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(que dialogue com o real) somando as nossas forças com as de outros 

formadores de opinião. 
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RESUMO 

 

Apresenta considerações sobre os impasses e possíveis impactos negativos de políticas 

públicas neoliberais implantadas nas universidades públicas brasileiras quanto ao número de 

servidores federais, recortando como exemplo um estudo de caso sobre o número de 

bibliotecários da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), desde 1994 (ano da sua fundação) até 2011. Utiliza como conceito metodológico a 

mediação no campo informacional, que tem diversas abordagens, em virtude do que foi 

realizado levantamento bibliográfico. Os demais procedimentos metodológicos foram: a 

análise da legislação federal que rege a questão educacional, notadamente a Universidade no 

Brasil, o levantamento de dados estatísticos, a análise dos registros e dos livros ponto e 

entrevista aberta com a chefia da referida biblioteca universitária. A análise cruzada dos dados 

obtidos e a reflexão aplicando o referencial teórico possibilitaram uma percepção mais clara 

dos processos históricos vinculados à biblioteca universitária, notadamente àqueles que são 

circunscritos aos marcos político-legais dos programas governamentais como face visível de 

um programa neoliberal, que, dentre outros efeitos, vêm diminuindo o número de 

bibliotecários. Esclarece que a proposta deste tema é apenas uma aproximação da realidade, 

tendo em vista que esta é algo muito complexo e dinâmico. 

 

Palavras-chave: Biblioteca universitária. Políticas públicas. Bibliotecários. Universidades 

federais. Neoliberalismo. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Presents considerations about the obstacles and possible negative impacts of neoliberal 

policies implemented in the Brazilian public universities in the number of federal employees, 

cutting as an example a case study on the number of librarians from the Central Library 

Gragoatá (BCG), Universidade Federal Fluminense (UFF) since 1994 (the year of its 

foundation) by 2011. It uses as a methodological concept mediation in informational field, 

which has several approaches, whereby the literature was conducted. The other 

methodological procedures were: analysis of federal legislation governing the education issue, 

notably the University in Brazil, the production of statistical data, analysis of records and 

books point and open interview with the head of that university library. Cross-analysis and 

reflection data obtained by applying the theoretical framework provided a clearer 

understanding of historical processes linked to the university library, especially those who are 

confined to the political and legal frameworks of governmental programs such as the visible 

face of a neoliberal program, which, among other effects are decreasing the number of 

librarians. Clarifies that the purpose of this theme is only an approximation of reality, given 

that this is a very complex and dynamic. 

 

Keywords: University library. Public policy. Librarians. Federal universities. Neoliberalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este relatório de pesquisa que configura nossa dissertação tem como premissa a 

existência de um elo mediador entre o bibliotecário e o usuário na prestação do serviço 

informacional. Em outras palavras, o trabalho de referência em bibliotecas é um trabalho de 

mediação humana, sem a qual o “trabalho” de referência não existiria. 

Ao partir da perspectiva que, no processo de aproveitamento e utilização da potencial 

informação pelos usuários de uma biblioteca universitária, tem-se por premissa que a atuação 

do bibliotecário de referência maximizaria a utilização do mesmo, já que temos como 

premissa norteadora a questão da mediação humana, tarefa por excelência deste profissional. 

Consideraremos que, nesta relação mediadora profissional, os condicionantes e 

interferências não são algo relativo apenas ao âmbito técnico, mas em uma perspectiva mais 

ampla, um movimento de contato com a realidade em que este mesmo profissional está 

circunscrito, a saber: em nível micro, a instituição, a comunidade de usuários, entre outros 

fatores e, em nível macro, as políticas públicas e os marcos legais que se dirigem 

especificamente à instituição universitária. 

 Nesta dissertação, pretendemos ter em mente essa visão dual (a micro e a macro) que 

nos possibilitará uma percepção mais clara dos processos históricos vinculados à biblioteca 

universitária e os seus respectivos usuários. Entretanto, sabemos que isso não é uma tarefa 

fácil, tendo em vista uma série de fatores, e entre eles podemos citar o cotidiano profissional 

em um contexto universitário que vem, em virtude dos programas governamentais, 

aumentando as demandas e diminuindo o número de bibliotecários. 

 No caso particular dessa dissertação, pretendeu-se considerar as bibliotecas 

universitárias da UFF a partir de uma perspectiva que seria mais do que o “pano de fundo”, 

mas uma base estruturante do trabalho dos bibliotecários da UFF: a reforma universitária 

(REUNI) e algumas de suas expressões que, de certa forma, influenciariam negativamente na 

questão da mediação cultural/informacional entre os pólos desta mediação, a saber: 

bibliotecários do serviço de referência e os seus prováveis usuários.  

A partir deste ponto, surgiu a questão essencial desta pesquisa: quais os impactos das 

políticas federais no atendimento do serviço de referência das bibliotecas universitárias – o 

caso da UFF? A fim de desenvolver este aporte teórico foi interessante entender os conceitos 

de informação, cultura e mediação de alguns fatores que de forma explícita ou implícita 

influenciam este processo.  



18 

 

O objetivo geral deste trabalho foi entender de que forma os rebatimentos estruturais 

das atuais políticas federais interferem no atendimento das bibliotecas universitárias – o caso 

da UFF. Em outras palavras, pretende-se identificar as implicações destas políticas no 

trabalho de referência presencial de bibliotecas da UFF. 

 A fim de atingir o objetivo geral, nossa dissertação procurou atingir os seguintes 

objetivos específicos: 

 Identificar as políticas explícitas para a biblioteca universitária nos marcos legais 

brasileiros recentes para as universidades;  

 Identificar as abordagens do conceito de mediação no campo informacional;  

 Identificar as enunciações de livros clássicos sobre referência disponíveis no Brasil 

sobre o atendimento de referência 

 Traçar a história recente das bibliotecas da UFF quanto ao pessoal bibliotecário, 

número de usuários e a conjugação desses sujeitos na mediação do serviço de 

referência. 

 

 Ao longo de minha trajetória na Universidade Federal Fluminense (UFF), que não se 

iniciou pelos cursos ligados à informação (Arquivologia ou Biblioteconomia) persistia a 

necessidade de frequentar as suas respectivas bibliotecas a fim de aprofundar os apontamentos 

da graduação em Serviço Social. Entretanto, era perceptível uma certa insatisfação bem como 

a noção da existência de alguns fatores que influenciavam negativamente as possibilidades de 

acesso aos acervos.  

Esta dissertação visa responder em parte a algumas questões que podem ser levantadas 

como hipóteses sobre a questão do atendimento no serviço de referência nas bibliotecas da 

UFF. Essa dissertação, ainda que considere todo o conjunto da biblioteca como mediação 

mesma, tem um recorte limitado ao trabalho de referência entendido como assistência pessoal 

e direta aos leitores presenciais em uma biblioteca universitária. 

 De um lado existe a crença profissional fundada em enunciações de literatura 

especializada sobre o serviço de referência que preconizam um ideal do serviço de referência 

de atendimento direto ao leitor. Como possibilidade de análise, surge a hipótese de que há 

poucos bibliotecários no serviço de referência. Buscamos analisar os impactos das atuais 

políticas federais para as universidades (notadamente as públicas) no atendimento do serviço 

de referência das bibliotecas universitárias – o caso da UFF, enquanto um contexto complexo, 

que se encontra vinculado às questões referentes à mediação, à cultura, à informação, à 
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sociedade, ao Estado, à instrumentalidade profissional e às políticas públicas educacionais 

atuais que vem sendo implementadas no marco do neoliberalismo. Por isso se fez necessário 

direcionar nosso olhar ao campo teórico, às estruturas legais que dão suporte ao atual quadro 

de pessoal nas bibliotecas das universidades públicas brasileiras e ao campo prático, via 

observação das estatísticas de uma biblioteca, tentando detectar os impactos numéricos de 

aumento de demanda (maior número de alunos) e diminuição do número de trabalhadores. 

Dizendo de outra maneira, procuraremos indícios que nos demonstrem como as atuais 

políticas públicas para a Universidade impactam no trabalho de mediação exercido no 

contexto das bibliotecas universitárias, em particular, na UFF. 

 Considerando a complexidade deste tema, fez-se necessário ter uma postura crítica, 

política e investigativa deste contexto para buscar o estranhamento e o posterior entendimento 

desta realidade. Foi a partir da compreensão do modelo neoliberal do capitalismo que 

concebemos a análise desta questão informacional. 

 De acordo com Frei Betto (2007), o capitalismo é uma força hegemônica no mundo 

desde meados do século XIX a partir da Revolução Industrial, o qual passou por uma fase 

assistencialista e com intervenções reguladoras do Estado Nacional na primeira metade do 

século XX. Segundo ele, o neoliberalismo, a partir da década de 1970 se trata de uma nova 

“roupagem”, uma retomada, uma atualização dos princípios liberais (como a “mão invisível” 

do mercado e do laissez faire). Ainda segundo Frei Betto (2007), o capitalismo consegue 

transformar tudo em mercadoria, bens e serviços, até mesmo a classe trabalhadora.  

 Deste modo, o neoliberalismo visto como um capitalismo neo-conservador, na 

verdade, mercantiliza serviços fundamentais, como os sistemas de saúde e a própria educação 

superior, entre outros. Segundo Moraes (2001), o neoliberalismo éum conjunto de políticas 

adotadas pelos governos neoconservadores, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 

1970, e propagadas pelo mundo a partir das organizações multilaterais criadas pelo acordo de 

Bretton Woods, em 1945, isto é, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI).   

 Segundo o mesmo autor, o neoliberalismo de nossos dias adota muitos conceitos e 

pontos de vista políticos defendidos pelos conservadores do século XIX (MORAES, 2001. p. 

9-10).   

 Buscando na Ciência da Informação um aporte teórico, refletimos que o trabalho de 

referência pode ser visto como um trabalho de mediação cultural/informacional em serviços 

de informação e que este conceito iluminará os desdobramentos quantitativos e qualitativos 

do atendimento atual aos estudantes em bibliotecas universitários - o caso da UFF. Do mesmo 

modo, partindo da hipótese de que as políticas públicas incidem e desenham uma realidade 
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(conjuntural e estrutural), retornamos ao passado relativamente recente da realidade brasileira 

para recuperar parte significativa da legislação que redefine as políticas federais para a 

Universidade, tendo como meta verificar possíveis impactos na diminuição do número de 

bibliotecários no atendimento de referência das bibliotecas universitárias – o caso da UFF. 

Segundo o nosso entendimento, houve a necessidade de relembrar determinados fatos 

históricos que foram abordados com intuito investigativo, para que a temática pudesse ser 

examinada à luz dos quadros estruturais e conjunturas da realidade contemporânea brasileira. 

Para que não nos aproximássemos dessa realidade de forma “endógena” e “imediatista”, foi 

necessário traçar um movimento processual dialético. Desta forma, ao traçar um paralelo 

entre a dimensão legislativa federal escrita (positivada) e a aplicação prática (fáctica) das leis 

nos serviços bibliotecários da UFF, foi essencial passarmos por conceitos intermediários, 

como o conceito de mediação cultural/informacional e o que explicita na literatura 

biblioteconômica – e também na Ciência da Informação - publicada no Brasil. 

Para dar conta de explicitar as propostas do trabalho de pesquisa empreendido, esta 

dissertação está divida nas partes seguintes: na próxima, item 2, apresentaremos a 

Metodologia, a seguir, item 3, o Marco Teórico, no item 4, o Marco Político Legal, no item 5, 

o Marco Empírico, no item 6, os Resultados, no item 7, as Considerações Finais. 
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2 METODOLOGIA 

 

No que tange aos procedimentos de pesquisa que foram adotados para que esta 

dissertação fosse exequível e alcançasse os objetivos delineados, considerou-se a necessidade 

de implementar esforços em diferentes direções.  

Compreender a mediação cultural/informacional nas bibliotecas universitárias: o caso 

da UFF envolveu alguns aspectos teóricos que necessitavam de uma observação mais 

alargada, tais como: a noção de neoliberalismo – tão importante neste trabalho que já foi 

apresentada na Introdução; a relação existente entre o campo da Ciência da Informação (CI) e 

a biblioteca universitária, o que se espera ter alcançado ao analisar brevemente a origem de 

cada uma; as relações de bibliotecários com os prováveis usuários de biblioteca e a questão 

das diferentes mediações existentes no serviço de referência nas bibliotecas universitárias.  

Quanto às ações práticas para executar a pesquisa, foi, então, preciso realizar um 

levantamento bibliográfico pertinente à área e a sua posterior análise com o objetivo de 

conhecer as abordagens do conceito de mediação no campo informacional. Sobre o conceito 

de mediação foram pesquisados os trabalhos dos Enancibs do GT 3 (intitulado de Mediação, 

Circulação e Apropriação da Informação) para verificar quais os conceitos de mediação estão 

circulando em nossa área. De igual maneira, consideramos essencial para este trabalho 

entender a idealidade
1
 embutida no que os escritores enunciaram sobre o tema de referência. 

Sob este ponto de vista, este foi um estudo teórico bibliográfico. 

De igual importância foi o levantamento e análise da legislação federal que rege a 

temática em questão com a finalidade de conhecer as políticas explícitas para a biblioteca nas 

políticas brasileiras recentes para a universidade. O levantamento de legislação foi preciso 

para atender ao primeiro dos objetivos específicos. Assim, este estudo teve um viés de revisão 

da legislação e políticas públicas voltadas para a educação. No decorrer da pesquisa, vimos 

que foi importante traçar esse caminho legal desde o acordo MEC-USAID de 1968, pois a 

Universidade Brasileira (e as bibliotecas universitárias) ainda tem estruturas de 

funcionamento preconizadas naquele documento. Sob este ponto de vista, este estudo teve, 

portanto um aporte histórico-legal. 

