como este movimento repercute nos
sentidos que este profissional atribui à própria atividade? Como ele se vê e aos
outros? Eis a questão que mobiliza nosso interesse. O que se demanda do
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bibliotecário que atua em universidades? Como ele capta esta solicitação? Será ele
um educador e facilitador do aprender a aprender da comunidade acadêmica ou um
técnico altamente especializado no manejo de ferramentas a quem se nega a visão
da obra?
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4 O BIBLIOTECÁRIO E A COMPLEXIDADE DE SUAS CONDUTAS E PRÁTICAS

4.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA

Para uma aproximação mais efetiva dos sentidos atribuídos ao “ser
bibliotecário”, julgou-se oportuno conhecer um pouco melhor o grupo de sujeitos
deste estudo. Foi, então, elaborado e testado um questionário (APÊNDICE B) por
meio do qual pretendia-se levantar algumas pistas sobre a trajetória de cada um, os
caminhos que levaram ao curso de Biblioteconomia, as reações ao exercício da
profissão, etc.
Este instrumento foi enviado a 60 pessoas, as quais, previamente
contatadas, haviam concordado em participar do estudo. Destas, apenas 30 deram
retorno ao material devidamente preenchido. Considerando as posições de
Huberman e Milles (2000) e Richardson (1999) relativas à perda de respondentes,
no caso de questionários, e que o estudo objetivava uma aproximação exploratória
inicial do tema, julgou-se justificável e oportuno dar continuidade à investigação,
ainda que com um número reduzido de sujeitos30.
No conjunto dos 30 respondentes, 08 pertencem ao sexo masculino e
22 ao feminino. Esta predominância de mulheres é comum na profissão e pode ser
constatada, também, quando se considera os que ingressam neste curso.

30

Reiteradas vezes mantivemos contato telefônico com as pessoas que sempre gentilmente
respondiam - Não esqueci, mas vou mandar o quanto antes pode deixar!!. Até um ponto que parei e
insistir porque não tinha mais sentido. Não senti má vontade nem desinteresse, mas pude constatar a
ausência de motivação para o envio das respostas.
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O curso de Biblioteconomia31 apresenta uma predominância de
pessoas do sexo feminino, como ocorre em outros cursos de graduação, tais como,
Nutrição, Serviço Social, Fonoaudiologia, Enfermagem, Pedagogia, dentre outros
(BRASIL, 2004, p.23). Neste conjunto, a Biblioteconomia aparece com 73,6% das

matrículas formada por mulheres, ou seja, para um total de 6.648 matrículas, 4.897
são do sexo feminino. É interessante observar que, ao responderem ao Questionário
desta pesquisa, quando convidados a se posicionarem sobre a frase “A
Biblioteconomia é uma profissão feminina” 77% dos sujeitos indicaram sua
discordância e 20% assinalaram que concordavam em parte.
O estereótipo associado ao profissional de Biblioteconomia apresenta-o
como alguém do sexo feminino, não tão jovem, óculos de grossas lentes que mais
parecem fundo de garrafa; no cabelo, um coque e, nas condutas, o desagradável,
ainda que implícito, pedido de silêncio que corta diálogos e isola os que freqüentam
a biblioteca.
A análise da forma como o profissional é visto pela sociedade pode
começar pela pessoa representada como bibliotecária: normalmente
do sexo feminino e idosa. [...] A biblioteca representaria então para a
sociedade, já que a mulher é considerada adequada e apta a exercer
as funções demandadas por ela, [...] um local de importância menor,
cujos produtos oferecidos não fazem parte dos instrumentos
concebidos como fundamentais e necessários para um desempenho
que corresponda às exigências de uma sociedade capitalista.
(ALMEIDA JÚNIOR, 1995, p.2)

31

Dados do Censo da Educação Superior 2003 apontam a predominância de mulheres nas
matrículas do ensino superior (2.193.46, 56,4% e 1693.776 43,6%). A maior incidência de mulheres
ocorre também em outras profissões tais como, Pedagogia, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social e
Farmácia. Note-se, no entanto, que embora apresentando forte presença feminina, o curso de
Biblioteconomia não está entre os dez com mais altos percentuais de matrículas deste contingente
(BRASIL, 2004, p. 23). A predominância de mulheres pode, também, ser observada no número de
inscritos para o último vestibular em Biblioteconomia da UFF: das 641 inscrições, 459 eram de
pessoas do sexo feminino. Esta dissertação apresenta apenas os dados da UFF porque, dentre as
três Universidades que oferecem o curso no Rio de Janeiro, somente esta instituição disponibiliza tais
informações em sua página <www.coseac.uff.br>. Acesso em 20 jul. 2005.
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Figura 4 – Miniatura de Bibliotecária
Fonte: Elaborada pela autora

O estereótipo insinua-se nos contatos cotidianos ou nas caricaturas
relativas à profissão, no contexto brasileiro. No curso desta pesquisa, por exemplo,
foi possível apreender o espanto de uma usuária de biblioteca, ao perceber que a
bibliotecária não tinha as características que esperava: “Coitada! Tão novinha!...
Como foi escolher uma profissão de velha?!”. Como explicar tal preconceito se a
profissão foi regulamentada apenas em 1962? Lembranças que associam pedaços
fragmentados, deslocados ou distorcidos dos antigos mosteiros e conventos nos
quais eram guardados os livros? Associação com velhos professores? As
conjecturas podem ser muitas.
É bem verdade que, anteriormente à regulamentação de sua profissão,
o bibliotecário recebia uma formação específica, ainda que sua atividade não fosse
reconhecida oficialmente como uma profissão. Nada, entretanto, associava
diretamente tal atuação a uma figura feminina mais idosa.
Como uma forma metafórica, a caricatura deixa ver, nos seus traços e
no conjunto, pistas de que o cuidado e a guarda de livros não são atividades vistas
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como próprias ao mundo moderno e possíveis de serem exercidas por jovens e por
homens. A mensagem implícita na miniatura relativa ao bibliotecário acentua o
formalismo, o autoritarismo, o isolamento do profissional, dentre outros sinais. Na
perspectiva de Martins (2002, p.323), no entanto, a evolução histórica das
bibliotecas do século XVI até aos nossos dias, mostra-se como “um processo
gradativo, ininterrupto e simultâneo de transformação, marcado essencialmente por
quatro caracteres principais: 1) laicização; 2) democratização; 3) especialização; 4)
socialização.”. A miniatura, todavia, não focaliza estes últimos aspectos, talvez
porque uma das características do estereótipo seja acentuar o que facilita a
comunicação distorcendo o conjunto de modo a que as idéias não precisem ser
explicitadas para que sejam apreendidas (DUCROT; TODOROV, 1972).
Procurando remontar os fios da forma metafórica em análise, chega-se
à época em que, para atuar numa biblioteca era preciso ser um erudito e, muitas
vezes, os “bibliotecários” eram médicos, advogados e engenheiros. Assim, na
história da Biblioteca Nacional, por exemplo, é possível constatar que, em 1846, foi
nomeado um médico para a direção: Dr. José de Assis Branco Muniz Barreto,
primeiro diretor não religioso; ao longo do tempo, outros profissionais, com diversas
formações (jornalistas, historiadores, educadores, advogados, dentistas, músicos)
foram dirigentes desta biblioteca (CASTRO, 2000, p.46).
Tratava-se de cargo de importância e seu ocupante caracterizava-se
como alguém de certa idade, com muita experiência, erudição e cultura. Vale
enfatizar o contexto: acesso restrito à educação, à leitura, à escrita, aos livros32.
Como no Brasil, o acesso à educação, até aproximadamente a terceira década do
32

A título de informação, cabe acrescentar que “O primeiro livro em língua portuguesa, publicado na
América, apareceu no México em 1710, e é o Luzeiro Evangélico, de Frei João Batista Morelli de
Castelnuovo.” (MARTINS, 2002, p.306). A impressão Régia, que foi criada por D. João VI em 1808,
destinava-se à impressão de papéis oficiais mas, até a Independência, foi a única tipografia existente
no Rio de Janeiro, publicando cerca de 1.000 títulos até 1822 (MARTINS, 2002).
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século XX, era direcionado aos homens de famílias abastadas, poucas mulheres
tinham sua erudição reconhecida, cabendo aos homens ocupar os postos
existentes. Sobre este tema, Teixeira (1997, p.82) afirma que as “crianças filhas de
intelectuais ou de homens educados, mesmo com a presença de livros, eram
iniciadas nos segredos da leitura e da escrita, porém a educação era feita em casa”.
Nos dias de hoje, segundo o princípio de socialização apontado por
Martins (2002), realiza-se um trabalho no sentido de popularizar a freqüência às
bibliotecas e o manuseio de livros, porém as bibliotecas escolares ainda se mostram
inexistentes e as públicas não cumprem, com freqüência, este papel, tornando-se
meros locais de pesquisas escolares, perdendo a função de centros de cultura. Esta
prática, no entanto, parece ainda conviver com uma tradição pela qual as pessoas
vêem esse espaço como um enfadonho lugar de silêncio, pouco compatível com o
ritmo e o movimento do mundo moderno e, disto, a persistência do estereótipo pode
ser um sinal.
Um outro exemplo corrobora esta linha argumentativa: trata-se do
cartão por meio do qual foi divulgado o dia do bibliotecário, em 2002: uma criança
alegre e descontraída dirige-se a uma mulher (velha, de coque e óculos) que,
nitidamente irada, voa para cima de seu interlocutor. Ao fundo, estantes repletas de
livros parecem ser o objeto da curiosidade da criança e da ira da mulher; nenhum
diálogo; antes, um antagonismo que se insinua na distinção de momento e de
interesses.
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Figura 5 – Cartão virtual de Comemoração do Dia do Bibliotecário
Fonte: http://biblioteconomia.objetics.net/imagcur/photoalbum_view. Acesso em 24 jul. 2005.

Este é um ecard do dia comemorativo da profissão, até hoje disponível
no site <http://biblioteconomia.objetics.net>. Neste mesmo endereço aparecem
histórias em quadrinhos com caricaturas americanas, francesas e inglesas relativas
ao bibliotecário; neles, não estão presentes os atributos - mulher e velha - o que dá
indícios de que esta construção é familiar à cultura brasileira.
Nas figuras anteriores, as bibliotecárias parecem ser mais velhas que o
conjunto de sujeitos desta pesquisa: neste conjunto, a faixa etária que vai de 30 a 39
anos é a que concentra a maior incidência de indivíduos, seguida das faixas de 20 a
29 e de 40 a 49, nas quais foram encontrados 07 profissionais, em cada.
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Gráfico 1 – Idade dos Bibliotecários
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Esta maior incidência pode ser melhor entendida se considerarmos a
evolução da Instituição na qual se desenvolveu o estudo. No ano 2000, esta
evolução sofreu o impacto de um brusco crescimento, frente ao qual se impôs a
necessidade da contratação de vários bibliotecários para responder às exigências de
novas bibliotecas.
Os profissionais foram procurados em conformidade com uma política
institucional pela qual se pretendia criar uma nova filosofia de trabalho: dava-se
preferência às pessoas mais jovens, porque os responsáveis consideravam que
estas seriam mais maleáveis e criativas: se não tinham experiência, também não
traziam os vícios e as mazelas de outros serviços.
33

33

Ao assumir uma biblioteca, o

Conforme informado pelos responsáveis pelo setor de Bibliotecas da Instituição, os bibliotecários
recém contratados recebiam um treinamento de cerca de 15 dias, na Biblioteca Central da Instituição,
onde a circulação de alunos era elevada. Depois de passarem por todos os setores de treinamento,
acreditava-se que o profissional estaria preparado para assumir a Biblioteca Setorial que lhe caberia
e ali realizar todas as tarefas da maneira pela qual fora instruído. O objetivo desta forma de
administração era manter o mesmo padrão em todas as bibliotecas da Instituição.
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profissional passava a desempenhar todas as tarefas com a colaboração dos
auxiliares, que também eram treinados no mesmo ambiente que os bibliotecários.
Na formulação e execução das rotinas cotidianas, o bibliotecário era independente,
ainda que sob a coordenação de uma diretoria geral, definida como responsável
pela Rede de Bibliotecas da Instituição.
A contratação de profissionais recém formados, sem qualquer
experiência ou domínio de práticas e habilidades para administrar o cotidiano dos
serviços de biblioteca, gerou grandes dificuldades e descompassos, apesar da boa
vontade e do interesse de todos. Ao constatar os problemas, a Diretoria decidiu
passar a mesclar a contratação de pessoas recém formadas, com outras que
comprovassem alguma experiência profissional, ainda que numa faixa etária mais
elevada. Com isto pretendia garantir o equilíbrio entre a maturidade profissional e a
disponibilidade para se adaptar a novas idéias e práticas.
De acordo com o Gráfico 1, pode-se inferir que a maior parte dos
sujeitos deste estudo está na faixa etária entre 30 e 39 anos. Dentre os
respondentes, 20 fizeram o curso de Biblioteconomia na década de 90, ou seja, são
bibliotecários com formação recente, o que pode ser indício de maior familiaridade
com inovações ocorridas, nesta década, na sociedade.
Note-se que, integrando a dificuldade de relação e comunicação
implícita nas figuras até aqui apresentadas, está a idéia de que o profissional que
atua nas bibliotecas não “gosta” de ver os livros tirados do lugar. Ora, os livros são
arrumados com a finalidade de facilitar o atendimento rápido e preciso das
solicitações; a arrumação não é, portanto, uma finalidade em si mesma; justifica-se
pelo interesse de melhor atender ao usuário, ou seja, garantir-lhe satisfação e
respostas, segundo as Leis de Ranganathan pelas quais, “os livros são para serem
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usados”, “a cada leitor o seu livro”, “a cada livro o seu leitor”, “poupe o tempo do
leitor” e “a biblioteca é um organismo em desenvolvimento” (CAMPOS, 2002). Logo,
os livros de uma Biblioteca destinam-se a leitores e todos os que nela trabalham
atuam em função de atender, orientar, esclarecer e formar leitores.
A finalidade de uma biblioteca, nos dias de hoje, não é, portanto,
apenas guardar livros, sobretudo porque, com os avanços do mundo moderno, a
informação é apresentada sob diferentes formas e em fontes as mais diversas. Cabe
ao bibliotecário mantê-la atualizada e acessível à consulta, promovendo também sua
disseminação. O código de ética do profissional de biblioteconomia descreve que o
bibliotecário deve “estimular a utilização de técnicas modernas objetivando o
controle da qualidade e a excelência da prestação de serviços ao usuário” (CFB,
2002)
A excelência no atendimento ao usuário significa não deixá-lo sem
respostas. Ou seja, mesmo que na biblioteca não exista a informação desejada é
importante apontar outros locais nos quais ela possa ser localizada. Mesmo quando,
por diversos motivos, as informações existentes são sigilosas, o usuário deve ser
informado do sigilo e sua fundamentação (GARCIA, 1992).
Em uma passagem de um dos livros de Harry Potter observa-se a
interferência de estereótipos nas condutas do bibliotecário, qual uma réplica da
Figura 5. Note-se, entretanto, que os motivos que orientaram estas condutas
fundamentaram-se na impossibilidade de Harry, dada a sua idade, ter acesso ao
livro desejado. Madame Pince, no entanto, nada fez para se aproximar do menino ou
para captar seus interesses ou necessidades:

- O que é que você está procurando, menino?
- Nada - disse Harry.

73

Madame Pince, a bibliotecária, apontou-lhe um espanador de penas.
- Então é melhor sair daqui. Vamos, fora!
Desejando ter sido um pouco mais rápido em inventar alguma
história, Harry saiu da biblioteca. Ele, Rony e Hermione já tinham
concordado que era melhor não perguntar a Madame Pince onde
poderiam encontrar Flamel. Tinham certeza de que ela saberia
informar (ROWLING, 2000, p.171).

Neste pequeno diálogo, Mme Pince apresenta-se coerente com a
postura tradicional: uma biblioteca organizada é mais importante que uma biblioteca
cheia de usuários e, talvez, dessa postura derive o estereótipo; em sua lógica, seria
melhor ter um número reduzido de usuários, pois estes, direta ou indiretamente,
tiram os livros do lugar; incomodando a bibliotecária que aparentemente teria a sua
função restrita à arrumação de livros. O ambiente da biblioteca, de pouco familiar e
atraente, torna-se inacessível, o que desestimula sua utilização para buscar
informações sobre os mais variados assuntos.
A década de 90 foi um período de incertezas para os estudantes de
Biblioteconomia porque, tendo em vista os avanços tecnológicos, era tido como
certo que, com a chegada do novo milênio, esvaziar-se-iam, definitivamente, os
modelos tradicionais da profissão. Além disso, o que era ensinado na universidade
neste período não estava mais sendo usado em muitas bibliotecas que já se
encontravam numa fase de transição para a utilização de bases de dados e outros
recursos tecnológicos. Enquanto isso, os cursos continuavam a ensinar como fazer e
organizar fichas catalográficas em caixas de sapato ou, ainda, como tirar xérox,
numa disciplina que se chamava Reprografia34. As universidades não estavam
preparadas para as inovações que foram ocorrendo no período. Em alguns casos,
os estudantes, apenas em seus estágios, tinham a possibilidade de acesso às tais