                                                 
1
 De acordo com o Dicionário Aulete ([200-]), a idealidade apresenta uma dupla vertente: a primeira é a 

qualidade do que é ideal e a segunda diz respeito a disposição do espírito para dar às coisas um caráter ideal, ou 

seja, a conotação idealismo. Vale ressaltar, que os demais dicionários on line apresentam o significado de 

idealidade como sinônimo de fantasia ou utopia, o que não corresponde à proposta de uma racionalidade naquilo 

que se pretenda como ideal. Por isso, neste trabalho, “idealidade” será usado no sentido de algo que esperamos 

alcançar e não como uma mera fantasia. 
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Por outro lado, com a intenção de identificar as implicações destas políticas nas 

bibliotecas da UFF, foi preciso realizar um levantamento de seus dados estatísticos, desde 

1994 (ano de fundação da biblioteca analisada) até 2011. Pretendeu-se que esses dados 

permitissem verificar o movimento (crescimento ou diminuição) das demandas de usuários 

reais às bibliotecas da UFF, a suposta diminuição do número de bibliotecários ou o 

consequente aumento da relação numérica entre bibliotecários/usuários, incluindo neste 

aumento os usuários potenciais. Entretanto, no decorrer da pesquisa percebemos alguns 

empecilhos em relação ao encontro desses dados, porém até esses limites foram observados 

enquanto possibilidades de análise, pois a própria ausência de informações pode ser um 

anúncio significativo, tendo em vista que esta “brecha” nos dados antes ter se materializado 

como um problema que embaraçasse a nossa análise, pode ser revelador, ela mesma, dos 

problemas e contradições de um sistema imposto (o neoliberal) que se torna incapaz de 

refletir sobre as suas próprias contradições. Por isso, foram realizadas algumas visitas tanto no 

Arquivo da UFF (para os anos de 1994 e 1995) quanto na BCG (1996-2011); para o ano de 

1998, adicionalmente tivemos a possibilidade de encontrar um trabalho de teor avaliativo 

elaborado por uma equipe liderada por Sampaio, diretora da biblioteca na época. Sob este 

aporte, esta dissertação teve um caráter de estudo estatístico.  

Sendo assim, a nossa meta foi de apenas nos aproximar desta realidade, todavia isso 

não nos afasta de uma compreensão dialética justamente pelo fato da importância em analisar 

a nossa hipótese inicial, que corresponde àquilo que temos denominado de “possível inflexão 

negativa” no que diz respeito ao número de bibliotecários – diminuição do número desses 

profissionais – frente ao crescimento das demandas de usuários da BCG de 1994 a 2011. 

Desta forma, tais análises foram realizadas tendo por base a busca nos livros ponto e em 

alguns relatórios da época. Esse procedimento pretendeu atender a outro dos objetivos 

específicos.  

Como primeiro recorte empírico escolhemos, então, trabalhar sobre o caso da BCG – 

Biblioteca Central do Gragoatá. Este recorte do campo de pesquisa configurar-se-ia em um 

estudo de caso. Um primeiro problema de natureza ética de pesquisa foi definir a questão do 

anonimato de tal biblioteca. A coordenação da BCG não indicou problema quanto à revelação 

do campo empírico e a banca examinadora na época do projeto de qualificação tampouco 

levantou este limite.  

Por um outro ângulo, ainda referindo-nos ao objetivo específico, para subsidiarmos 

uma análise empírica consistente, sentimos a necessidade de nos aproximar do trabalho 

cotidiano e acompanhar o trabalho dos bibliotecários de referência. Com isso pretendíamos 
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analisar os serviços de referência de tais unidades considerando ter como premissas 

norteadoras as idealidades do serviço de referência descritas na literatura especializada, já 

referida acima neste capítulo metodológico.  

 Neste caso, antes de iniciarmos a nossa reflexão, nos utilizamos do estudo realizado 

por Sampaio et al. (2000)
2
, que analisou no ano de 1999 (com base nos registros de 1998) a 

necessidade do estabelecimento de padrões mínimos para as bibliotecas da UFF, como 

medida para se planejar e avaliar os serviços desenvolvidos em bibliotecas.  

Tarapanof (1995, p. 123 apud SAMPAIO et al., 2000) afirmou que: “Os padrões são 

parâmetros de avaliação qualitativas e quantitativas que têm como objetivo prestar auxílio 

para decisões e ações e estabelecer uma situação considerada ideal para viabilizar seu 

desenvolvimento”. A necessidade de padrões, segundo esse trabalho, fora enunciada como 

importante na literatura especializada, desde o início da década de 60 com diversas tentativas 

em estabelecer padrões quantitativos, a nível nacional e internacional para as bibliotecas 

universitárias como um todo. Todavia, diversos estudos criados para este fim, relataram ser 

tarefa de difícil realização, tendo em vista a diversidade das características das instituições, 

região ou nação.  

Focando o caso específico da UFF, Sampaio et al. (2000) evidenciaram que o Sistema 

de Bibliotecas e Arquivos, coordenado pelo antigo NDC (atual SDC) da UFF, estabeleceu a 

partir de abril de 1999 o Grupo Assessor Técnico de Recursos Humanos (GAT/RH), que 

apresentou os resultados deste estudo ao décimo primeiro SNBU realizado em Florianópolis 

em 2000. Vale ressaltar que este estudo – único - foi realizado há 13 anos atrás, inexistindo 

uma atualização daquele até o momento da apresentação por escrito dessa dissertação. Devido 

à importância metodológica que essa análise assumiu para a realização dessa dissertação, 

descreveremos, nos parágrafos seguintes, seus objetivos e metodologia. 

O estudo tinha por meta elaborar um documento que calculasse e ao mesmo tempo 

oferecesse respaldo para a configuração das reivindicações pelo número de profissionais 

necessários para cada unidade do Sistema realizar as tarefas típicas de uma biblioteca 

universitária com qualidade. Tal empreitada foi obtida por intermédio da escolha de padrões 

mínimos, que servisse de base para a tríade: planejamento, execução e avaliação das 

atividades do Sistema de bibliotecas e arquivos. 

Foi observado que o GAT/RH, após um estudo detalhado, consequente revisão de 

literatura e posterior visita técnica ao Sistema de Bibliotecas da Universidade do Estado do 

                                                 
2
 Vale ressaltar que não foi encontrado um estudo mais recente, portanto este nos serviu apenas para enfatizar a 

nossa hipótese. 
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Rio de Janeiro (UERJ), decidiu utilizar parâmetros ideais de número de bibliotecários por 

usuário inscritos (efetivos, portanto) e número de atendimentos diários apresentados em 

SNBU´s anteriores. O trabalho de Sampaio e outros (2000) adaptou parâmetros estabelecidos 

por equipe da Universidade Federal da Bahia (SANTANA et al., 1992 apud SAMPAIO et al., 

2000), tendo ainda recorrido a trabalhos de semelhante teor elaborados por equipes da UFRJ 

(PEREZ et al. 1991 apud SAMPAIO et al., 2000) e USP (ALMEIDA et al., 1996 apud 

SAMPAIO et al., 2000).  

Desta forma, a idealidade no quantitativo de bibliotecários para as bibliotecas da UFF 

foi configurada a partir das seguintes etapas: definição das variáveis, definição de padrões 

mínimos de profissionais para cada categoria de biblioteca e a avaliação quantitativa dos 

recursos humanos, de acordo com padrões já pré-definidos no estudo. E  a análise daquilo que 

nos parecia uma questão genuinamente qualitativa, ganhou contornos acessórios mensuráveis 

que agregaram reflexões sobre a mediação no serviço de referência. 

De acordo com Sampaio et al. (2000), as variáveis consideradas no estudo foram 

classificadas em quantitativas e qualitativas. As primeiras estavam vinculadas a questões 

relativas à dimensão e complexidade/natureza dos serviços e produtos ofertados pelas 

bibliotecas da UFF. Já as segundas foram circunscritas de acordo com os possíveis usuários e 

a questão da frequência diária, material do acervo e circulação. Após este procedimento os 

itens receberam pesos de acordo com a relevância atribuída. Toda esta fase foi reconhecida 

pela equipe como essencialmente, qualitativa. A partir do estabelecimento dessas variáveis 

qualitativas, foram avaliados dados estatísticos de cada biblioteca. Tais dados foram 

materializados pelo próprio relatório do antigo NDC do ano de 1998, sistematizados em 

intervalos de frequência e multiplicados pelo peso atribuído qualitativamente a cada variável.  

Quanto à questão dos usuários potenciais, de acordo com Sampaio et al. (2000, p. 4): 

Como usuário potencial foi considerado o total de alunos de graduação e de pós-

graduação inscritos nos cursos oferecidos no 2º semestre do ano de 1998, mais o 

total de docentes da unidade de ensino atendida pela biblioteca. A esta variável foi 

atribuído o peso 5. Os dados relativos aos docentes, aos alunos dos cursos de 

graduação e dos cursos strictu sensu foram obtidos no CD-ROM: UFF dados gerais 

e outras informações, 1999, da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN). Os 

dados relativos aos cursos lato sensu foram obtidos na Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPP)
3
. 

 

 Sampaio et al. (2000) afirmaram que a pontuação aos usuários potenciais por 

biblioteca foi estabelecida da seguinte maneira: quando o número de matrículas do(s) curso(s) 

atendido(s) por uma biblioteca atingiu até 500 (o mínimo previsto no estudo) o quesito 

                                                 
3
 Já podemos observar uma questão de falta de comunicação e de coordenação de esforços entre as prorreitorias, 

pelo menos para a época do estudo. Será que esse quadro persiste em 2011? 
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recebeu apenas 1 ponto, de 501 a 1000 equivaleu a 2 pontos, de 1001 a 1500 foi o mesmo que 

3 pontos, de 1501 a 2000 foi de 4 pontos, de 2001 a 2500 foi de 5 pontos, de 2501 a 3000 

seria de 6 pontos e finalmente acima de 3000 usuários potenciais correspondia a 7 pontos. Foi 

neste último que a BCG se enquadrou. 

Em relação ao acervo da época, foi considerado o total de obras registradas na 

biblioteca. Devido à existência de diferentes tipos de material bibliográfico, a equipe também 

determinou pesos diferenciados para cada tipo de material. Desta forma, livros, teses e 

trabalhos de conclusão de curso receberam peso 4; folhetos, separatas e material especial 

receberam peso 2; e os periódicos receberam peso 4. Isso tudo também foi elaborado de 

acordo com a quantidade, como pode ser melhor visualizado no quadro 1, que segue: 

 

Quadro 1 – Pontuação Quanto ao Acervo Bibliográfico por Biblioteca
4
 

 

Fonte: Sampaio et al. (2000, p. 5) 

 

                                                 
4
 Os títulos dos quadros compilados de Sampaio et al. (2000) foram, sempre que possível, mantidos, mas a 

numeração foi refeita para esta dissertação. Assim, os números dos quadros no texto original não correspondem 

aos números dos quadros aqui reproduzidos. 
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 Já em relação à frequência dos usuários efetivos daquela época, foi levado em 

consideração para esta variável o peso 3. A unidade de informação que tivesse até 5.000 

usuários inscritos receberia 1 ponto, de 5.001 a 10.000 ganharia 2 pontos, de 10.001 a 15.000 

receberia 3 pontos, de 15.001 a 20.000 era determinado 4 pontos, de 20.001 a 25.000 foi 

estabelecido 5 pontos, de 25.001 a 30.000 receberia 6 pontos e acima de 30.001 ganharia 7 

pontos. A BCG esteve incluída neste último. Em relação à circulação (empréstimo e 

consulta), foram usados os mesmos quantitativos e novamente a BCG recebeu 7 pontos. 

Sampaio et al. (2000), destacaram que, além das variáveis que foram utilizadas no estudo da 

UFBA, eles também consideraram fundamental considerar como variáveis os serviços e 

produtos oferecidos pelas bibliotecas do Sistema de acordo com o grau de complexidade na 

execução destes.  

Desta forma destacaram o seguinte: Visita guiada – 1 ponto, orientação de usuários – 2 

pontos, comutação bibliográfica – 3 pontos, busca bibliográfica – 3 pontos, treinamento de 

usuários – 5 pontos, normalização técnica de documentos – 6 pontos, indexação em rede – 6 

pontos. E para os produtos de informação foram sistematizados as seguintes pontuações: 

Guias de biblioteca – 1 ponto, boletim de novas aquisições – 2 pontos, sumários correntes de 

periódicos e monografia – 3 pontos, boletins bibliográficos – 4 pontos, bibliografia 

especializada- 5 pontos, home Page: criação/atualização – 6 pontos, catálogo da produção 

material – 7 pontos e disseminação seletiva de informação – 8 pontos.  Para melhor 

visualização, segue o quadro abaixo: 
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Quadro 2 – Pontuação por Serviços e Produtos por 

Biblioteca

 

Fonte: Sampaio et al. (2000, p. 9) 

 

Observe-se que se tratam de serviços efetivamente oferecidos na época do estudo. 