34

Esta realidade era presenciada no curso da UNIRIO no final dos anos 90.
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inovações, ainda que seus cursos estivessem distanciados desta realidade e
desconhecessem o uso destes novos suportes.
No Rio de Janeiro existem hoje quatro cursos de Biblioteconomia35,
sendo que três deles estão vinculados a universidades públicas, enfrentando
permanentes problemas para a aquisição de equipamentos para suporte aos cursos
oferecidos, prejudicando a qualificação dos alunos. A UNIRIO36, por sua localização
e por ter sido a primeira universidade a implantar, no Brasil, um curso na área,
possui uma tradição no ensino de Biblioteconomia. Costuma ser a mais procurada
pelos interessados.
Nesta pesquisa, nota-se uma concentração de sujeitos que procuraram
a UNIRIO (56%) para fazer sua formação profissional. Como mais uma pista para
clarificar possíveis causas desta concentração, pode-se considerar, também, que
esta Universidade é, até agora, a única instituição pública, logo gratuita, localizada
na cidade do Rio de Janeiro (no Bairro da Urca) que oferece o curso.
A Universidade Federal Fluminense (UFF) aparece como a segunda
de maior incidência (27%). Localizada, no município de Niterói, o curso de
Biblioteconomia foi criado em 1964 e é apontado como distante, o que pode
significar a diferença entre a continuidade ou o abandono, para um conjunto de
pessoas que trabalham e estudam37. Na fala abaixo é possível captar estas idéias:
Fiz vestibular para a UFF (Biblioteconomia ou História). Passei para
Biblioteconomia, mas como era longe e também passei no vestibular
da FEFIERJ, resolvi ficar na FEFIERJ” (S. 17).

35

UNIRIO, UFF, USU e, recentemente, com inauguração prevista para 2006, o curso da UFRJ, ligado
à Faculdade de Administração e Ciências Contábeis e terá ênfase na Gestão de Unidades de
Informação.
36
O curso da UNIRIO é a continuidade do antigo curso da Biblioteca Nacional e do curso da
FEFIERJ, como foi chamado antes da Universidade ter sido criada.
37

No vestibular de 2005, para 60 vagas oferecidas, inscreveram-se 641 candidatos, o que estabelece uma
relação candidato-vaga de 10,68. Tal relação foi uma surpresa em termos deste curso. Do total de inscritos, 182
pessoas eram do sexo masculino e 459 do sexo feminino. Disponível em: <http://www.coseac.uff.br/>.

Acesso em: 20 jul. 2005.
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A Universidade Santa Úrsula (USU) aparece com menor incidência
dentre as universidades responsáveis pela formação dos sujeitos (10%). Instituição
particular, a USU forma poucos profissionais a cada ano, dada a baixa relação
candidato/vaga. Passou por um período em que o vestibular ficou suspenso (2000 –
2002), retornando em 2003. Atualmente, neste curso estão 60 alunos, sendo 56
mulheres e 4 homens. O número de vagas oferecidas a cada semestre é de 60, mas
este número jamais é atingido. Os responsáveis pelo curso esperam, neste segundo
semestre de 2005, a matrícula de 12 a 15 alunos novos38. Neste caso, tem-se uma
relação de 0,2 candidato/vaga.
Gráfico 2 – Universidade em que os sujeitos concluíram o curso de Biblioteconomia
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38

Informações fornecidas pela Coordenadora do Curso de Biblioteconomia da USU durante a
palestra TENDÊNCIAS DA BIBLIOTECONOMIA NO BRASIL com os coordenadores dos cursos de
Biblioteconomia do Rio de Janeiro e a coordenação do curso de Pós Graduação em Ciências da
Informação do IBICT. Dia 12 de abr. 2005.
39
O item “outros” indica que são bibliotecários com formação em universidades fora do Rio de
Janeiro.
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Com relação à área de interesse dos sujeitos pesquisados, há que se
considerar, como indício, os temas escolhidos para a elaboração das monografias
de conclusão de curso. Segundo informaram, o interesse concentrava-se,
predominantemente, em questões relativas à aplicação de técnicas no exercício da
profissão (adequação, pertinência e os procedimentos para a aplicação de técnicas),
à catalogação, à classificação, à avaliação de coleções, ao suporte de informações,
dentre outras.
Esta concentração corrobora as análises críticas de Milanesi (2002),
Cury (2001) e Souza (2001) que afirmam ser a técnica valorizada indevidamente
pelos bibliotecários. Em sua argumentação, esses autores insistem que a
supervalorização desloca a profissão de suas bases efetivas, ao tornar a técnica
fonte de legitimidade da profissão.
No

grupo

de

sujeitos

foi

possível

apreender

indícios

desta

supervalorização da técnica quando da aplicação do questionário: ao serem
solicitados a assinalar sua posição referente à frase “a profissão é legitimada pela
técnica”, 40% assinalaram que concordavam e 30% que concordavam em parte. Do
conjunto, apenas 24% discordaram da frase e 6% indicaram não saber responder.
Esta última incidência, num grupo ativo na profissão, parece indicar mais uma
tentativa de fuga da resposta do que um desconhecimento.
Em contrapartida, este mesmo grupo de sujeitos, quando inquirido
sobre o tema de suas monografias indicou temas mais vinculados à perspectiva
humanista da profissão: “Bíblia: um documento vivo”, “Bibliotecas volantes”, “Hora do
conto”, “Biblioteca liberal”, dentre outros. Esta perspectiva humanista, ainda que
minoritária, é constante, podendo ser indício de que, como afirma Targino (1997, p.

77

8) “o tecnicismo predominante em suas ações deve dar lugar à humanização da sua
prática”.
Do conjunto de sujeitos, 68% escolheram como tema de suas
monografias questões relativas à classificação, enquanto 32% abordaram problemas
relativos às relações humanas que atravessam os espaços de uma biblioteca,
corroborando a tendência apontada, ainda que deixando ver indícios da
conformação de outras posturas.
Em relação ao período de conclusão do curso, a predominância de
pessoas com menos de 20 anos de formadas, dentre os sujeitos, implicou que
apenas 30% não tenham apresentado esta modalidade de trabalho de conclusão de
curso. Isto porque, somente a partir de 1988 a monografia passou a ser exigência
para a conclusão do curso de Biblioteconomia40. Anteriormente, o currículo mínimo
desta formação profissional apresentava uma estrutura que permitia ao aluno a
conclusão do curso em 3 anos; com as exigências do novo currículo, o curso passou
a ter a duração de 4 anos e a monografia tornou-se uma exigência para a conclusão.
As monografias, como já foi mencionado, abordam, sobretudo, a parte técnica da
profissão. Foram desenvolvidas, em geral, como resultado de estudos realizados
nos locais de estágios curriculares41.
O número de ofertas de estágio no Rio de Janeiro é considerado
relevante e esta atividade, normalmente, é remunerada. Diferente da oferta de
empregos, quando o número de vagas oferecidas em concurso público costuma ser
de uma ou duas com salários que variam de acordo com a instituição.

40

Exigência de acordo com o novo currículo mínimo de 1982. Resolução n. 8 de 29 de outubro de
1982.
41
No curso de Biblioteconomia os alunos podem iniciar seus estágios a partir do terceiro período e
são supervisionados por um professor que avalia os relatórios dos estágios semestralmente.
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Consulta feita ao Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) e ao
Sindicato de Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro (SINDIB), em 2005, indicou
o valor sugerido para o salário do profissional: 10 salários mínimos, com algumas
variações de estado para estado. Na prática, porém, estas orientações não são
seguidas. Este aspecto, indício forte da desvalorização do ofício de bibliotecário é,
também, justificada pela consideração das condições de difusão e de acesso à
informação no país: numa sociedade na qual, ainda hoje, o acesso à informação
está restrito a poucos e o número de bibliotecas públicas e escolares não atende à
demanda potencial. (MILANESI, 2003; SOUZA, 2001; ALMEIDA JÚNIOR, 1995).
No que concerne aos bibliotecários que atuam em escolas, os dados
são mais alarmantes: os valores pagos ao bibliotecário são equivalentes ao valor do
salário de professores que não possuem formação superior. A biblioteca escolar é
um espaço onde ficam as enciclopédias para fazer as pesquisas que a professora
solicita e o profissional que atua no setor, em geral, não tem formação em
Biblioteconomia. Recentemente, o MEC passou a exigir que as escolas possuam
bibliotecas com bibliotecários; é possível que os profissionais que atuarão nesse
espaço serão pouco valorizados no ambiente da escola.
Os bibliotecários que atuam em empresas talvez sejam os que auferem
salários mais elevados. Isto se deve ao valor da informação para a tomada de
decisão e pelas inúmeras atuações do bibliotecário na empresa. No ambiente
empresarial, a biblioteca é, em geral, denominada de centro de informação,
infoteca42 ou outros nomes que evidenciam a informação; o profissional que atua
neste espaço afirma-se, assim, como o profissional da informação. O nome