Cada categoria foi sendo pontuada pela equipe do GAT/RH, de acordo com os critérios que 

foram previamente estabelecidos no quadro: “Pontuação Geral por Biblioteca”. Por isso, 

conforme explicitou Sampaio et al. (2000, p. 10), este quadro, abaixo reproduzido, pode ser 

visualizado da seguinte forma:  
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Quadro 3 – Pontuação Geral por Biblioteca 

 

 

Fonte: Sampaio et al. (2000, p. 10) 

 

Após essa parametrização, as bibliotecas foram categorizadas em tipos, a saber: A, B, 

C, D, conforme o estudo:  

 

Quadro 4 – Classificação em Categorias 

 

Fonte: Sampaio et al. (2000, p. 10) 

 

Sampaio et al. (2000), elaboraram um quadro em que rearranjaram as bibliotecas em 

ordem da pontuação obtida em  função da qual cada biblioteca do sistema foi, então, 

classificada dentro de cada uma das categorias acima. De acordo com este quadro, foi 

observado que 61,11% das bibliotecas do Sistema pertenciam ao tipo C (11 bibliotecas), já 

27,7% correspondiam ao tipo B (05 bibliotecas) e apenas 5,5%, ao tipo A (neste caso, 

somente a BCG). Tais dados podem ser visualizados de acordo com o quadro abaixo 

reproduzido: 
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Quadro 5 – NDC: Categorização das Bibliotecas 

 

                          

Fonte: Sampaio et al. (2000, p. 11) 

 

Conforme o estudo feito por Sampaio et al. (2000), à época, a BCG era a biblioteca 

que denotava a maior carência relativa de pessoal, em virtude da aplicação dos critérios gerar 

a maior pontuação dentre as demais bibliotecas da UFF. Entretanto, ao nos remetermos a 

Carvalho (1995, p. 148), não podemos esquecer de mencionar os recursos humanos, fator 

indispensável em nossa análise. Por isso, podemos observar que quando é elaborado um 

documento que define os critérios relacionados aos padrões de pessoal, é necessário destacar 

previamente que: 

A biblioteca deve ter um número e uma variedade suficiente de pessoal para 

desenvolver, organizar e manter as coleções, serviço de referência e informação para 

satisfazer às necessidades da universidade. O tamanho e a qualificação do quadro de 

pessoal será determinado por inúmeros fatores, entre os quais incluem-se o tamanho 

e o escopo das coleções, o número de bibliotecas setoriais, o número de pontos de 

serviço, o número de horas de funcionamento, a média de aquisição, a média de 

circulação, a natureza do processamento e a natureza da demanda por serviços. 

(CARVALHO, 1995, p. 148) 

 

 

Sampaio et al. (2000, p. 12), afirmara que quando essa categorização foi concluída, foi 

realizada a análise dos padrões mínimos de pessoal para aquele período (1999)conforme a 

literatura da área para as bibliotecas universitárias. Sendo assim, foi estabelecido: 
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Quadro 6 – Sistema NDC: Padrões Mínimos de Recursos Humanos 

 

 

Fonte: Sampaio et al. (2000, p. 12) 

 

 Importante reter para nosso estudo que o parâmetro para a quantidade de bibliotecários 

de referência estabelecido pelo estudo de Sampaio et al. (2000) preconizava então 1 

bibliotecário de referência para cada 50 usuários por dia e de um bibliotecário no mínimo para 

cada 300 usuários. Isso significa dizer que o mínimo ideal de bibliotecários quando o número 

de inscritos é de 7000 é de aproximadamente 24 bibliotecários. 

Ainda como questão metodológica, vale destacar que, nos dados que apresentaremos a 

seguir, existem notáveis faltas de registros em forma de relatórios ou estatísticas diárias. Em 

consequência, trabalhamos apenas com os dados que poderiam ser verificáveis por outro 

pesquisador – aqueles efetivamente recuperados em pelo menos um dentre esses tipos de 

documentos ou aqueles que podem ser calculados mediante cruzamento de, pelo menos, dois 

dados efetivamente existentes. 

Por isso, sob esta perspectiva, este estudo teve um aporte empírico matizado pelo viés 

documentário, já que foi analisado por intermédio de dados estatísticos da BCG, da UFF, 

baseados no estudo de Sampaio et al. (2000) e complementado com entrevista com a 

respectiva responsável por esta unidade de informação. 

Como veremos no capítulo conceitual, a temática de mediação é mais ampla do que a 

análise proporcionada pelas comparações numéricas de pessoal e usuários. No entanto, 

realizamos, ao final do estudo em questão, a sistematização dos dados que estavam contidos 

nos documentos de registro estatístico da biblioteca e dos seus livros ponto (frequência).  
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Para entender as dificuldades de um atendimento ideal segundo a literatura 

especializada, vale ressaltar que para a observação empírica que teria por meta conhecer a 

mediação no serviço de referência no ponto específico do atendimento aos usuários da UFF e, 

além disso, conhecer o perfil dos polos de desempenho (profissionais e usuários) e as 

limitações desta mediação nos parecia necessária a elaboração de entrevistas estruturadas com 

questões abertas que procurassem indagar de bibliotecários que já trabalhavam na UFF desde 

o período de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) sobre as mudanças e 

possíveis inflexões no número de profissionais a serem realizadas com parcela dos 

profissionais e usuários a fim de sistematizar a sua aplicação, processamento e análise dos 

dados. No entanto, como veremos, essa fase do trabalho foi suprimida porque nos pareceu 

desnecessária, já que os outros dados obtidos via pesquisa estatística, nos possibilitaram 

apresentar os resultados desta dissertação. Ao invés dessas entrevistas, realizamos apenas uma 

série de entrevistas abertas com a chefia da BCG 

Uma última observação metodológica diz respeito à postura do pesquisador, a qual, 

devido à posição de ser já graduado, ser aluno de uma segunda graduação em 

Biblioteconomia concomitante com a realização do mestrado, não foi nunca de anonimato: 

colegas de mestrado são hoje bibliotecários concursados atuando na BCG; o estágio de fim de 

curso foi realizado na própria BCG; o levantamento de dados foi feito de forma ativa com 

participação da chefia da BCG, sumamente interessada nos resultados. Assim, tivemos amplo 

acesso a todos os arquivos disponíveis. Dizendo de outra forma: nossa entrada no campo da 

pesquisa foi enormemente facilitada – e felicitada - pela demonstração do inequívoco 

interesse acadêmico e profissional. 

 Passamos no próximo item a explorar os conceitos teóricos que consideramos 

importantes para dar conta de nossa dissertação. 
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3 MARCO TEÓRICO – AS RELAÇÕES ENTRE A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, AS 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS E A MEDIAÇÃO CULTURAL/INFORMACIONAL 

 

 

Nas próximas páginas abordaremos os limites e possibilidades destas interações, sem 

prejuízo de, devido ao desenvolvimento deste trabalho, serem construídas novas perspectivas 

que terão a possibilidade de fomentar a pesquisa em questão.  

 

 

3.1 A Ciência da Informação e a Biblioteca Universitária 

 

Segundo Saracevic (1996), a Ciência da Informação (CI) teve a sua origem em meio à 

revolução científica e técnica da II Guerra Mundial. Como um dos eventos marcantes do 

surgimento da CI, pode ser destacado o artigo de Vannevar Bush (As We May Think) em que 

um problema foi “recortado” a fim de pensar, por analogia entre pensamento e máquina, 

soluções de armazenamento de memória para sistematizar e tornar mais acessível o 

conhecimento, uma solução, até certo ponto, avançada para aquela época. 

Conforme Saracevic (1996) isso poderia ser materializado pelo uso das primeiras 

tecnologias da informação com o intuito de tentar sanar a problemática da “explosão 

informacional”
5
. Neste contexto o cientista americano Vannevar Bush idealizou em 1945 uma 

máquina chamada de Memex para associar as idéias por intermédio de uma inteligência 

artificial. 

 Nesse período, no contexto da Guerra Fria que opunha o poderio dos países 

capitalistas frente ao crescimento do poder bélico da União Soviética, os Estados Unidos e 

seus aliados, os governos de países desenvolvidos e as suas respectivas agências de fomento, 

começaram a investir esforços a fim de controlar a explosão da informação. Essa era a auto-

justificativa, pois através disso pretendiam o aumento/valorização do seu capital e o 

fortalecimento de suas forças hegemônicas nesta “arena” de disputa política (visto que neste 

período a informação passa a ser analisada enquanto um insumo para as diversas áreas do 

conhecimento e aos diversos agentes sociais envolvidos nesse contexto). 

De acordo com Saracevic (1996), é interessante ressaltar que apesar dos Estados 

Unidos terem se destacado no avanço da CI, não podemos dizer que esta seja americana e 

                                                 
5
 Explosão da informação é uma metáfora utilizada para enunciar o interesse dos países pelo controle da 

informação em Ciência e Tecnologia circulante em função dos esforços dos Estados e sistemas produtivos, 

considerando o contexto da segunda guerra e o maciço investimento de pesquisa na bomba atômica. 
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tampouco a sua problemática, uma vez que em cada país a CI teve/tem suas particularidades. 

É afirmado que em meados dos anos 1950 uma parcela significativa de cientistas, engenheiros 

e empreendedores de vários países se apropriou das idéias de Bush e começaram a trabalhar 

em prol de construir soluções eficazes para propiciar a recuperação da informação (devido à 

explosão informacional já citada anteriormente). Entretanto, a respeito da recuperação 

informacional podem ser formuladas três indagações que merecem um debate ampliado, a 

saber: como representar intelectualmente a informação? Como especificar intelectualmente a 

busca? Que metodologias e máquinas deveriam ser utilizadas? 

Visando enfrentar estas questões, foram realizados vários estudos e nestes, podem ser 

enfatizados a relação dos agentes sociais com as novas tecnologias informacionais a fim de 

subsidiar a percepção do nível de recuperabilidade informacional. Neste período é 

interessante sinalizar o crescimento do pragmatismo usado pelas empresas/indústrias na 

criação e comercialização de bases de dados. Por intermédio deste aspecto pode ser afirmado 

que a recuperação da informação foi a principal responsável pelo desenvolvimento da CI.  

É nesta perspectiva que a CI passa a ter uma ótica "embebida" de interdisciplinaridade, 

justamente pelo fato de que as suas problemáticas são muito heterogêneas. Por isso é 

necessário analisar profundamente a nomenclatura informação para posteriormente identificar 

a delimitação do campo da CI. 

Por isso Hjorland (1999) destaca que aquilo que é considerado como informação em 

um determinado contexto poderá não ser em um outro. Sendo assim, vai depender muito de 

determinada realidade/momento: a terminologia informação pode simbolizar um documento 

ou até mesmo o conhecimento que poderia possivelmente ser disponibilizado através deste.  

Já para Buckland (1991), a concepção de informação é algo tão abrangente que 

existem três classificações que regem a informação, a saber: a informação como processo, a 

informação como conhecimento e a informação como coisa.  

A primeira concebe a informação como processo, pois quando se informa algo a 

alguém o saber deste último é alterado, modificado ou ampliado. A segunda entende que, 

quando alguém é informado sobre algo, essa informação reduz incertezas. Entretanto, de 

acordo com essa concepção, às vezes, a própria informação pode gerar mais incertezas e, até 

mesmo, confusão. Já a terceira considera a informação como coisa, ou como “algo” que pode 

ser manipulado e, neste caso, podem ser citadas as representações (textos, documentos, dados 

etc.), as quais conseguiriam transmitir algum tipo de conhecimento/instrução. 

A fim de apreender melhor este processo, cabe ressaltarmos que a informação como 

conhecimento considera os saberes como um “ente” (ou ser filosófico) intangível/subjetivo e 
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desta forma estes têm que ser representados fisicamente como uma coisa, ou seja, algo que é 

tangível. Neste contexto predominam as correlações de forças. 

Com relação a este aspecto Buckland (1991) considera que: 

Quando há um consenso de juízo, o consenso é por vezes tão forte que o 

status de objetos, especialmente documentos, a informação é 

inquestionável, por exemplo, listas telefônicas, os horários de avião, e livros 

didáticos [...] Por uma questão prática é necessário algum consenso para 

chegar a um acordo sobre o que coletar e armazenar na recuperação baseada 

em sistemas de informação, em arquivos, bases de dados, bibliotecas, 

museus e arquivos do Office (BUCKLAND, 1991, p. 9, tradução do autor). 

 

 Ainda inserido nessa discussão, é interessante citar que Belkin e Roberston (1976) 

foram os primeiros autores que formularam a informação como algo que depende do usuário. 

Eles trabalham com o processo de comunicação humana e destacam a releitura de outros 

autores. Belkin realiza as suas análises enfatizando a questão da estrutura. Segundo ele, a 

estrutura é um espectro das coisas que são associadas à informação; todo esse processo tem a 

noção de estrutura. Ele se refere à informação como algo capaz de transformar a estrutura, ou 

seja, algum conhecimento que está no universo da cultura e que transcende para o domínio 

público. Isso nada mais é do que um modelo entre quem envia uma mensagem que tem a 

intenção de alterar a estrutura/conhecimento de um determinado receptor. 

Desta forma as estruturas mentais são concepções que a pessoa já tem sobre 

determinado assunto de acordo com as suas vivências e que estas podem ser alteradas 

posteriormente. Por isso Belkin e Roberston (1976) entende que a informação não está 

centrada nos documentos, mas sim na questão do conhecimento, na alteração da estrutura 

mental. 

 Para Vickery (1997), assim como para alguns autores já mencionados anteriormente, a 

informação ocorre por meio da comunicação humana, ou seja, pela linguagem ou através de 

sua interação com o meio ambiente (cognição). Quando o autor Saracevic (1996) trata de 

informação, são evidenciados os registros científicos e tecnológicos.  Todavia quando ele 

pretende desvelar a questão informacional sob uma lógica ampliada, ao abordar a relação 

entre informação e comunicação, é evidenciado que:  

De qualquer forma, o debate e os estudos acadêmicos sobre as relações 

envolvidas entre informação como fenômeno e comunicação como 

processo, são importantes, pois cada conceito atua de forma complexa sobre 

o outro, formas ainda não completamente elaboradas, compreendidas ou 

mesmo investigadas [...] as relações entre o fenômeno e o processo – 

informação e comunicação – definem as relações entre CI e comunicação 

(campo). (SARACEVIC, 1996, p. 53) 
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Já de acordo com Barreto (2008, p. 9): 

A informação sintoniza o mundo, pois referencia o homem ao seu passado 

histórico, às suas cognições prévias e ao seu espaço de convivência com 

outros homens, colocando-o em um ponto do presente, tendo uma memória 

do passado e uma perspectiva de futuro; o indivíduo que apropria o 

conhecimento se localiza em um ponto no presente que é o espaço de 

assimilação da informação. 