42

A Biblioteca da LIGHT, no Rio de Janeiro, recentemente promoveu um concurso para o nome de
sua biblioteca e os usuários escolheram o nome INFOTECA, para melhor identificar o espaço da
informação. Note-se que info vem de informação e teca de biblioteca. Uma forma moderna de chamar
a BIBLIOTECA.
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bibliotecário não costuma ser mencionado. Existe uma valorização do profissional e
de suas tarefas neste ambiente e os valores salariais sugeridos pelo CFB costumam
ser cumpridos.
O bibliotecário é um profissional pouco valorizado, ainda que o número
de vagas de postos de trabalho seja considerado razoável considerando os
formados a cada ano que ingressam no mercado de trabalho: dificilmente
encontram-se bibliotecários desempregados.
A questão que se impõe é: Por que fizeram o curso de
Biblioteconomia? O que os levou ao curso? O que move as pessoas a procurarem o
curso de Biblioteconomia quando os salários são baixos? Uma possível resposta a
esta questão é a baixa relação candidato-vaga nas universidades. Motivo pelo qual
muitos dos sujeitos deste estudo, por exemplo, escolheram o curso, ou ainda,
porque pensavam fazer desta facilidade de acesso uma ponte para outros cursos,
mediante processos seletivos internos às instituições de ensino superior. Ao
iniciarem o curso, porém, acomodam-se, acabando por ficar na profissão, mesmo
que com insatisfações.
O número de profissionais que se forma é pequeno e a demanda de
bibliotecários não é grande. Os concursos públicos em geral oferecem uma vaga,
embora, no último concurso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
tenham sido oferecidas cinco vagas, duas para a cidade do Rio de Janeiro, uma
para São Gonçalo e duas para Nova Friburgo43. O que revela que, ainda que os
salários não sejam tão favoráveis e a oferta de vagas pequena, o número de
concluintes também é pequeno.

43

Dados disponíveis em: <www.uerj.br/concursos.html>. Acesso em 24 jul. 2005.
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Neste estudo, 40% dos sujeitos indicaram que chegaram ao curso de
Biblioteconomia por influência familiar ou de amigos, 20% apontaram o gosto pela
leitura, enquanto 6,6% indicaram a influência do conhecimento de profissionais da
área. Dos 13,4% que indicaram outros motivos para explicar sua entrada no curso,
dois sujeitos indicaram que a decisão deveu-se à sua aversão à matemática, um
justificou a escolha pelo encantamento que lhe ficara de um estágio na Biblioteca
Nacional, e um último apontou a necessidade de um curso rápido que lhe permitisse
o ingresso imediato no mercado de trabalho44.
Um percentual de 20% indicou ainda ter chegado ao curso por acaso.
As justificativas apresentadas para esta opção dão indícios do papel determinante
do conhecimento da baixa relação candidato/vaga: “Biblioteconomia faz parte da
área de ciências humanas e tem uma relação candidato / vaga menor” (S. 06).
Analisando o conjunto das respostas e das justificativas dos sujeitos,
pode-se inferir que a maior parte possuía conhecimentos escassos sobre o curso e o
escolheu por sugestão de outros a quem prezava, ou por sentir gosto pela leitura ou,
ainda, por acreditar que a baixa relação candidato/vaga, apresentada em anos
sucessivos, viabilizaria o ingresso na universidade.
Do conjunto de sujeitos que responderam ao questionário, 33%
afirmaram que no início do curso se sentiam decepcionados em relação à escolha
feita, mas que ao começarem os estágios se sentiram melhor. Esta característica
parece comum a vários cursos de graduação: nos primeiros períodos as disciplinas
de formação básica apresentam-se de modo fragmentado e nem sempre dão uma
visão articulada e coerente da formação como um todo. Algumas aparecem como
inúteis e o curso fica como uma feição pouco dinâmica.
44

Note-se que esta bibliotecária realizou o curso na época em que o curso era de 3 anos e saiu da
faculdade com emprego já garantido.
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Em relação ao que o curso de Biblioteconomia oferece ao aluno e à
prática da profissão, a maior parte dos sujeitos afirma a importância das técnicas
biblioteconômicas ensinadas, considerando-as como fundamentais ao dia-a-dia do
bibliotecário. Milanesi (2002) considera que o privilégio atribuído ao ensino de
técnicas pode reduzir o curso a uma espécie de adestramento, esvaziando-o de
qualquer fundamentação teórica ou crítica. É evidente que existem técnicas
necessárias a uma profissão, mas cabe ao profissional recriá-las e aplicá-las de
acordo com os contextos. O que fica inaceitável, por exemplo, é utilizar a
classificação de Dewey com suas especificidades para uma biblioteca infantil,
quando as cores poderiam facilitar mais a busca de informações pelo público a que
ela atende.
Quanto à questão do encaminhamento à profissão, poder-se-ia pensar
que a ausência de divulgação sobre as finalidades do Curso, as características da
prática deste profissional, a pouca familiaridade de muitos com bibliotecas e a
posição social e simbólica do bibliotecário no conjunto das profissões, são
características presentes na opção por esta carreira. Comparando-se o que se sabe,
por exemplo, sobre os cursos de Direito, de Medicina ou Engenharia, o valor
simbólico atribuído a estas profissões, e a situação da Biblioteconomia, vê-se as
distâncias que as separam. Um outro aspecto a considerar: o bibliotecário, de modo
geral, atende a uma camada da população que tem acesso à educação
escolarizada. Já o médico, por seu lado, atende a toda a população e informações
relativas a esta profissão são divulgadas na sociedade, mesmo que deslocadas e
distorcidas de seus conjuntos originais, eivadas de crenças e estereótipos pelos
quais se ancoram nos valores, modelos e práticas, próprios às diferentes culturas,
objetivando-se no senso comum.
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Souza (2001) afirma que o bibliotecário é um generalista, segundo a
própria etimologia da palavra:

Biblio = livro ou informação + thèque = caixa, estante ou ambiente
de informação; [...] requer que o conhecimento do bibliotecário
alcance desde o processo de construção da informação, passe pelo
conhecimento da arquitetura da informação e chegue até os
domínios dos processos de gestão da informação (SOUZA, 2001,
p.4).

Note-se, entretanto, que enquanto o ensino de Medicina, de Direito ou
de Engenharia criou especificações em seus cursos, para dar conta das novas
exigências postas pelas tecnologias que iam surgindo no mundo contemporâneo, o
ensino de Biblioteconomia manteve-se inalterado, ou pouco se modificou, apesar da
diversidade e profusão de novos suportes de informação, matéria prima da atividade
do bibliotecário (CASTRO, 2002).
Cabe refletir que no Brasil ainda não existe uma tradição relativa ao
uso de bibliotecas públicas e escolares e, em geral, elas não são atrativas e
accessíveis. Milanesi (2003) comenta que, no século XX, os espaços de inúmeras
bibliotecas públicas eram utilizados de modo limitado, não assumindo sua função
maior, que seria a de informar. Serviam a um público restrito, como por exemplo, a
estudantes que precisavam fazer pesquisas. Como as bibliotecas escolares não
possuíam acervos adequados e, em muitos casos, não existiam, a biblioteca pública
fazia esta função. Se tal instituição “fosse eliminada, como tantas outras repartições
públicas, sua ausência não seria muito sentida e nem incomodaria, com exceção
dos estudantes” (MILANESI, 2003, p.119).
Para formar o hábito da leitura, no entanto, seria necessário levar livros
e bibliotecas à população e criar formas atrativas para que o contato e a freqüência
a esses espaços fossem gratificantes. Hábitos não se formam ou transformam, de
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imediato ou por imposição; espelham práticas, crenças e sentidos que se enraízam
na cultura, na familiaridade, coerência, consistência e pertinência das condutas e
comunicações que envolvem.
O esforço para formar e difundir o gosto pela leitura e hábitos de
freqüência às bibliotecas é recente. O Instituto Nacional do Livro, criado em 193745,
teria por objetivo difundir a leitura no Brasil. Sua atuação, no entanto, limitou-se a um
programa para distribuir livros a bibliotecas.
Distribuir livros, por si só, não garante a formação de hábitos de leitura.
Estes hábitos vão sendo tecidos no cotidiano, marcados pelos valores e símbolos
que seu objeto convoca. Necessário se faz a valorização das bibliotecas e o
aproveitamento de profissionais capacitados para difundir o gosto pela leitura.
Porém, os bibliotecários costumam não ter interesse pelas atividades em bibliotecas
públicas e escolares, pela ausência de valorização deste trabalho no contexto das
profissões. Isto faz com que estes tipos de biblioteca funcionem sem bibliotecários
ou com bibliotecários que se limitam a cuidar das estantes.
Segundo Milanesi (2003), a iniciativa da década de 30 visava
desenvolver a “boa leitura” no país, cabendo às bibliotecas proporcionar este bem à
sociedade. Pensava-se, portanto, a biblioteca pública apenas em termos de acervo e
não como uma instituição que poderia prestar diversos tipos de informação e de
serviços aos grupos em seu entorno. Assim, não lhe cabia ser um pólo de apoio e
promoção da cultura, mas, apenas, um local que disponibilizasse livros ou, em
termos mais atuais, uma locadora de livros, sem taxas. Livros escolhidos por sua
adequação aos valores e modelos dominantes, difundindo e ratificando padrões
socialmente valorizados.
45

Em 1987 foi instituída a Fundação Pró-Leitura no âmbito do Ministério da Educação, como afirma
Milanesi (2003, p.120) e nada mudou em relação ao antigo INL.
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Com a vulgarização do livro, o ambiente da biblioteca não se tornou
“vulgar” no sentido de utilização. O espaço da biblioteca ainda é visto, por muitos,
como sagrado e o bibliotecário não costuma fazer nada para mudar este aspecto
estático do ambiente. A imagem de uma mulher que não gosta que os livros sejam
tocados, como apresentado na Figura 2, torna o ambiente da Biblioteca inacessível,
além do fato de alguns usuários sentirem-se intimidados ao entrar neste espaço,
considerando-o como um espaço de cultura e erudição.
A biblioteca mostrava-se à sociedade como um espaço estático, no
qual existiam livros e uma pessoa que “cuidava” para que os mesmos estivessem
limpos e organizados. Mais nada. Silêncio. Livros no lugar. Não à vitalidade das
trocas culturais, à criatividade que traduz momentos e tradições na novidade de
gestos, sons e cores que tomam forma na esteira de outros.
Como antever, prever, olhar de modo diferente para uma biblioteca que
funciona da mesma forma há anos e anos, e que ninguém pensa em mudar? Por
que mudar? Que interesses orientariam esta mudança?

4.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE BIBLIOTECÁRIO: PISTAS SOBRE A
EVOLUÇÃO DE UMA IDENTIDADE PROFISSIONAL

Nos estereótipos e nas caricaturas, nos desenhos e nas práticas vão
se condensando e adensando indícios dos sentidos atribuídos a este objeto – o
bibliotecário – e a seu local de trabalho – a biblioteca. Não é mais o espaço
reservado dos mosteiros, não são mais os pergaminhos e sua guarda (MARTINS,
2002). O livro vulgarizou-se, mas o acesso a ele ainda é um marco de distinções
substantivas: o letramento é uma característica de pertença ao patamar básico da
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sociedade (SANTAELLA, 1996). Sem ele, a exclusão torna-se absoluta, ainda mais
quando se considera que, no mundo de hoje, o conceito de letramento envolve o
acesso à informação, a familiarização no uso dos diversos suportes pelos quais ela
se torna disponível e a condição para sua análise, seleção e valoração. O
bibliotecário, sutilmente, vai se tornando alguém capaz de orientar os usuários nesta
nova perspectiva de letramento, de acordo com uma dimensão educativa intrínseca
à profissão, tal como se apresenta nos dias atuais (DUDZIAK, 2002). Permanecem,
entretanto, em sua imagem e em suas lembranças resquícios de um passado que,
embora não vivenciado, marca uma evolução que se faz presente, com maior ou
menor intensidade.
Ora, é na relação direta com o usuário que a dimensão educacional da
atividade de bibliotecário pode se concretizar. Na relação que se estabelece entre
profissional e usuário, além de apreender as necessidades deste último, o
profissional pode estabelecer um clima de trocas que ultrapassa a informação
propriamente dita. Nestas trocas integram-se as condições e saberes do usuário, o
esforço formativo da instituição e os saberes que especificam o papel do
bibliotecário naquele contexto: cabe-lhe “produzir e difundir conhecimentos além de
refletir criticamente sobre a realidade que os envolve” (BRASIL, 2001, p. 1).
Nesta perspectiva relacional, valoriza-se o trabalho desenvolvido no
serviço de referência de uma biblioteca. Pistas deste dinamismo podem ser
entrevistas no cotidiano deste serviço, quando se fazem presentes trocas de
experiência entre o bibliotecário e o usuário.
Não se pode omitir, no entanto, a permanência da desvalorização das
atividades deste setor, em relação a outros. Almeida Júnior (2002, p.140) continua a
alertar que o serviço de referência, no conjunto das atividades específicas do

86

bibliotecário, ainda hoje, “é um trabalho com pouco status entre os profissionais da
área quando deveria ser o inverso”. Outro indício sutil, embora explícito, desta
desvalorização é que, em geral, são destinados a atuar nesse serviço os
bibliotecários recém-formados. Os profissionais mais antigos ou com maior
especialização atuam em outros setores, considerados como de maior status e,
particularmente, no processamento técnico.
A valorização efetiva do serviço de referência, a capacitação de
profissionais para um melhor desempenho no setor, poderia ser caminho importante
no redimensionamento da profissão no contexto contemporâneo. Grogan (1995)
considera-o como o mais importante para a atuação do bibliotecário, porque é a
partir dele que todo o processo se desenvolve: neste setor, o usuário é recebido,
atendido e orientado de acordo com suas necessidades e a potencialidade da
Biblioteca. Para tanto, torna-se necessário conhecer a comunidade a que se destina
a biblioteca. Ao realizar a entrevista de referência, o bibliotecário pode aperfeiçoar
seus conhecimentos sobre assuntos variados, que facilitam o tratamento técnico dos
materiais, de acordo com o público a que se destina a biblioteca.
O redimensionamento do serviço de referência requer, portanto, do
profissional, a disponibilidade para conhecer e ouvir o usuário. Seu trabalho se
realiza, quando consegue atender, de modo satisfatório, às demandas postas por
este último, mesmo que este atendimento consista em indicar os locais nos quais as
informações necessárias estariam disponíveis.
Nesta perspectiva, o bibliotecário é um mediador entre dois pólos:
1º) a informação e os locais em que a mesma está disponível,
2º) o usuário, com sua necessidade de informação.
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Sensíveis a este aspecto, 60% dos sujeitos desta pesquisa
assinalaram concordar que o bibliotecário é um mediador de informações, 27%
indicaram concordar em parte com esta frase e 13% discordaram. Cabe dizer que,
em outro momento, quando solicitados a se posicionar sobre as frases “a referência
é um setor em que o bibliotecário não gosta de atuar” e “a profissão de bibliotecário
é legitimada pela técnica”, no primeiro caso, 50% dos sujeitos assinalaram discordar,
17% concordar, 27% concordar em parte e 6% não saber dizer; no segundo caso,
46% concordaram, 30% concordaram em parte e 24% discordaram. Outro aspecto a
ser considerado é que, do total de sujeitos, apenas quatro escreveram o termo
mediador como um dos elementos do teste de livre evocação, o que leva a pensar
na novidade de sua introdução como descritor desta atividade.
Tais distribuições deixam ver a convivência de atitudes incompatíveis
entre os sujeitos e, possivelmente, em um mesmo sujeitos. Imagens arraigadas da
profissão convivem com novidades, ainda não de todo articuladas e integradas aos
campos de sentidos destes sujeitos, no que concerne à profissão. Outro exemplo
que corrobora esta argumentação: a dispersão das respostas relativas à solicitação
de posicionamentos sobre a frase “A classificação é a tarefa do profissional mais
valorizada socialmente” e a alta incidência de sujeitos que indicavam não saber
como se posicionar (20% concordo; 33% concordo em parte; 37% discordo; 10%
não sei dizer).
As exigências de que o bibliotecário seja um mediador da informação
cria, no setor de referência, exigências específicas no que concerne ao clima
relacional e ao estabelecimento de prioridades no serviço. Supõem a concentração
da atenção no usuário, visando apreender suas necessidades, de modo a poder
buscar, independente do suporte, as informações de que carece.
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Mas, estas exigências conseguem se sustentar quando, nos discursos
implícitos, perdura a valorização acirrada do processamento técnico como
especificador da profissão? O processamento técnico, mesmo que de modo
implícito, apresenta-se como o setor no qual equívocos são inadmissíveis, pois se
trata do serviço de maior significação e valoração para o desenvolvimento das
atividades de uma biblioteca, logo de status superior. O deslocamento explicitado na
conclusão das proposições anteriores tenta naturalizar uma hierarquização que se
baseia no delineamento da profissão no passado. Assim, mesmo quando se
proclama a importância do usuário e da apreensão de suas necessidades, o
processamento técnico, mais especificamente o setor de classificação é, de modo
efetivo e recorrente, considerado como o mais importante: transformar o conteúdo
de um livro em uma palavra-chave e dela surgir um número que será seu endereço
nas estantes continua a ser o serviço com maior status na profissão.
O bibliotecário que, com tanto insistência e persistência, busca sua
legitimação na sociedade, apresenta a esta mesma sociedade, seu espaço de
trabalho e seu papel social reduzidos a dimensões estáticas. Com o estudo das
representações sociais de Bibliotecário para bibliotecários procurou-se captar, um
pouco melhor, as redes que dão forma aos sentidos que se polarizam neste objeto.
Contradições de diferentes ordens, entre tempos, espaços, idéias, conceitos valores,
símbolos, modelos, arranjam-se na construção dos sentidos atribuídos a este objeto,
no espaço da Universidade, pelos profissionais que lá atuam.
Nesta pesquisa, pretendeu-se uma aproximação dos emaranhados que
mobilizam as comunicações e as condutas destes profissionais em seus espaços
profissionais. A idéia era apreender pistas que permitissem mostrar indícios dos
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movimentos que especificavam esta atividade no contexto universitário e dos
sentidos que, na prática, se iam adensando em torno do objeto em estudo.
Optou-se por conjugar a abordagem processual e a abordagem
estrutural de modo a poder captar os contextos de uso (WITTGENSTEIN, 1999) nos
quais as comunicações e condutas tomavam as características possíveis à História e
às culturas em presença. Nesta perspectiva, desenvolveu-se um breve estudo sobre
a evolução do espaço das bibliotecas e dos livros até os dias de hoje, visando
apreender pistas que permitissem entender melhor os sentidos que lhes eram
atribuídos ao longo do tempo, bem como às pessoas que nelas atuavam e se
procedeu a uma caracterização dos sujeitos deste estudo. Neste trabalho de
reconstrução, procurou-se apreender valores, idéias, sentimentos etc. que
atravessam diferentes discursos, ratificando ou retificando o que é socialmente
aceitável e anunciando possíveis movimentos de mudança nos posicionamentos.
A aplicação da abordagem estrutural, por sua vez, possibilitou
identificar