 

Sendo assim, de acordo com uma síntese formulada por Goffman (1970): 

O objetivo da disciplina CI deve ser o de estabelecer um enfoque científico 

homogêneo para estudo dos vários fenômenos que cercam a noção de 

informação, sejam eles encontrados nos processos biológicos, na existência 

humana ou nas máquinas... Consequentemente, o assunto deve estar ligado 

ao estabelecimento de um conjunto de princípios fundamentais que 

direcionam o comportamento em todo processo de comunicação e seus 

sistemas de informação associados [...] (A tarefa da CI) é o estudo das 

propriedades dos processos de comunicação que devem ser traduzidos no 

desenho de um sistema de informação apropriado para uma dada situação 

física. 

 

 Saracevic (1978), em seu artigo “Educação em Ciência da Informação na década de 

1980”, expõe que deveria existir uma preocupação com a educação de profissionais da 

informação no sentido de direcionar as suas reflexões aos objetivos educacionais na CI. Ele 

foi além, ao sugerir que esses mesmos objetivos estivessem configurados por intermédio de 

três pilares, a saber: a demanda e a necessidade informacional da sociedade; a sua 

consequente ligação com os sistemas de informação; e a problematização dos fenômenos e 

processos envolvidos no sistema. 

 Sendo assim, Saracevic (1978) observa que esses mesmos objetivos educacionais 

deveriam destacar a possibilidade de sistematizar uma orientação referente aos problemas 

dessa área, ao reconhecer na informação uma demanda de todos os setores da sociedade. 

Nesse sentido, o citado autor alerta o profissional da informação para a necessidade de obter 

conhecimento e competência a fim de tratar a problemática informacional extrapolando os 

limites atuais, ou seja, do conhecimento presente ao subsidiar a sua capacidade investigativa 

para o futuro. 

 É por isso mesmo que Saracevic (1978) afirma que seria necessário mais do que um 

mero reforço na realização de pesquisas, ou seja, as iniciativas deveriam ser pautadas na 

temática educacional sob um viés prospectivo. Desta forma, o cientista da informação deveria 

se basear no conhecimento produzido pelos pares de outras áreas e ampliá-las para o seu 

próprio campo de conhecimento. Para ele, a formação profissional também deveria estar 

aberta a uma análise holística, visto que “o envolvimento da educação na expansão do 
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conhecimento é também necessário a fim de orientar a [formação] para o amanhã ao contrário 

do ontem” (SARACEVIC, 1978, p. 10). 

 Quando Saracevic (1978), há mais de 40 anos, reflete que a educação deveria ser uma 

preocupação para o campo da CI, ele conseguia antever as exigências contemporâneas em 

uma dualidade justaposta, a saber: conhecimento e aprendizagem. Neste aspecto o autor alerta 

sobre a desvalorização com que muitos profissionais da informação tratam a temática 

educacional em CI.  

 De acordo com os enunciados de Lancaster (1989), entendemos que um programa de 

estudo em CI deveria se pautar na formação de agentes sociais capazes de subsidiarem 

pesquisas na área de informação. Todavia, não se trata de uma mera transferência 

informacional, ou seja, o ato educacional consistiria em uma atividade crítica em que o agente 

social conseguisse dialogar com a potencial informação. Desta forma, a materialização do 

conhecimento enquanto uma ação necessita da participação de agentes sociais e por isso 

mesmo se contrapõe a uma mera transferência informacional. Quando tratamos de 

transferência informacional, esta, por sua vez, pressupõe a relação entre máquinas, como por 

exemplo, as transferências informacionais entre computadores. 

 Nesta lógica, não concebemos a transferência informacional enquanto um 

conhecimento difundido de um agente para outro, ou até mesmo para um grupo, no que tange 

a processos de educação e aprendizado. Conforme adverte Paulo Freire (1977), este seria o 

típico caso de uma “educação bancária”, que consiste em tratar os agentes como meros 

receptores da informação sem capacidade de pensar sobre sua prática de modo a poder refletir 

e problematizar o real. Devido ao fortalecimento das necessidades educativas começa a surgir 

uma atitude por parte de alguns professores da área no intuito de rever a formação 

educacional em CI, questionando a formação tecnicista em detrimento de uma formação 

humanista.  

 Essa postura pode ser melhor visualizada nos eventos na área de CI, em que as 

atividades pedagógicas começam a fazer parte deste cenário. Segundo a Associação Brasileira 

de Educação em Ciência da Informação (ABECIN, 2004) começou a existir um processo 

inicial de construção de um projeto político-pegadógico que deveria destacar princípios 

norteadores de formação de profissionais da informação. Nesse sentido o I Encontro Nacional 

de Educação em Ciência da Informação realizado em julho de 2004, analisou a dimensão 

epistemológica e pedagógica da CI, todavia, esta ainda se enquadra em um processo que 

consideramos como embrionário. 
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 Sendo assim, conforme salienta Cardoso (2002), a particularidade de uma área 

científica, e neste caso da CI, não se limitaria apenas ao seu objeto de estudo (a informação), 

mas também na relação existente entre os seus agentes cognitivos na disseminação da 

informação, no processo de aprendizagem e na sistematização da informação em 

conhecimento. Ao reconhecer as características conceituais cíclicas da informação no que diz 

respeito aos aspectos de produção, captação, análise e organização, disseminação e produção, 

não dever-se-ia negligenciar ou menosprezar a capacidade reflexiva dos diversos agentes 

envolvidos nas mediações informacionais cotidianas da ação em ambientes de informação 

(profissionais e usuários). Neste contexto, podemos observar que a peculiaridade da CI 

também envolveria o esforço de educar (informar) os diversos agentes sociais. Alguns autores 

chegam a expressar uma “crença” sobre “novas exigências” da “sociedade da informação”: 

As novas exigências da sociedade da informação, do conhecimento e da 

aprendizagem impõem-se aos educadores como um dos desafios para a 

realização de sínteses do corpo de conhecimento existente, que se encontra 

fragmentado, sem fechar tal campo científico dentro do conhecimento 

normativo e aprendizado empírico, pois uma profissão nos dias atuais não 

pode privilegiar apenas a experiência, a prática e a técnica [...] O avanço da 

formação em Ciência da Informação depende do grau de envolvimento dos 

docentes e pesquisadores para fazerem uma síntese do campo de 

conhecimento e filtrar a sua especificidade. Em relação a essa questão, 

aumentaram as críticas de alguns pesquisadores sobre essa perspectiva de se 

valorizar apenas a dimensão técnica. (CARDOSO, 2002) 

 

 Nesta lógica, a leitura deveria estar adequada ao leitor ao ampliar as suas perspectivas 

e conhecimentos. Neste ponto, surge a concepção de letramento. Segundo Becker (2008) o 

letramento reflete mais do que o ler e escrever enquanto exigências da sociedade; o 

letramento indicaria a possibilidade de ir além, de confrontar o real em uma perspectiva 

dinâmica.  

Nesse sentido, entendemos que as bibliotecas universitárias e os seus respectivos 

profissionais da informação pelo viés educacional, teriam de assumir a responsabilidade de 

promover uma articulação com esse horizonte de aprendizagem. 

 Vale ressaltar que foi nos Estados Unidos no ano de 1974 que surgiu pela primeira vez 

a expressão information literacy (em nosso país muitos a expressam como competência em 

informação ou letramento). Desta forma, conforme afirma Becker (2008) é por isso que os 

bibliotecários nos Estados Unidos são visualizados desde os anos de 1970 como profissionais 

da informação. São profissionais que além de realizarem um trabalho técnico, também 

articulam a mediação (algo que trataremos mais adiante). 
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 Já na década de 1980, a partir da ampliação do uso das tecnologias informacionais no 

mundo, passou a existir nos Estados Unidos uma alteração dos sistemas de informação e das 

bibliotecas. Conforme evidencia Dudziak (2003, p. 5) “os bibliotecários começavam a prestar 

atenção às conexões existentes entre bibliotecas e educação, a information literacy e o 

aprendizado ao longo da vida”. Conforme analisa Becker (2008), a biblioteca (os 

bibliotecários, em nossa opinião, mais apropriadamente), recomeçou (ou recomeçaram) a 

observar a educação para todos – inclusiva - como um elemento importante. Foi nesse 

contexto que vários programas educacionais, principalmente a partir da década de 1990, 

passaram a ser implementados nas bibliotecas universitárias, por intermédio dos docentes e 

dos próprios profissionais da informação (que, a partir daquele momento, também começam a 

ser (auto)visualizados como educadores). 

 Em nosso país, em meados da década de 1980, a palavra letramento começou a ser 

integrada pelos discursos dos profissionais especializados na área educacional. Conforme 

alerta Soares (2003) a leitura e a escrita trazem à tona implicações sócio-econômicas, 

políticas, culturais, lingüísticas e cognitivas tanto para determinado agente social quanto para 

determinado grupo social. Nesse aspecto Becker (2008, p. 37) reafirma que o letramento 

condicionaria a capacidade de “avaliar criticamente a informação, é ser aprendiz 

independente, é aprender a aprender e buscar aprendizado sempre.” Ora, não há busca do 

saber que possa se sustentar sem acesso à informação. E em nosso domínio de conhecimento 

vemos a preocupação de tornar acessíveis os meios de pesquisa: 

CI é a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da 

informação, as forças que governam seu fluxo, e os meios de processá-la 

para otimizar sua acessibilidade e uso. A CI está ligada ao corpo de 

conhecimentos relativos a origem, coleta, organização, estocagem, 

recuperação, interpretação, transmissão, transformação e uso da informação. 

(BORKO, 1968, p. 4) 

 

Esta dissertação pretendeu, portanto, aproveitar as contribuições reflexivas vindas da 

CI, enquanto condições essenciais que deveriam subsidiar o aparato educacional em 

ambiências informacionais das bibliotecas universitárias. 

A biblioteca universitária é, aliás, o tema do nosso próximo item. 
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3.2 Conceito e História da Biblioteca Universitária 

 

 Para os objetivos desta dissertação, a fim de melhor compreendermos nosso campo 

empírico, é preciso que analisemos os desdobramentos que resultaram na instituição da 

biblioteca universitária, de uma concepção estrita de saber para poucos até a idéia de extensão 

como um serviço para a comunidade em geral. Por isso mesmo, Martins (1996) considera que 

na relação biblioteca/sociedade na Antigüidade, na Idade Média e na Idade Moderna existiram 

várias alterações oriundas de transformações políticas e culturais. O autor vai mais além ao 

afirmar que a ausência de uma população letrada, e sem falar da figura hegemônica de um rei, 

Estado ou chefe político/religioso subsidiaram a imagem da biblioteca enquanto uma 

instituição sacralizada. E isso foi reafirmado durante toda a Idade Média, época em que 

surgiram as primeiras universidades européias. 

Nessa perspectiva histórica, é conveniente observar que, a despeito de uma certa 

“abertura” das bibliotecas, estas ainda eram consideradas como pertencentes a uma esfera 

privada, quer seja pela Igreja ou pela própria aristocracia européia. Segundo Durkheim 

(1995), é por isso que, neste período, as bibliotecas tinham para si mesmas o objetivo de 

instrução materializada nos ensinamentos teológicos, no estudo do latim e das leis. Começou 

a surgir um processo embrionário de laicização do saber. Nesse sentido é importante trazer à 

tona que, apesar da ocorrência dessas transformações, quer seja na cultura escrita quer seja 

nas inovações estéticas das bibliotecas, tais unidades “de saber” (e não ainda de informação) 

ainda continuavam sendo espaços de conservação de acervos, principalmente por parte da 

Igreja.  

Conforme alerta Martins (1996, p. 89), as bibliotecas universitárias são “um 

prolongamento das ordens eclesiásticas: franciscanos e dominicanos encontram-se na origem 

de muitas”. Isso motivava as corporações de mestres e discípulos do século XII, chamadas de 

universitas, a uma ligação intrínseca aos ditames da Igreja Católica. Fundado sob essa 

concepção, o ensino era totalmente voltado a uma formação moralizante e dogmática do 

indivíduo. Segundo Martins (1996), após a laicização dessas instituições de ensino, 

começaram a surgir em suas coleções bibliográficas, obras científicas e filosóficas que, por 

sua vez, vieram a subsidiar a formação das primeiras coleções de bibliotecas universitárias, 

tais como a da Sorbonne, de Oxford e de Salamanca.  

Em meados do século XIV com o Renascimento, um período que se caracterizou por 

uma revolução cultural que alcançou as áreas da Filosofia, das Artes e das Ciências e, com a 

invenção da imprensa por Guttemberg, fica demarcado um período de crescimento 
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considerável das bibliotecas universitárias. Consta que outro fator que contribuiu para o 

aumento das coleções foi o fato dos códices começarem a ser mais difundidos, visto que o seu 

formato propiciou uma boa capacidade de organização nas estantes (MARTINS, 1996). 

Paralelamente, as universidades desempenharam um importante papel na escrita, pois, se 

antes o processo de ensino e aprendizagem era fundado na memorização e preservação 

palavra por palavra dos ditos antigos, aos poucos a Universidade passou a também a ser um 

centro de produção intelectual. Todos estes fatores levaram a um significativo aumento 

numérico dos livros produzidos por impressão de cópias a partir de uma matriz, em 

consequência da maior velocidade da reprodução, dantes a cargo de copistas manuais. 

Por isso, com o intuito de ratificarmos o estudo ora em voga, é importante 

sinalizarmos que na Idade Média surgiram três espécies de bibliotecas, em que podem ser 

destacadas: as monacais, as particulares e as universitárias. 

Conforme já referido nos parágrafos acima, as monacais eram aquelas que ficavam no 

interior dos conventos, com o objetivo principal de manter monges atarefados e como 

decorrência, acabaram por preservar os manuscritos de papiros/pergaminhos. Evidente que 

apenas o clero e a realeza podiam ter acesso a tais preciosidades.  

As bibliotecas particulares eram aquelas ligadas aos imperadores e grandes senhores - 

estas foram posteriormente transformadas em bibliotecas oficiais. Já as bibliotecas 

universitárias eram aquelas que atendiam às instituições do ensino superior e aos docentes e 

discentes, porém a educação de então, estava muito longe de alcançar o que hoje entendemos 

como universal. Devemos entender, portanto que as mesmas atendiam a poucos. 

Podemos analisar o surgimento das Universidades como um importante acontecimento 

da Idade Média, o que, por sua vez, também veio a influenciar nos rumos da civilização 

ocidental. No século XV, as bibliotecas universitárias da Idade Média obtiveram um ápice em 

relação às suas riquezas materiais. No final deste mesmo século, todas as universidades já 

possuíam edifícios próprios para as faculdades. A biblioteca universitária passa a ser mais 

evidenciada. Ainda, conforme sinaliza Martins (1996), a partir do século XV, as bibliotecas já 

tinham reconhecida a sua função no loci das universidades, como também já contavam com 

uma quadro de recursos humanos com a presença dos bibliotecários – ou trabalhadores 

intelectuais encarregados de guardar (e vigiar) os acervos. Nesse contexto as bibliotecas 

universitárias tiveram algumas inovações técnicas desde a sua trajetória até o estado atual, tais 

como: a introdução de novos métodos (que hoje chamamos) de análise, representação, 

organização, armazenamento e recuperação da informação em consonância ao 

desenvolvimento dos suportes de fixação do conhecimento.  
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Entretanto, segundo salientam Morigi e Souto (2005), todo este gradual 

desenvolvimento ainda se pautava em um caráter “sagrado”, o que por sua vez ainda limitava 

o acesso e problematizava as consequências do recebimento das potenciais “informações” (ou 

o conteúdo dos documentos) pelos leitores (daquilo que tinha sido pesquisado). Conforme 

salienta este mesmo autor, os primeiros movimentos que começaram a retirar este quadro de 

“santidade” de tais bibliotecas foram oriundos da Renascença, principalmente a partir do 

século XVI. Neste mesmo período, ocorreram as grandes descobertas derivadas da expansão 

além-mar, o retorno para a cultura clássica que transformaram lentamente uma visão 

teocêntrica em antropocêntrica e a expansão demográfica que subsidiava a tradição escrita 

(por que criou um mercado livreiro) e o próprio desenvolvimento da ciência enquanto uma 

força paradoxal aos ditames da Igreja Católica. 

É neste cenário que Morigi e Souto (2005) afirmam que a biblioteca universitária 

começa a ter uma maior autonomia. Todavia, a laicização e a democratização de tal unidade 

informacional ocorreram de forma gradual. Segundo Martins (1996), quando a biblioteca 

universitária começa a romper as “amarras” com a Igreja Católica houve uma maior 

acessibilidade desta (dos seus acervos) pela comunidade. Deste modo, conforme destaca 

Morigi e Souto (2005), esta unidade informacional começava a assumir uma postura mais 

democrática. De acordo com Martins (1996), é a biblioteca da Idade Moderna, em meados do 

século XIX, que vai revelar o bibliotecário enquanto um profissional reconhecido. Se antes 

tais bibliotecas se utilizavam dos serviços prestados pelos eruditos e copistas, mais tarde essa 

situação veio a mudar conforme a especificidade crescente tanto do público quanto do próprio 

acervo em questão. Conforme o nosso entendimento, é nesta esfera que o bibliotecário passou 

a ser um profissional inserido na divisão sócio-técnica do trabalho tendo sempre o duplo 

desafio de atender uma dualidade de demandas, a saber: sociais (dos usuários) e da 

instituição. 

No Ocidente e no Brasil, “descoberto” no bojo da expansão mercantilista, as 

bibliotecas se originaram por intermédio das casas religiosas. Com o desenvolvimento das 

cidades foram construídas igrejas maiores e muitos conventos. Neste contexto a cada 

convento que surgia, nascia também uma biblioteca. Já no século XIX, de acordo com o 

desenvolvimento das escolas é que foram construídos outros tipos de bibliotecas, tais como: 

as bibliotecas escolares, as bibliotecas infantis e a biblioteca universitária. 

Traçadas essas reflexões sobre a origem das bibliotecas universitárias na Idade Média, 

no próximo item, veremos como se apresenta hoje a questão das mesmas. 
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3.3 A Biblioteca Universitária no Contemporâneo 

 

Primeiramente, é interessante alertar que tanto os usuários quanto os próprios 

bibliotecários, enquanto seres históricos, não estão imunes aos efeitos deletérios do 

neoliberalismo no âmbito da biblioteca universitária, na atualidade. De alguma forma, a 

ordem do capital tenta nos influenciar por intermédio do discurso hegemônico veiculado pela 

mídia, pelo governo e por seus intelectuais uma absorção de valores que poderá repercutir em 

nossas relações sociais. Obviamente não é algo tão fácil, mas também não pode ser relegado, 

tendo em vista que essa articulação hegemônica (da globalização) faz parte de um processo, 

que por ora pode ser aparente ou não. Bourdieu (1998, p. 42-44), alerta que esse processo é 

chamado de "gota-a-gota simbólico" vem sendo realizado nas últimas décadas e de uma 

maneira persistente. É isso que o faz passar muitas vezes como algo inevitável e, por isso 

mesmo, inquestionável. 

Mediante esta sinalização, é fundamental abordar a situação contemporânea da 

biblioteca universitária tendo em vista que esta não fica aquém deste processo. Muito pelo 

contrário, este discurso também se reflete na própria concepção de biblioteca universitária e 

na configuração de sua função social. Deste modo, seria interessante observar a biblioteca 

universitária e traçar um paralelo com as modificações sociais, políticas, econômicas e 

culturais que estamos vivendo e que incidem de uma forma ou de outra em sua estrutura. 

Sendo assim, tentaremos desenvolver de forma breve a sua situação atual na “sociedade 

global da informação”, discutir esta instituição tendo como premissas os seus possíveis 

usuários e os profissionais em questão. 

Seguindo neste raciocínio, seria fundamental abordar dois aspectos deste momento 

neoliberal para as bibliotecas universitárias, a saber: a globalização e a sociedade da 

informação.  

De acordo com Santos (1994), a globalização corresponde a uma dimensão 

direcionada à parte econômica em uma relação estreita com a política, o que por sua vez 

oferece possibilidades para implementá-la em outros segmentos da esfera social. 

No senso comum, a globalização tem sido reproduzida como uma panacéia que 

materializaria uma atividade de libertação, onde as “correntes” são quebradas em prol de 

novas oportunidades. Neste ideal estão presentes alguns discursos, tais como: o livre fluxo de 

informações, de pessoas e de mercadorias, novas possibilidades de acesso a bens e serviços, 

por todos, independentemente de sua localização no tempo e espaço. Sendo assim, são 

descritas atribuições, que até então, soam como agradáveis a qualquer ouvinte, incluídos aí, a 
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própria informação, enquanto um insumo (uma matéria-prima), que não precisaria se 

submeter a nenhuma barreira.  

Trata-se de nova fase da história humana. Cada época se caracteriza pelo 

aparecimento de um conjunto de novas possibilidades concretas, que 

modificam equilíbrios preexistentes e procuram impor sua lei. Esse conjunto 

é sistêmico: podemos, pois, admitir que a globalização constitui um 

paradigma para a compreensão dos diferentes aspectos da realidade 

contemporânea. (SANTOS, 1994, p. 48) 

 

De acordo com o mesmo autor, podemos entender que "[...] a globalização é, de certa 

forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista." (SANTOS, 2002, p. 

23). Ele afirma que neste momento, é essencial sabermos que para sair de uma mera aparência 

e seguir em direção à essência, devemos evidenciar duas características imprescindíveis à 

nossa análise: o estado das técnicas e o estado da política. Sabemos que esses dois estados não 

foram considerados enquanto categorias distintas, no século XX, devido ao avanço das 

ciências e das técnicas, principalmente as da comunicação e computação. Por isso, as técnicas 

da informação e da comunicação passaram a liderar, transmitindo a idéia de uma existência 

planetária comum a todos. Entretanto, sempre devemos questionar como se configuram estas 

técnicas no mundo globalizado.  

A globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas. Ela 

também é o resultado das ações que asseguram a emergência de um mercado 

dito global, responsável pelo essencial dos processos atualmente eficazes. Os 

fatores que contribuem para explicar a arquitetura da globalização atual são: 

a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do 

planeta e a existência de um motor único na história, representado pela mais-

valia globalizada. Um mercado global utilizando esse sistema de técnicas 

avançadas resulta nessa globalização perversa. Isto poderia ser diferente se o 

seu uso político fosse diferente. (SANTOS, 2002, p. 24) 

 

É certo pensar que, de um lado, a globalização evidencia uma difusão instantânea da 

notícia. Segundo Bauman (1999) e Santos (2002), essa instantaneidade (soma de 

convergência dos momentos, a cognoscibilidade) proporcionada pela globalização, nos traz a 

impressão de que temos o mundo em nossas mãos e que, dessa forma, tudo podemos, não 

importando a distância em que estivermos. É óbvio que as distâncias até parecem menores 

devido à “facilidade” de acesso às tais informações e aos progressos tecnológicos nos meios 

de locomoção. Conforme Bauman (1999) e Santos (2002), é a partir das “diluições” em 

relação às estruturas do tempo e espaço permitidas pelo uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), que estas duas dimensões passam a ser concebidos como flexíveis. Os 

mesmos autores afirmam, ainda que a força motriz do nosso planeta agora passa a ser o 

mercado. 
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Neste sentido, a globalização é um processo que se estende a vários segmentos sociais, 

a saber: na implementação da competitividade em nível das empresas, dos países e dos 

indivíduos, o individualismo, o consumo exagerado entre outros elementos (BAUMAN, 

1999; SANTOS, 2002). De modo paralelo a essa concepção de globalização, também pode 

ser observado o conceito de sociedade da informação. 

Segundo Job (2006), a sociedade da informação e a globalização, apresentam como 

pilar a utilização das TICs. Vale ressaltar que o mesmo ideal apresentado pela globalização 

também é incorporado por essa outra proposta. Segundo a autora, a sociedade da informação 

defende a centralidade da informação no desenho de uma nova sociedade. A informação 

também é considerada como um insumo, uma propriedade, que ora pode ser uma mercadoria 

ora pode ser considerada como um bem. 

Conforme evidencia Job (2006), a fim de acompanhar as tendências predominantes, os 

governos de muitos países têm elaborados alguns programas que tentam ampliar o uso das 

TIC’s para toda a população visando a inclusão digital. Segundo a mesma autora, no Brasil, 

tivemos o Programa Sociedade da Informação, implementado pelo Ministério de Ciência e 

Tecnologia (MCT). Neste programa, foi apresentado um documento chamado de Livro Verde, 

porém tal empreitada não almejou o efeito da inclusão digital. Conforme alerta a autora em 

questão, tal feito ocorrerá somente quando uma série de requisitos sociais forem atendidos 

previamente, entre os quais podem ser destacados: a alfabetização, a erradicação da fome, o 

emprego, entre outros fatores. 

Para Webster (1997), os programas dos países que seguem este ideal têm em comum 

uma concepção de sociedade da informação que enaltece o técnico e o econômico em 

detrimento das necessidades mais imediatas da população. Conforme já foi sinalizado 

anteriormente por alguns autores como Bell (1977) e agora por Job (2006), nessa concepção 

de sociedade, a informação passa a ser uma categoria central em diversas nações, sejam elas 

centrais ou periféricas. Nesse modelo de Bell (1977), a universidade passa a ser compreendida 

enquanto um âmbito principal de produção do conhecimento em estreita ligação com o setor 

produtivo. De acordo com essa análise, o conhecimento deve ter utilidade apenas para ao 

apelo mercadológico. É neste aspecto, que de acordo com Job (2006), a aceitação e a 

reprodução desse objetivo passa a envolver as bibliotecas universitárias na 

contemporaneidade. 

Longe de defender esse apelo de mercado, não podemos esquecer que, de fato, a maior 

parte das bibliotecas universitárias utilizam os avanços derivados das TIC’s, entre os quais 

podemos destacar: o uso da Internet, do e-mail, as bases de dados on line, etc. Por isso, para 
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Job (2006), também é importante evidenciar que a grande parte da intervenção realizada nas 

bibliotecas universitárias se deve à aproximação dos produtos que foram gerados pela 

indústria do conhecimento, decorrentes da produção científica, como as bases de dados. Neste 

sentido, conforme orienta a autora, também não podemos deixar de mencionar que tais 

bibliotecas apresentam informações que muitas vezes são essenciais para a comunidade de 

usuários.  