possíveis

componentes

dos

sistemas

central

e

periférico

das

representações de bibliotecário para os sujeitos. Pistas sobre as relações entre
estes elementos deixam entrever o que procede dos discursos circulantes nos
grupos de pertença e referência dos sujeitos em sua relação com o objeto e o que
mais acentuadamente orientaria as atitudes dos sujeitos.
O teste livre de evocação de palavras foi aplicado a 60 bibliotecários de
um estabelecimento privado de ensino superior do Rio de Janeiro, durante o
Encontro Anual de Bibliotecários promovido pela Rede de Bibliotecas da
Instituição46. Os resultados mostraram 149 evocações diferentes. Todos indicaram
as palavras ou expressões que julgaram mais importantes. Fixou-se como limite
46

O instrumento foi aplicado, pela pesquisadora, quando o conjunto dos sujeitos estava instalados
num auditório da Instituição.
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inferior de freqüência a ser considerada, a incidência de 4. Como ponto de
incidência do eixo horizontal definiu-se F< 11 e do eixo vertical OME<2.5.

Quadro 2 - Possível composição dos sistemas central e periféricos

OME < 2.5 OME>=2.5
Evocação
F>=11

Biblioteca
Informação
Livro

4=<F<11 Mediador

F
23
42
14

OME Evocação
2.174 Organização
1,786 Técnica
1,857

4

2,0

Acervo
Conhecimento
Disseminação
Habilidade
Pesquisa
Usuário

F

OME

12
12

2,750
3,333

5
10
6
4
7
10

3,400
2,900
2,833
3,500
3,143
2,800

Os três termos com maior freqüência foram: biblioteca (23), informação
(42), livro (14), situados no quadrante superior esquerdo. Estes elementos seriam os
possíveis componentes do sistema central, ou seja, aqueles cuja mudança implicaria
mudança da própria representação. É da articulação dos elementos deste quadrante
que vem a estabilidade e a coerência dos sentidos atribuídos ao objeto. A
composição deste quadrante, num primeiro momento, pareceu confirmar as idéias
correntes imediatamente associadas à figura do bibliotecário mas, dada a
importância das pistas levantadas, julgou-se pertinente retornar a esta discussão
após a descrição dos demais quadrantes.
No quadrante superior direito está a chamada periferia próxima ao
núcleo central. Neste quadrante estão os elementos organização e técnica que,
dada a freqüência e a ordem média de evocação apresentada, não tendem à
centralidade. A OME parece indicar o efeito de mudanças no sentido socialmente
atribuído ao objeto, o que leva a questionar a efetividade da importância atribuída à
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organização e à técnica tal como enfatizam os discursos sobre a atuação do
bibliotecário. O fato de se localizarem na periferia próxima, sem apresentar indícios
de tendência à centralidade, sugere que estes elementos, dada a evolução das
práticas e costumes da sociedade, deslocaram-se do que seria central em tempos
passados, passando a integrar um espaço de relativização no qual, embora seja
sinalizada sua importância, eles são resguardados para um uso oportunista, quando
necessário.
O quadrante inferior direito, denominado de periferia propriamente dita,
considerando sua vinculação aos discursos socialmente aceitáveis em voga nos
grupos de pertença dos sujeitos ou nos que toma como referência em suas relações
com o objeto, concretiza, de modo mais efetivo, a função de proteção da periferia
em relação à estabilidade do núcleo. Neste quadrante entram em cena elementos
presentes nas linguagens que vão situando o objeto em seus contextos: acervo,
conhecimento, disseminação, habilidade, pesquisa, usuário; estes são termos que
dão indícios dos discursos que situam simbolicamente o espaço das bibliotecas no
mundo atual, integrando tendências e acepções, por vezes, contraditórias.
No quadrante inferior esquerdo, tem-se um único elemento: mediador.
Observando a freqüência deste elemento (4) é possível inferir que, caso sua
presença se torne mais significativa, distinguir-se-á nele uma tendência à
centralidade, o que implicaria uma possível mudança da representação. Note-se
que, destes quatro indivíduos que escolheram o termo mediador, nenhum o
assinalou como um dos mais importantes. Ficam algumas questões a serem
respondidas: que sentidos estão implicados neste termo? Quais são seus
referentes? Mediador do que ou de quem? entre quem ou entre o quê?
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Ao se aplicar o teste de centralidade aos elementos que se
apresentavam como possíveis componentes do sistema central, conforme
preconizam Abric (1998) e Flament (1994), foi possível verificar que dos três
elementos, apenas um, informação, era consistente (85%). Os outros dois, biblioteca
e livro tiveram recusada sua presença no sistema central por, respectivamente, 18%
e 40%, quando o percentual mínimo admissível seria de 80%. Cabe sublinhar,
corroborando a argumentação desenvolvida acima, que o termo biblioteca é uma
derivação do elemento indutor que se refere às condições estruturais tradicionais do
exercício da profissão. No que concerne ao termo livro, a rejeição parece inserir-se
no contexto da diversidade de fontes que se apresentam no mundo atual,
corroborando a importância da centralidade do termo informação, único a ser
confirmado. As inovações que se foram acentuando e acelerando no final do século
passado parecem mexer fortemente com o fazer do profissional de Biblioteconomia
e com suas práticas.
Tais constatações são indícios fortes de um processo de mudanças
nas representações sociais de bibliotecário a que estão sensíveis os sujeitos: o
dominante e característico, nos dias de hoje, é o manejo da informação; esta pode
estar nos mais diversos suportes, constituindo-se o livro, apenas um dentre os que,
hoje, estão disponíveis. Ao mesmo tempo, a rejeição forte do elemento biblioteca
parece sugerir o alargamento do espaço de atuação do bibliotecário: a ação deste
profissional desvincula-se dos limites de um espaço físico para situar-se nas redes
que a web possibilita.
Considerando a presença do termo informação, a evolução da prática
do bibliotecário e as características que esta assume no mundo atual, a rejeição dos
outros elementos que estariam compondo o núcleo central pode estar sugerindo a
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presença de um movimento de mudança nesta representação: antes um burocrata
do livro, hoje um profissional da informação que lança mão da criatividade para
descobrir, firmar e multiplicar os acessos à mesma. A criatividade é um atributo
necessário à otimização de qualquer tipo de suporte com o qual o bibliotecário possa
estar trabalhando. A informação, entretanto, é sua matéria-prima, independe de
onde esteja armazenada47.
Nas respostas ao questionário, quando inquiridos sobre as principais
características de um profissional que trabalha em bibliotecas universitárias, os
sujeitos indicaram, predominantemente, ser dinâmico e ser bom ouvinte. Estas duas
características dão indícios da prevalência do serviço de referência no conjunto das
outras atividades neste espaço e, conseqüentemente, do papel da informação.
Tendo em vista a possível presença de um movimento de mudança
das representações sociais de bibliotecário para profissionais da área, que
implicações poderiam advir deste processo para a constituição de sua identidade
profissional? Como afirma Hall (2000, p.9) “a identidade é marcada pela diferença”.
Ao construir sua identidade profissional, o bibliotecário situa, também, os outros dos
quais se distingue e aqueles com os quais se identifica. Nos questionários, os
sujeitos assim se descrevem:

me vejo como um profissional como outro qualquer, que procura
desenvolver suas atividades com a maior presteza possível e
procurando atualização sempre! (S. 4)
[o bibliotecário] está querendo achar o seu ‘lugar ao sol’... dentro de
um universo dinâmico, informacional, saindo das estantes para a web
e bibliotecas virtuais. (S. 9)

47

A relação do bibliotecário com o computador, por exemplo, obscurecida, por vezes, pelo temor da
substituição, vem evoluindo positivamente. O computador é um instrumento de trabalho a ser
dominado, uma ferramenta que potencializa a ação do profissional. Negar seu papel, recusar-se a
integrá-lo às práticas cotidianas ou descurar o domínio deste veículo implica estagnação num tempo
que já passou e em espaços já superados.
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No primeiro caso, tem-se indícios de possível naturalização da
profissão colocando-a como outra qualquer e deixando de lado estereótipos, na
busca de atuar da melhor maneira possível. O atributo que assume, explicitamente,
destaque é a presteza, termo que faz lembrar a rapidez exigida hoje, em
contraposição à calma implícita num ontem que não aparece.
O sujeito seguinte deixa ver pistas sobre suas reações frente às novas
exigências; faz uma disjunção de pessoa pela qual deixa de falar no próprio nome e
passa a “dissertar” sobre um terceiro: ele. É na terceira pessoa que se refere às
mudanças enfrentadas e às lutas por um “lugar ao sol”; nesta forma metafórica o
sujeito deixa entrever o objeto das lutas: todos, inclusive ele, estão na sombra,
lutando “por um lugar ao sol”.
Ao se solicitar que os sujeitos descrevessem sua profissão, a maior
parte define-se como um profissional da informação, o que corrobora os indícios e
as análises desenvolvidas anteriormente. Não houve sequer um caso em que os
sujeitos se definissem pelo manuseio de livros ou a organização e a guarda de
acervos.
No grupo pesquisado, o que distingue cada um como profissional é a
posse da informação e o conhecimento de caminhos que possibilitem o acesso a
ela, ambos sinalizando para o espaço simbólico de poder pelo qual pretendem ser
definidos no conjunto das outras profissões, em seu espaço de trabalho. Logo, o
contexto dá sinais de uma possível (re)configuração da profissão que a valoriza: o
bibliotecário, que se vê como um profissional que domina as vias de acesso à
informação, define-se como aquele que abre a possibilidade de informação ao
usuário, numa época em que, se frisa com veemência, que ter informação é ter
poder.
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Nesta perspectiva, entende-se porque se coloca a possibilidade do
elemento mediador vir a integrar o núcleo central da representação social do objeto
bibliotecário para os sujeitos, o que implicaria uma mudança substantiva das
posturas relativas à profissão.
As pistas detectadas mostram o movimento e as mudanças nas
representações sociais de bibliotecário para profissionais que atuam em uma
universidade. A criatividade exigida no desenvolvimento das atividades deste
profissional

no

ambiente

universitário,

o

sistema

de

capacitação

e

o

acompanhamento adotados, podem estar reforçando este processo.
O bibliotecário, neste contexto, há que afirmar-se como parceiro que
contribui ativamente, no âmbito de sua competência, para o ensino e a
aprendizagem, para a formação de profissionais de diferentes áreas, para o
desenvolvimento de pesquisas. De guarda livros ou fiscal, ele se torna partícipe de
um esforço integrado de formação e de construção de conhecimentos.

96

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Biblioteconomia, que atuam em uma universidade do Rio de Janeiro. A exploração
dos sentidos atribuídos a este objeto por sujeitos cuja atuação profissional, em
princípio, estaria mais próxima das novas formas de comunicação e de informação
do mundo contemporâneo, afigurou-se como uma possível contribuição, ainda que
singela, para a compreensão dos processos e mecanismos de criação e recriação
de sentidos sociais e de espaços simbólicos. Nesta perspectiva, não se tem a
pretensão de concluir este trabalho; a riqueza do material poderia originar muitos
outros estudos... Considera-se, entretanto que, tal como está esse trabalho foi um
passo, um primeiro passo, do qual se espera que venham outros, num dinamismo
de crescimento pessoal e de responsabilidade profissional.
Com a finalidade de situar o objeto em estudo, julgou-se necessário
apresentar algumas pistas sobre suas raízes e evolução, ou seja, considerar sua
construção no movimento de tempos, na diferenciação de espaços, na diversidade
de relações. Nesta evolução, as práticas, os valores que as orientavam, bem como
os sentidos que eram atribuídos ao bibliotecário, no conjunto das demais atividades,
foram se modificando, também pela descoberta e o domínio de novos instrumentos,
ferramentas e suportes. Das tabletas, papiros e pergaminhos do passado chega-se
ao livro, à compreensão do letramento como um direito, à definição de um novo
letramento que, pela web, abre acesso à aldeia global.
Que sentidos são atribuídos ao bibliotecário, hoje, considerando a
profusão e a diversidade da informação e seu caráter provisório? Continuará, ele, a
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ser o guardião de livros que se acumulam, o zeloso classificador e indexador de
obras e autores, aquele que se ocupa em garantir o silêncio que se pretende
essencial à reflexão, mesmo que este se faça pelo sacrifício de possíveis interações
ou trocas?
A consideração destas questões e das dicotomias que as embasam
foram se acentuando ao longo desta investigação. A instituição na qual o estudo se
realizou, desenvolve processos formativos e de acompanhamento dos bibliotecários
que nela trabalham, objetivando criar condições para possam atender às demandas
que lhes são postas, ou seja, a própria instituição de ensino superior divulga
informações e conhecimentos novos relativos à Biblioteconomia, procurando integrálos à prática do profissional. O estudo do dinamismo pelo qual as novidades
concernentes

ao

objeto

investigado

foram

sendo

descontextualizadas

e

(re)configuradas pelos sujeitos, no filtro dos valores pelos quais eles crêem garantir
suas vinculações e referências, permitiu entrever pistas sobre os jogos complexos
nos quais, tempos, espaços, relações, tradições e costumes, integram-se em
insatisfações e satisfações, demandas e necessidades, sonhos e decepções,
articulando o pessoal e o social em torno do objeto considerado. Este dinamismo
traz consigo uma atualização de vivências e experiências que vão se traduzir em
normas, modelos e símbolos que orientarão comunicações e condutas do cotidiano.
As

análises

do

material

levantado

junto

aos

sujeitos,

pelos

instrumentos desta pesquisa, deixam ver a invariância de manifestações de
insatisfação relativas ao pouco reconhecimento social de que goza a profissão,
caracterizado