A autora argumenta que a biblioteca universitária articula a sua função social a fim de 

atender às necessidades de informação de seus prováveis usuários. Ela atua como um 

instrumento de comunicação ao intermediar a relação entre as fontes de informação e os 

diversos agentes ali presentes. As bibliotecas universitárias têm a responsabilidade de elaborar 

mecanismos que contribuam para a efetiva participação de tais usuários de forma crítica. Tal 

inserção poderia fomentar o desenvolvimento de conhecimentos por intermédio de pesquisas 

de cunho científico.  

Obviamente que o uso da potencial informação por esses usuários não fica circunscrito 

apenas às questões relativas a produções científicas, mas também à própria construção e 

exercício de uma possível cidadania. O acesso à informação e uso consciente de tais 

informações pelos usuários traz a possibilidade do exercício de direitos básicos. Porém, 

conforme alerta Job (2006), muitas vezes ao invés de a sociedade da informação capacitar a 

todos, o “fosso” existente entre aqueles que têm acesso à informação e aqueles que não têm 

amplia-se cada vez mais, acirrando as desigualdades. 

Outra problemática que não pode passar despercebida nas bibliotecas universitárias na 

atualidade se relaciona com os códigos, bases de dados, catálogos e demais elementos 

semelhantes que encontramos em tais unidades. Para Job (2006), a presença profissional no 

serviço de referência é importante para que o usuário tenha o direito básico à informação. 

Além disso, na situação sócio-econômica de nosso país, a gratuidade dos serviços deve ser 

mantida e ampliada a fim de que todos tenham direito de acesso à potencial informação. Isso 

seria fundamental, o que conforme salienta a autora, já vem de certa forma sendo 

desenvolvido nas bibliotecas universitárias das universidades públicas. Outra questão 

essencial que merece destaque é em relação aos governos, visto que tais órgãos deveriam 

reexaminar os orçamentos que são repassados às universidades e destas, paras as suas 

respectivas bibliotecas. 

 Como sabemos, a biblioteca universitária brasileira além de atender ao perfil de 

público já consagrado (professores, alunos e pesquisadores), também atende (ou pelo menos 

deveria atender) à comunidade como um todo, e a ausência de recursos financeiros e humanos 
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é um fator preocupante. Para Job (2006), a biblioteca universitária teve o seu desenvolvimento 

devido em grande parte aos esforços que foram motivados pelos seus profissionais. Foram 

eles que articularam uma cooperação entre sistemas e redes de informação na só no interior 

das universidades, mas também conectando-as com abrangência nacional.  

O período contemporâneo, conforme salienta Castells (1999), é marcado pelo uso das 

TIC’s, sem falar na disseminação e acesso a conteúdos em rede. O citado autor também alerta 

que tudo isso é essencial para compreender a noção de sociedade da informação. Contudo, 

reiteramos que além de possibilitar a circulação do conhecimento em rede também poderá 

ocorrer o acirramento das desigualdades sociais entre os diversos agentes sociais que 

demandam da potencial informação. Nessa perspectiva, Lemos e Macedo (2011) discutem 

que as bibliotecas universitárias poderiam reverter positivamente os efeitos excludentes que o 

mercado editorial/tecnológico faz incidir sobre os demandantes informacionais de usuários 

com menor poder aquisitivo, opinião semelhante a que Roszak (1998) expressaria sobre o 

potencial da biblioteca pública para centralizar e dar acesso a essas tecnologias.  

Conforme explicita Milanesi (1983), a biblioteca universitária é aquela instituição que 

deveria oferecer a concretização mais imediata de uma das características da entidade a qual 

ela está vinculada, e neste caso podemos citar a questão da atualização permanente do 

conhecimento. Conforme salienta Dudziak, Villela e Gabriel (2002) a biblioteca universitária 

é entendida enquanto uma organização de conhecimento que abrange informações e 

conhecimentos, ofertando-os para o acesso e uso. 

Em conformidade aos pensamentos de Milanesi (1983) concebemos a Universidade 

enquanto uma instituição de ensino superior (seja ela pública ou privada) que abrange o 

conjunto de unidades de ensino, as faculdades e os seus respectivos cursos, com o intuito de 

formar profissionais e pesquisadores nas suas respectivas áreas de conhecimento. 

Atualmente a biblioteca é considerada como organização de um sistema de informação 

que têm objetivos delimitados no que se refere à prestação de serviços informacionais e de 

atendimento ao usuário que busca algum tipo de conhecimento. Para Milanesi (1983), no 

contemporâneo, a biblioteca tem o objetivo mais amplo de subsidiar o desenvolvimento da 

sociedade e sua respectiva qualidade de vida. 

A biblioteca universitária, enquanto um dos instrumentos essenciais ao processo 

ensino/aprendizagem, não pode ser observada enquanto um locus separado do viés que integra 

o tripé ensino, pesquisa e extensão (MILANESI, 1983). 

É por isso que os autores afirmam que a extensão concebida enquanto uma das 

ramificações da atividade universitária teria de aproximar a biblioteca universitária não só dos 
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agentes presentes na comunidade acadêmica, mas também ao seu entorno, ou como melhor 

refletem os autores, o dever da instituição ultrapassar “os limites físicos da universidade”. 

Entretanto, a biblioteca universitária, em geral, apenas atua nesse contexto por intermédio de 

um enfoque único, ou seja, na disponibilização de seu acervo para os agentes que interagem 

na comunidade acadêmica, a saber: os professores, alunos e pesquisadores (como já tínhamos 

sinalizado no início). Entretanto, vale sinalizar que essa situação naturalizada e incorporada às 

ações dos profissionais que atuam em bibliotecas universitárias, passa a se tornar suficiente 

como sinônimo de atuação extensionista não só para a instituição como também aos próprios 

profissionais da informação ali presentes (MILANESI, 1983). 

 De acordo com Nogueira (2001) e Freire (2006), ainda seguindo esta linha de 

argumentação, devemos refletir que a noção e a prática de extensão utilizada até então 

(surgidas em meados do governo de Getúlio Vargas) é tão insípida que nos remete a práticas 

“redentoras”, como se os agentes sociais presentes na comunidade (principalmente os de 

classes populares) tivessem que ter a sua cultura (tida como inferior) modificada/restaurada 

pela elite da época. Em uma atitude benevolente, esses agentes sociais tratavam de disseminar 

os seus conhecimentos por intermédio de cursos e similares para a comunidade externa, até o 

golpe que marcou o início do período do Regime Militar.  

Ao focar especificamente essa questão, vale evidenciar que, após a ditadura, devido ao 

processo de abertura política, a extensão universitária teve uma nova orientação, e isso 

ocorreu principalmente a partir do “I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades”, no ano de 1987, que passou a estabelecer as bases conceituais vigentes até os 

dias atuais. Nesta lógica, Vicentini et al. (2007) e Costa et al. (2008) observaram uma 

alteração no padrão de intervenção das bibliotecas universitárias devido às implementações de 

extensão a partir das iniciativas “embrionárias” dos profissionais da informação que assumem 

o papel de agentes nesta dinâmica. Tais autores refletem que a posição assumida pelos 

bibliotecários se insere no âmbito da leitura, palestras e oficinas para a (e, raramente com a) 

comunidade externa à Universidade 

 Ainda conforme Vicentini et al. (2007) e Costa et al. (2008), as bibliotecas 

universitárias deveriam ser concebidas enquanto um espaço de cidadania, materializado por 

intermédio de atividades de extensão em consonância aos agentes da comunidade em geral. 

Isso deveria ser evidenciado de forma um pouco mais clara em uma visão que privilegie a 

indissociabilidade entre a universidade e a sociedade, o código de ética profissional e a idéia 

do acesso à informação enquanto um recurso possível de construção da cidadania. Sendo 

assim, repensar as bibliotecas universitárias em seu papel social significa descobrir novas 
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possibilidades de atuação fundamentadas nas atividades de extensão. Todavia, estas são 

naturalizadas pelas universidades como meras atividades de “apoio” ao ensino e à pesquisa. 

 É nesse sentido que Ferreira (1980), ao traçar um paralelo entre a universidade e as 

bibliotecas universitárias, entende que a universidade precisa estar vinculada às necessidades 

educacionais, culturais, científicas e tecnológicas do país. As referidas bibliotecas deveriam 

intervir em conformidade a essas diretrizes, condicionadas que são aos objetivos desse tipo de 

universidade. Deste modo, caberia às bibliotecas universitárias participar ativamente do 

sistema educacional, pelo menos no segmento representado pelas universidades. Da mesma 

forma que não há razão de universidades desvinculadas da realidade sócio-econômica, as 

bibliotecas universitárias só teriam sentido na atuação concomitante aos programas de ensino, 

pesquisa e extensão das universidades às quais estão vinculadas. 

Freire (1983), ao destacar o papel das bibliotecas como centros culturais que deveriam 

ser dotados de uma instrumentalidade necessária à garantia da emancipação das classes 

populares no que diz respeito aos planos subjacentes ao binômio cultural e político, traz à tona 

uma aproximação desses leitores com a própria realidade em questão (uma aproximação que, 

baseada em um entendimento desvelador dessa realidade, levaria ao estranhamento). 

Além de favorecer o acesso informacional, a biblioteca universitária, assim concebida, 

também favoreceria o desenvolvimento das possíveis potencialidades dos diversos agentes 

sociais que estão ali presentes. E isto ocorreria pela capacitação dessas pessoas e pela 

possibilidade de ampliar os seus horizontes teórico-metodológicos ao fortalecer as suas idéias. 

Considerar as bibliotecas universitárias como a “essência” da própria universidade é 

reconhecer nela os objetivos imprescindíveis que deveriam fortalecer o desenvolvimento dos 

aportes educacionais culturais, científicos e tecnológicos do país e de toda a sociedade. 

A biblioteca, de um modo geral, precisa funcionar “... como uma fonte 

dinâmica de cultura, que deve atender às várias e amplas necessidades de 

seus frequentadores, sejam eles crianças ou adultos, estudantes ou 

pesquisadores”. É este também o conceito de escola renovada, em que não é 

mais o professor, como na escola antiga, o único instrumento para transmitir 

conhecimentos – e sim em que o ensino se fundamenta na auto-atividade do 

aluno, provocado em sua natural curiosidade, motivado por sua experiência 

pessoal, levado agradavelmente a procurar – e a encontrar – por si mesmo, o 

mundo maravilhoso da cultura. (CARVALHO, 1972, p. 198) 

 

 Desta forma, as bibliotecas universitárias também se apresentam enquanto “espaços de 

culturas” – expressão que aqui utilizamos para alertar sobre a pluralidade de sujeitos 

envolvidos nos processos comunicacionais típicos da leitura: autores, leitores, mediadores. Os 

últimos citados, por sua vez caracterizam a possibilidade de elo entre o conhecimento que foi 
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produzido/registrado no passado e os usuários. Nesse contexto, não pode passar despercebida 

a importância da necessidade do desenvolvimento dos diversos agentes presentes nesse locus 

e fora dele (a própria comunidade) em nossa contemporaneidade. Por isso, através dos seus 

diversos suportes informacionais (que também são elementos de culturas devido à mediação 

implícita e explícita
6
 profissional) uma vez que representam uma trajetória de construção 

histórica dos sujeitos, os leitores têm a possibilidade de interagir com outros agentes 

produtores de conhecimento, quer sejam do passado quer sejam do presente.  

Nesse contexto, é na biblioteca universitária que o bibliotecário seria o agente 

responsável por auxiliar os usuários na mudança de seus relacionamentos com a realidade 

social, que por vezes apresenta-se como algo dado. De acordo com Perrotti e Pieruccini 

(2007), através dessa visão os sujeitos podem assumir uma autonomia que pouco enunciada: é 

na biblioteca universitária que podem ser criadas novas possibilidades de escolhas. Desta 

forma, as bibliotecas universitárias também podem ser consideradas como espaços 

privilegiados, tendo em vista a existência de outros loci, tais como as bibliotecas públicas, 

museus, entre outros.  

Quando relacionamos a biblioteca universitária na contemporaneidade e a mediação, é 

interessante realçar que o espaço físico dessa instituição pode ou não ser um elemento que 

possibilite o acesso e uso da informação. Neste aspecto, a forma com que os objetos são 

articulados, a postura com que os profissionais realizam o atendimento no serviço de 

referência e o modo como os usuários sistematizam e compreendem este encadeado de ações 

trazem à tona significados.  

Segundo Gomes e Santos (2011), tais significados podem ou não promover algum tipo 

de sentimento positivo nos usuários de tais bibliotecas universitárias. Ainda segundo as 

autoras, caso exista um predomínio de sentimento positivo, tais leitores podem passar a 

interpretar essa instituição enquanto um locus favorável a construção de conhecimentos.  

Na perspectiva de Gomes e Santos (2011), a partir do momento em que esta unidade 

de informação é visualizada e construída desta forma, permitem-nos refletir que o leitor 

poderá abstrair elementos dos conteúdos lidos e, além disso, reconhecer possíveis relações 

entre os conteúdos e identificar lacunas em seus próprios conhecimentos. 

Ao refletirmos sobre a essencialidade das bibliotecas universitárias para a manutenção 

do próprio ensino superior, temos como premissa o fomento da pesquisa. Nesta perspectiva, 

                                                 
6
 No que se trata de mediação explícita e implícita, tais conceitos serão esclarecidos no item 3.7 desta 

dissertação. 
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tal unidade informacional deveria atuar para atingir metas maiores do que a pura 

disponibilização dos itens existentes em suas coleções, mas, sim, oferecer aos seus usuários 

várias possibilidades de acesso à informação. 

 Em uma breve visão histórica de nosso país podemos observar que nos anos 70 

ocorreu uma expansão considerável do ensino superior, todavia não podemos afirmar que este 

mesmo crescimento estivesse em uma sintonia qualitativa. 

Na história da educação brasileira, a década de 70 marca um instante de 

expansão do ensino universitário que, ganhando em números, perdeu em 

qualidade. Isso levou à preocupação pela falta de qualificação dos 

ingressantes, sinal vislumbrado na incompetência elementar de transferir um 

pensamento para o papel. (MILANESI, 1983, p. 66) 
 

Embora a opinião deste autor possa soar como elitista, o alerta vale para pensarmos na 

expansão do número de vagas no ensino superior sem um planejamento das infraestuturas 

necessárias para dar suporte ao novo contingente de ingressantes: mas professores, mas 

bibliotecários. Neste sentido, ainda, dentro da perspectiva do letramento informacional as 

bibliotecas universitárias teriam que agir de uma forma concomitante com as suas respectivas 

universidades, visto que ambas deveriam contribuir para a formação continuada dos diversos 

agentes sociais ali presentes, sejam eles do meio acadêmico ou da comunidade. Enfim, as 

bibliotecas de ensino superior precisariam oferecer as condições necessárias para a 

investigação e problematização de determinada realidade universitária (entendendo como 

parte dessa Universidade, o entorno geográfico e humano fora desta, mas próximo à mesma). 

Desta forma “Mesmo que exista um abismo entre o modelo atual de biblioteca e o real da 

universidade brasileira, sobra um espaço para que se acredite na função de ambas na formação 

de indivíduos [...]” (MILANESI, 1983, p. 70). 

Em uma análise ampliada desse contexto, a possibilidade de “entrelaçamento” entre a 

universidade e a biblioteca universitária deveria garantir aquilo que consideramos como uma 

“via de mão-dupla”. Se esta unidade informacional oferecesse aos usuários os meios 

necessários (sejam eles através dos variados suportes informacionais, somadas às condições 

satisfatórias de usabilidade e acessibilidade) para a geração e finalização de determinadas 

pesquisas, estas poderiam retornar às universidades (e com isso para toda a coletividade) de 

forma mais consistente. 

Conforme sinaliza Milanesi (1983), todo esse aparato nada mais é do que um ciclo, e o 

resultado deste é a produção que a princípio deveria trazer à tona novas perspectivas para as 

dificuldades enfrentadas pela sociedade. 
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Uma medida da qualidade de uma instituição de ensino superior é a 

excelência de sua biblioteca [...] Não é possível a existência de uma 

universidade de nível alto erguida sobre uma biblioteca com um acervo 

ridículo, pessoal incompetente e espaço inadequado. (MILANESI, 1983, p. 

72) 

 

 Observe-se, entretanto, que todas estas (novas) expectativas com relação à biblioteca 

universitária se dão em um momento em que se embatem no discurso e na prática, de um lado 

o aumento de vagas para os alunos nas universidades e de outro a diminuição do número de 

bibliotecários universitários na atividade (como veremos em capítulos posteriores). 

Após essas reflexões sobre a atuação da biblioteca universitária em uma visão de 

extensão ampliada, nos pareceu útil refletir sobre o momento de surgimento dos usuários 

como questão na Ciência da Informação.  

 

 

3.4 A Ciência da Informação e os Usuários 

 

Ao propor a análise da questão da mediação
7
 em bibliotecas universitárias no âmbito 

da CI, consideramos que existe nesta questão uma forte tensão entre dois aspectos que 

insistem em se cristalizar no universo da Ciência da Informação como algo semelhante e 

naturalizado, a saber: a disseminação e a transferência informacional para os usuários. 

Refletindo sobre a referida naturalização desta temática complexa, Smit (2009) 

problematiza a tríade organização, acesso e transferência para os usuários enquanto um dos 

grandes mitos da área da CI. Ela alerta para o fato de que essa cadeia informacional não deve 

ser analisada sob a ótica da causalidade que, por si só, pressupõe algo automático, 

evolucionista e positivista. Salienta que existem bibliografias que erroneamente consideram o 

acesso e a transferência informacional como uma unidade justaposta. A complexidade dessa 

cadeia é comprovada até pelo fato de que os pesquisadores precisam de muito esforço para 

resolver questões embutidas neste verdadeiro problema de pesquisa: 

A sequência organização, acesso e transferência propõe uma lógica de 

causalidade: a organização causa o acesso e o acesso causa a transferência. 

De acordo com esta lógica, a sucessão de etapas parece fluir naturalmente, 

uma etapa levando obrigatoriamente, e necessariamente, à próxima. Se fosse 

tão simples, se a relação de causalidade fosse tão automática assim, não 

haveria razões para organizar encontros [...], escrever textos, debatê-los, 

ensiná-los na graduação e discuti-los na pós-graduação [...]. (SMIT, 2009, p. 

58) 

                                                 
7
 O conceito de mediação é objeto do item 3.5 desta dissertação. 
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A autora questiona dois mitos do estabelecimento de relações justapostas de 

causa/consequência quase automáticas e naturalizadas dessa tríade “organização, logo acesso, 

logo transferência”. O primeiro mito que ela desconstrói esclarece que não adianta apenas ter 

a informação organizada em determinado acervo para que ocorra o acesso. O tratamento 

informacional se refere a uma operação físico-espacial que visa a disponibilização dos 

recursos informacionais e já a transferência implica uma questão cognitiva, ou seja, a 

incorporação e sistematização da informação pelos usuários. 

Ela desconstrói o segundo mito que liga o processo de mediação aos profissionais da 

informação a partir de uma visão contrária ao senso comum. Reflete a mediação enquanto 

uma questão complexa, conjuntural e para, além disso, cultural. Smith (2009) considera que o 

processo de seleção das informações pelos usuários no momento da busca e recuperação da 

informação nas distintas unidades informacionais não apresenta neutralidade: 

[...] acesso e transferência designam operações muito diversas, com 

variáveis igualmente distintas, pois a discussão do acesso levantará, num 

primeiro momento, questões de tecnologia, linguagem e procedimentos de 

organização da informação, ao passo que a compreensão do processo de 

transferência pressupõe primordialmente a mobilização de conceitos 

sociológicos e psicológicos. (SMIT, 2009, p. 59) 

 

Ora, tais conceitos psicológicos e sociológicos poderiam ser pesquisados tanto se 

pensarmos no sujeito leitor ou usuário como no sujeito bibliotecário e mediador. É por isso 

que deveríamos ter uma análise que ultrapasse o senso comum, que, como Smit, 

consideramos apressada e que tem sido muito enunciada sobre a relação quase direta que se 

estabelece entre organização, recuperação e transferência da informação. 

Em geral, nessas análises o profissional de informação é apresentado como 

missionário na tarefa informacional. Para desconstruirmos esta visão, primeiro precisamos 

entender que o profissional é um agente social e em segundo lugar, e como constituinte deste 

fato, apresenta as suas intencionalidades (ideologia, preconceitos), as quais configuram-se e 

reconfiguram-se em seus próprios processos de trabalho pelo uso das técnicas, o que muitas 

vezes não é problematizado ao se colocar o profissional, como costumamos dizer, “acima do 

bem e do mal” e como um mero facilitador. 

Em relação às questões que pertencem à nossa jurisdição, cabe perguntar se 

o estatuto do mediador não configura uma nova forma de nos colocarmos 

um pouco acima, ou além, dos embates sociais: somos mediadores (por isso 

estamos com a razão), mas o que fazemos de fato? Como mediamos? O que 

mediamos? Para quem mediamos? Com quais consequências? Quais 

resultados são produzidos pela nossa mediação? E estes resultados são 

invariavelmente positivos? Não ignoro que muito é feito e que as interações 
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que movem os profissionais são totalmente sinceras, mas acredito 

firmemente que deveríamos aprofundar o debate [...]. (SMIT, 2009, p. 60) 
 

Ora, o profissional não está acima, nem abaixo, nem ao lado dessa tensão, muito pelo 

contrário: ele também está inserido na mesma, assim como também estão a instituição e os 

próprios usuários. Nesse sentido, as bibliotecas universitárias devem ser consideradas como 

espaços de lutas dotadas de forças que, por vezes, podem ser antagônicas e a Ciência da 

Informação deve estar atenta a isso. 

Consequências dessa relação complexa entre organização, acesso e transferência, 

existem três indagações que merecem um debate ampliado, a saber: como representar 

intelectualmente a informação para os usuários das bibliotecas; como especificar 

intelectualmente a busca; que metodologias deveriam ser utilizadas. 

Com o objetivo de responder a estas questões, foram realizados vários estudos, e 

nestes podem ser enfatizados a relação dos usuários com as tecnologias informacionais a fim 

de subsidiar a percepção do nível de recuperabilidade informacional.  

Segundo alguns autores, pode ser afirmado que a recuperação da informação foi a 

principal responsável pelo desenvolvimento da CI. É nesta perspectiva que a CI passa a ter 

uma ótica "embebida" de interdisciplinaridade, justamente pelo fato de que as suas 

problemáticas são muito heterogêneas.   

 Ao traçar uma análise histórica a fim de compreender melhor este contexto é 

interessante destacar que enquanto nos anos 1950 e 1960 a problemática da CI incidia muito 

sobre a questão da recuperação da informação, nos anos 1970 ocorreu uma ampliação deste 

escopo. Com isso, além de analisar os “entraves” da recuperação informacional, neste 

momento tanto o usuário quanto as suas interações começam a ser colocadas em pauta no 

debate e a CI passa a entender o usuário enquanto um agente social que está incluído em um 

tempo/espaço e apresenta múltiplas demandas.  

Podemos, portanto, demarcar os anos 1970 como o período em que se delineou o 

propósito da CI em estudar um facilitador do processo de comunicação e informações entre 

esses agentes nas estruturas de informação e seus usuários. Em meados dos anos 1980, a 

administração também fora utilizada como um incremento da CI. Destaquemos a ênfase dada 

por Saracevic ao papel das infra-estruturas tecnológicas para resolver a tarefa mediadora: 

A ciência da informação é um campo dedicado às questões científicas e à 

prática profissional voltadas para os problemas da efetiva comunicação do 

conhecimento e de seus registros entre os seres humanos, no contexto social, 

institucional, ou individual do uso e das necessidades de informação. No 

tratamento destas questões são consideradas de particular interesse as 



54 

 

vantagens das modernas tecnologias informacionais. (SARACEVIC, p. 47, 

1996, grifos do autor). 

 

Em virtude de tal observação, cabe evidenciar que existe uma tríade que é fundamental 

para o desenvolvimento deste estudo composta pela entrada no ambiente informacional 

(incluindo bibliotecas, mas também – por que não? – arquivos, museus, centros de memória), 

a busca e abordagem do mediador pelo usuário (em nosso estudo, especialmente o 

bibliotecário de referência) e a satisfação das necessidades informacionais enunciadas pelo 

usuário. Pode-se dizer que essa lista materializa um conjunto de habilidades de ambos os 

envolvidos no processo de mediação (por exemplo, uma elementar consulta ao bibliotecário 

de plantão), o usuário e o bibliotecário. Neste exemplo detectaríamos, dentre outras questões, 

a capacidade, pelo lado do usuário de enunciar sua questão e, por parte do bibliotecário de 

identificar e traduzir essa necessidade enunciada em termos “respondíveis” pelo acervo e seus 

instrumentos de acesso (base de dados ou catálogo); a habilidade do mediador em selecionar e 

reelaborar a questão, mas também, a interação dos agentes sociais nos processos. É esta que 

operacionaliza a tão desejada satisfação de ambos os envolvidos no processo, conforme o 

projeto de sociabilidade de cada agente social (usuários e bibliotecário).  

Por outro lado, é importante compreender que existe uma contradição que muitas 

vezes não é percebida, sequer pelos autores dos discursos a respeito da mediação. A rigor, 

para o capitalismo, não existem “excluídos”, ao menos como sinônimo de “estorvo” da ordem 

do capital: os excluídos são parte integrante (previsível e até necessária) da ordem capitalista. 

Isto dito de outra maneira: não existe exclusão social, o que existem são pessoas colocadas 

fora das possibilidades de consumo, seja do consumo bens de capital, seja do consumo de 

bens perecíveis (que vão desde roupas “de grife” até as mais elementares cestas básicas), seja 

do uso e acesso a bens culturais, dentre os quais as bibliotecas. A não compreensão deste 

constituinte da ordem capitalista pode gerar obstáculos de natureza teórico-cognitiva que 

resultariam em uma inflexão negativa do estudo em questão. Explicamos: o não-aluno de uma 

escola, de uma universidade, como o não-usuário de uma biblioteca deveriam poder ser 

analisados como parte dialética do universo a ser atingido por uma biblioteca e outros 

serviços informacionais. Dizendo de outra maneira, toda e qualquer pessoa que não consiga 

ser atendido em uma unidade informacional acaba por se tornar invisível nas estatísticas 

práticas do dia a dia do fazer bibliotecário e um sujeito não observado nas análises da CI. E, 

para este personagem invisível, onde está a mediação? 
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Delimitada os anos 70 a 80 para o surgimento dos estudos sobre usuários na CI, e 

lançadas algumas questões sobre a pertinência dos estudos voltados para a questão da 

mediação nos lugares de informação, lancemos um olhar sobre o conceito de mediação. 

 

 

3.5 Mediação: uma Proposta Gramsciana 

 

Para analisar a dinâmica relação entre usuário e sistemas de recuperação da 

informação é essencial o entendimento do conceito de mediação. 

Dicionarizada, mediação é o substantivo que origina o adjetivo “mediador” que, por 

sua vez, significa; 1- que ou aquele que intervém; 2 - árbitro, medianeiro. Buscas no Google, 

por exemplo, recuperam muitos artigos sobre a figura arbitral do mediador em conflitos hoje 

classificados no tipo de questão de pequenas causas na justiça brasileira. Mediador é para o 

Direito aquele que intervém como conciliador entre partes em conflito. 