pelos

baixos

salários

e

a

pouca

motivação

quando

do

encaminhamento à mesma; o questionamento e a afirmação, concomitantes, da

98

importância da técnica e do papel predominante que deve ter o serviço de referência
na atualidade.
Em contextos argumentativos diversos, as respostas dos sujeitos
deixam ver indícios de posições contraditórias, por vezes em um mesmo indivíduo:
ainda está ativo o estereótipo tradicional do bibliotecário, mas, com ele convive uma
definição de si profissional como mediador entre a informação e o sujeito.
Considerando o espaço de atuação profissional dos sujeitos desta pesquisa, a
imagem do bibliotecário tecnicista, aplicador de técnicas e normas predefinidas e
inamovíveis, parece estar sendo fortemente questionada pela do profissional criativo
e receptivo, capaz de apreender as necessidades do usuário.
A presença deste questionamento é confirmada por outros indícios,
como as freqüentes referências à função ordenadora e facilitadora da técnica como
se estivesse em questão seu abandono ou a afirmação de seu caráter
imprescindível, antecedida por adversativa que não tem explicitado o referente: “mas
sem a técnica, também a gente não pode ficar! A gente precisa da técnica...”
Confirmando, ainda mais, os indícios desta evolução, a análise do teste
de livre evocação de palavras, pelo qual se pretendeu chegar à estrutura das
representações sociais do objeto bibliotecário, para os sujeitos, deixou ver, num
primeiro momento, os termos “livro”, “biblioteca” e “informação” como possíveis
componentes do sistema central. Como núcleo central, este seria o conjunto mais
estável da representação, definidor dos sentidos atribuídos ao objeto. Esta
configuração, à primeira vista, poderia estar significando que o grupo em estudo
mantinha uma postura tradicional em relação à profissão, dando relevo, justamente,
aos termos que, ao longo do tempo, eram associados a esta atividade. A aplicação
do teste da dupla negação para verificar a efetiva centralidade dos elementos
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detectados possibilitou verificar, no entanto, uma possível evolução do espaço
simbólico do bibliotecário que, dos limites dos “livros” e “bibliotecas”, pode estar
assumindo, exclusivamente, a potencialidade da “informação” como definidora do
seu fazer e do seu saber.
Esta mudança em processo, pois ainda persiste a configuração
tradicional na associação livre, é coerente com as contradições referidas nos
parágrafos anteriores: este estudo, ainda que com as limitações de uma dissertação
de mestrado, consegue ter indícios seguros sobre uma representação em mudança,
sob o efeito de novas informações, mas, sobretudo, de novas práticas.
Embora se possa falar sobre a importância das informações que
circulam em relação ao delineamento de novos papéis a serem atribuídos ao
bibliotecário no mundo atual, há que se reconhecer que é a coerência e a
consistência das práticas adotadas pela Instituição, reconhecidas como tais pelos
próprios sujeitos, que estão atuando, fortemente, no processo de mudança. Pelas
práticas, efetivadas no cotidiano dos serviços e acompanhadas, de modo
permanente, pela Rede de Bibliotecas, as idéias tornam-se concretas, as novidades
se materializam, ou seja, são facilitados os processos de objetivação da mudança
em campos semânticos articulados e de sua ancoragem nos valores e símbolos
socialmente aceitáveis às pertenças e referências grupais. Estas práticas dão
condições para que os processos fundamentais na construção e reconstrução das
representações sociais de um objeto possam se efetivar.
Ao mesmo tempo, este processo de mudança tem implicações na
identidade profissional dos sujeitos: ainda que, em uma pergunta direta do
questionário aplicado, os sujeitos apresentem-se como mediadores entre a
informação e o usuário, na evocação livre de palavras o termo mediador situa-se na
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periferia distante, sem qualquer tendência à centralidade. Por outro lado, os sujeitos
não assumem, explicita e diretamente, seu papel na formação de hábitos de leitura,
na construção de critérios, pelos usuários, para a seleção de informações e a
avaliação de fontes; ainda que aludam a estas atividades, elas são relacionadas de
modo isolado, sem que possam ser percebidas articulações ou sua integração a um
processo formativo mais geral. As referências são feitas num contexto de
enumeração de fazeres, sem qualquer alusão à dimensão educativa que daria forma
a estas ações, se consideradas numa ótica processual. Nesta perspectiva, o termo
mediador estaria esvaziado, tornando-se mero instrumento de ligação entre a
informação e o usuário, negando-se as condições relacionais intrínsecas à mediação
e os processos sociais de educação que estas condições viabilizam.
Os indícios, mais ou menos claros, de crise na identidade profissional
dos sujeitos, possivelmente estariam articulados ao processo de mudança na
representação social de bibliotecário e à ausência de condições de objetivação e de
ancoragem dos sentidos desta identidade, também em mudança. Ainda que as
práticas do cotidiano dêem condições para a mudança nas representações sociais
do objeto bibliotecário, estas mesmas práticas não são suficientes para a construção
de uma nova identidade profissional, talvez pela ausência de concretizações efetivas
relacionando os discursos que lhe sejam concernentes às ações. Ao se definir como
mediador, este profissional não se assume, de fato, como educador, a quem cabe
formar leitores e formar indivíduos capazes de conhecer vias de acesso às
informações, mas, sobretudo, capazes de selecionar e classificar estas informações,
quanto à sua relevância, consistência e pertinência.
Com ou sem livros, com ou sem bibliotecas, o bibliotecário no século
XXI é um formador que trabalha com o acesso e a crítica à informação,
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principalmente

aquele

que

atua

em

desenvolvimento do trabalho acadêmico.

ambiente

universitário,

apoiando

o
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APÊNDICE A – TESTE DE EVOCAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS

Prezada(o) bibliotecária(o),
O presente instrumento tem como finalidade colher dados para a realização
de uma pesquisa de dissertação de mestrado. Você não deverá se identificar. Os
dados coletados serão de uso exclusivo desta pesquisa. Não há respostas certas ou
erradas. Nosso objetivo é levantar as opiniões de pessoas que conhecem o assunto.
Sua participação, portanto, é imprescindível.
Desde já agradeço a colaboração.
Erica Resende
Mestranda em Educação da Universidade Estácio de Sá.

A
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
a

Justificativa 1 . __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
a

Justificativa 2 . __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

B
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
a

Justificativa 1 . ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
a

Justificativa 2 . ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO
1 Descreva livremente o que você acha da sua profissão.
2 Preencha a lacuna com os seus dados pessoais:
Idade 20-24 ( )
25-29 ( )
30-34 ( )
35-39 ( )
40-44 ( )
45–49 ( )
50 e
mais ( )
Onde cursou Biblioteconomia ____________________________________________________
Estado____
Quando concluiu o curso? ( ) Década de 50-60 ( ) Década de 70 ( ) Década de 80 ( ) Década
de 90
Tema da monografia ________________________________________________________________
3 Escolha a opção que lhe parecer mais adequada ao seu caso.
Por que escolheu o curso de Biblioteconomia?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Influência familiar
Sugestão de amigos
Conhecimento de profissionais da área
Escolheu ao acaso
Gosta de ler
Outro motivo

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
) Qual____________________________

________________________________________________________________________________
4 Durante o curso, como você se sentiu com relação ao que estava aprendendo?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_
5 Você acha que o computador pode substituir o bibliotecário?

(

)Não

(

) Sim

Justifique sua resposta _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6 Do que você aprendeu na universidade, o que está sendo posto em prática, hoje?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7 Qual deveria ser, em sua opinião, a principal característica de um bibliotecário que atua em
universidade?
Justifique sua posição ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8 Assinale, em cada uma das frases do quadro abaixo, a opção que lhe parecer mais adequada.
O bibliotecário é visto principalmente como:

CONCORDO

CONCORDO EM
PARTE

DISCORDO NÂO SEI
DIZER

a) um guarda-livros
b) um atendente
c) mediador de informação
d) educador
e) culto e erudito
f) alguém que desempenha tarefas importantes

Justifique suas escolhas ___________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
9.Como você acha que o (a) bibliotecário (a) vê a si próprio?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. Assinale, para cada uma das frases abaixo, a opção que lhe parecer mais adequada.
CONCORDO

CONCORDO EM
PARTE

DISCORDO NÂO SEI
DIZER

a) A referência é um setor que o bibliotecário não
gosta de atuar
b) A classificação é a tarefa mais valorizada
socialmente
c) A profissão de bibliotecário é legitimada pela
técnica
d)
A
Biblioteconomia
essencialmente feminina

é

uma

profissão

e) Uma biblioteca cheia de alunos não é tão
importante quanto uma biblioteca organizada
f) O bibliotecário é sempre um formador de hábitos
e costumes

Justifique suas escolhas ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Ser bibliotecário é uma profissão valorizada nos dias de hoje?

(

) Não

(

) Sim

Justifique sua resposta _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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APÊNDICE C - TESTE DE CENTRALIDADE
1) Você não pode ouvir falar em BIBLIOTECÁRIO sem pensar em BIBLIOTECA
( ) Sim, posso ouvir falar em bibliotecário sem pensar em biblioteca
( ) Não, não posso ouvir falar em bibliotecário sem pensar em biblioteca

2) Você não pode ouvir falar em BIBLIOTECÁRIO sem pensar em INFORMAÇÃO
(

) Sim, posso ouvir falar em bibliotecário sem pensar em informação

(

) Não, não posso ouvir falar em bibliotecário sem pensar em informação

3) Você não pode ouvir falar em BIBLIOTECÁRIO sem pensar em LIVRO
(

) Sim, posso ouvir falar em bibliotecário sem pensar em livro

(

) Não, não posso ouvir falar em bibliotecário sem pensar em livro