Em razão dessa abrangência de significados, há que se ressaltar que o conceito de 

mediação, mesmo na CI, não apresenta um único sentido e vai depender muito do contexto 

em que essa ocorre, como por exemplo: as velhas concepções de atendimento ao usuário; 

passando pela atividade de um agente cultural em uma instituição; a confecção de produtos 

destinados a aproximar o público de um universo informacional e até mesmo, na elaboração 

de políticas de capacitação/acesso às tecnologias de informação (DAVALLON, 2003). 

 Nota-se, assim, um grande desafio intelectual e político que estão imbricados neste 

“jogo”. Portanto, saber como a Ciência da Informação enfrenta esses desafios; o que se 

entende por mediação; qual a sua relação com o papel/função do mediador e desvelar quais 

são as implicações teóricas, técnicas, culturais, econômicas e políticas que estão subjacentes a 

esta “arena” de disputa política tornam-se essenciais para tecer essa discussão. Na fase do 

projeto, notamos que não estava claro ainda o momento em que este conceito surge na CI. 

Para a conclusão desta dissertação examinamos os trabalhos dos GT’s 3 (atualmente 

intitulado Grupo de Trabalho sobre Mediação, Circulação e Apropriação da Informação) dos 

Enancibs (Encontros Nacionais de Pesquisa em Ciência da Informação e Biblioteconomia). 

Vale destacar que o atual nome deste GT foi elaborado no ano de 2005. 

Em face disso, buscamos analisar os pontos de interlocução entre alguns autores e 

através disso esquematizar uma discussão relacionada à reflexão de usos que os mesmos 

fazem do conceito de mediação nas pesquisas e práticas informacionais. Com o intuito de 

rever a atuação do mediador em uma concepção político-cultural da mediação (e também, do 
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significado social de seu uso e que por isso mesmo não é neutro) desejamos propor um 

caminho utilizando as noções de cultura e hegemonia presentes em Gramsci. Segundo o 

pensamento proposto por Almeida (2008), esse caminho para “desneutralização” da mediação 

realmente existe e pode ser tematizado via questão da hegemonia cultural em Gramsci. 

Uma das principais contribuições de Gramsci (1891-1937), no âmbito da 

teoria marxista, é a de repensar as relações entre uma estrutura determinante 

(modo de produção) e uma superestrutura determinada (instituições jurídicas 

e políticas, formas de consciência, práticas políticas e culturais). Sua 

proposta de análise cultural busca revelar os mecanismos de falseamento, 

ilusão, não-consciência, mostrando como a superestrutura não é meramente 

o reflexo. Mas a mediação das relações de produção (ALMEIDA, 2008, p. 

4). 

 

De acordo com a análise de Almeida (2008), Gramsci estuda a infra-estrutura e a 

superestrutura das formações sociais desvelando que esta segunda é mediada pelas relações de 

produção. Assim, para Gramsci (como também vemos para um Paulo Freire ou para um Henri 

Barbusse
8
), todos os homens apresentam algum domínio em determinado campo do saber e 

isso é relacionado à visão de mundo do grupo social em que ele está inserido. O autor ainda 

destaca que isso pode ser mais bem observado na linguagem, no senso comum, na religião, 

nos folclores, etc. Deste modo, ele aponta novas perspectivas de reflexão sobre a tríade 

ideologia, cultura e política, indissociáveis na vivência cultural.  

Onde a maioria dos teóricos da ideologia pensam apenas no pensamento 

sistemático, ou se aplicam ao máximo para sistematizar formas de ideologia 

a fim de ressaltar sua coerência, Gramsci tem plena consciência da maneira 

pela qual a ideologia é uma “relação vivida”. [...] Ele é talvez o primeiro 

marxista a examinar seriamente a ideologia e seus “níveis mais baixos” 

como sendo a acumulação de “conhecimentos” populares e as maneiras de 

ocupar-se com a vida cotidiana – o que ele chama de “senso comum”. 

(HALL et al., 1983, p. 65). 

 

Gramsci (1980) formula o conceito de hegemonia trazendo à tona uma contribuição 

essencial aos nossos estudos. Segundo ele, a hegemonia não deve ser cristalizada apenas 

como poder, mas sim como cultura em uma visão ampliada. Quando o autor expõe essa 

noção, direciona a hegemonia enquanto cultura em sociedades de classes ao enfatizar a 

relação dominação subordinação. Tratam-se, portanto, de processos e relações complexas 

                                                 
8
Segundo Soares (2001), Henri Barbusse (1873-1935) também apresentava ideais que pretendiam estabelecer 

uma nova relação entre cultura e política. Ele liderava um grupo conhecido como Clarté (formado em 1919) 

junto de seu amigo Romain Rolland (1868-1944). Este grupo tinha como principal objetivo disseminar entre 

todos os trabalhadores (eles não faziam distinção entre os trabalhadores intelectuais e os trabalhadores manuais) 

a idéia de modificação social. Através deste grupo eles instruíam os trabalhadores com o intuito de unir as suas 

vontades e construir uma nova civilização. Segundo Buci-Gluksmann (1980), Gramsci passou a ter contatos com 

Barbusse, primeiramente por intermédio da troca de revistas e posteriormente pela sua vinda a Turim. Deste 

modo, ambos pretendiam instaurar uma nova civilização pelo viés educacional da classe trabalhadora 
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entre projetos antagônicos de sociabilidades. Deste entendimento surge a noção de contra-

hegemonia. 

Ao analisar brevemente a mediação da informação pelo profissional em questão em 

uma dimensão sociocultural, que possibilita tanto o consumo quanto a produção de cultura em 

bibliotecas, é imprescindível saber como promover a ação cultural sem transmutá-la em 

animação cultural. As diferenças são expostas pelas finalidades de cada segmento de atuação 

(RIO; SANCHES, 2010). 

 Devido a estas questões sentimos o desejo de clarificar o conceito de cultura no âmago 

da CI, visto que esta necessita de uma melhor compreensão em seu valor semântico e, neste 

caso, dissociar as nossas expectativas no que diz respeito à ação cultural (RIO; SANCHES, 

2010). Portanto: 

Ao apreciarmos o conceito de cultura em suas junções com outros termos 

que buscam atribuir atividade a esse conceito, e isso na literatura da área de 

biblioteconomia, obtemos por vezes conceitos como ação cultural, animação 

cultural e todas as ações que podemos chamar de “recreacionismos 

culturais”. Esses conceitos presentes em textos da área de biblioteconomia 

como modus operandi a serem aplicados nas unidades de informação estão 

sempre denotando algo já construído e estruturado de forma a ser executado, 

ou seja, uma ação pronta para ser colocada em prática. (RIO; SANCHES, 

2010, p. 111) 

 

É no âmbito da teoria social apropriada via Ciências Sociais que a concepção de 

mediação envolve o que pode ser chamado de “teorias da ação” e nestas percebemos que o 

homem enquanto um ser histórico não é mais compreendido como um “ator” social. Ator é 

aquele que atua ou desempenha um papel subjacente que lhe é determinado. Já agente é 

aquele que age no espaço e no tempo, sujeitado pela História. A concepção de ator social nos 

remete ao fato de sujeitos que tem papéis pré-definidos (e pré-determinados) na sociedade 

enquanto o agente social apresenta uma maior dinamicidade em relação à realidade. 

Neste quadro ocorre a mediação humana. Esta sempre configura as suas forças na 

esfera da vida pública (este é o foco) por intermédio de ações mais amplas dotadas de 

motivação, e no bojo deste movimento a comunicação é o processo (fenômeno) que 

fundamenta esta ação. Portanto, o conceito de mediação não pode ser enunciado apenas do 

ponto de vista do senso comum como aquilo que intervém ou une dois pontos. 

 Ao traçar um paralelo com as reflexões dos autores utilizados, consideramos que 

muitos textos até relatam atividades supostamente tidas como de ações culturais, entretanto 

não existem indícios que demonstrem os resultados de tais processos e os elementos 

constituintes do contexto cultural de inserção que fossem significativos para a comunidade 
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usuária. As autoras citam alguns questionamentos que devem ser levados em consideração, 

tais como: quais são os elementos de cultura que motivam os usuários à plena expansão de 

suas capacidades reflexivas? De que forma tais profissionais deveriam se portar e, além disso, 

qual é a sua concepção de cultura? Esses e outros fatores são decisivos quando se pretende 

analisar a temática em questão. 

A cultura é um processo dinâmico e, por isso mesmo, dialético visto que é sempre 

contínua, “enredante” e espiralada. Deste modo, seria correto pensarmos em culturas 

enquanto diferentes projetos de sociabilidades que são constituintes de cada agente social, os 

seus modos de vida adquiridos, produzidos e transmutados de geração em geração, sendo 

consubstanciados pela formação de diferentes grupos sociais. Com base nisso, entendemos 

que a mediação cultural/informacional pautada pelo viés da ação cultural pressupõe uma 

dimensão política. 

Ao refletirmos acerca do conceito de cultura no fazer biblioteconômico, 

percebemos que a importância da participação do bibliotecário mediador no 

contexto cultural. Para que essa participação aconteça o ponto de partida é a 

tomada de consciência de seu papel crítico, científico e porque não dizer 

revolucionário. Esse profissional, ao se posicionar como um agente 

canalizador de ações de interferência, propicia um espaço promotor da 

formação da autonomia do indivíduo. Criando espaços dentro da unidade de 

informação que potencialize no indivíduo clareza dos conceitos que atuaram 

e atuam como fatores condicionantes de sua personalidade sociocultural, o 

bibliotecário disponibiliza à sua comunidade usuária recursos cognitivos que 

permitam a revisão criteriosa dos princípios constituintes dos valores que 

orientam sua ação individual no social. Por efeito de repercussão sistêmica, 

ação desse profissional potencializa condições de bem-estar social, o que 

demonstra que o bibliotecário é um profissional que possui a capacidade de 

penetrar nos quadros sociais e culturais, de ampliar as ações e aspirações dos 

indivíduos, de oferecer subsídios que permitam ao indivíduo se posicionar 

frente aos problemas sociais com desenvoltura comprometida com o bem 

coletivo. (RIO; SANCHES, 2010, p. 113) 

 

 Assim, a “a ação cultural que queremos enfatizar constitui-se como um ato de reflexão 

político e democrático. Ação que organize meios que despertem a valorização e 

transformação do espaço sociocultural” (RIO; SANCHES, 2010, p. 115). É nesse sentido que 

devemos estar alertas para que a mediação cultural/informacional que desejamos realmente 

ocorra da maneira mais integral possível, sem “fissuras”. 

 Já a animação cultural possui um viés verticalizado em um “verniz” democrático. A 

grande diferença é que aqui as ações já são definidas pelos bibliotecários enquanto os usuários 

são considerados como meros receptores. Por isso, “o agente cultural é aqui, um animador, é 

dele que parte a ação – nessa terminologia teológica, é ele o criador [...] Os outros são meros 
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objetos nos quais, como na lenda clássica, ele sopra a alma, anima.” (COELHO, 2001, p. 16, 

grifos do autor). 

Na medida em que as bibliotecas universitárias, por exemplo, mas não só estas, se 

aproximam desta perspectiva de animação cultural, enquanto “... se distanciam do conceito de 

ação cultural, deixam de fora um componente que tem obrigatoriedade de pertencer ao 

ambiente acadêmico/científico, a saber: a reflexão” (RIO; SANCHES, 2010, p. 116).  

Ao retomar o pensamento de Gramsci (1980), podemos observar um outro aspecto 

correspondente à idéia de intelectual orgânico, ou seja, os intelectuais estão, sempre, em 

consonância a determinadas classes sociais (eles as representam). Neste aspecto, uma parcela 

significativa dos intelectuais é ligada a classes dominantes e, por isto, tentam perenizar o seu 

respectivo projeto de sociabilidade como algo inexorável por intermédio do controle da infra-

estrutura e consequentemente o gerenciamento da superestrutura em determinado contexto. 

Em outras palavras, a biblioteca pode ser vista como um campo de lutas mediado pela 

tecnização dos seus fazeres entre posições ideológicas e de classes sociais diferentes, 

hegemonizado pela cultura dominante. 

Por intermédio dessa contribuição é que somos impelidos a entender o conceito/papel 

da mediação/mediador nas estruturas do sistema vigente e observar quais são as diretrizes que 

perpassam este cenário: as configurações das atuais políticas federais universitárias, a possível 

inflexão negativa na organização sócio-política das bibliotecas, a incipiência na 

instrumentalidade do profissional em questão no que se refere ao atendimento e a dissociação 

existente entre os usuários reais e aqueles que não conseguem ter as suas demandas 

informacionais atendidas pelas bibliotecas universitárias.  

Ainda, conforme as idéias de Gramsci (1980) sobre hegemonia, é interessante citar 

que, na esfera da temática em questão, os meios de comunicação e o uso das tecnologias não 

podem ser considerados apenas como meros instrumentos de domínio, mas partes integrantes 

do sistema de reprodução cultural dominante (vigente) via imposição discursiva (que almeja a 

aceitação popular) que acabam por conformar esta classe. Considerando este enfoque, as 

atitudes ou de incorporação e reprodução, ou de resistência refletem a tensão existente entre a 

cultura dominante, já hegemônica, a erudita, e a cultura contra-hegemônica (popular) 

(CHAUÍ, 1994).  

 Sendo assim, a partir do momento em que o profissional da informação – o 

bibliotecário - enquanto um agente social de nível superior que estudou em algum momento 

de sua trajetória acadêmica sobre o significado social de sua atuação (o que não é algo tão 

incomum assim) consegue reconhecer os objetivos de uma biblioteca, e em nosso caso 



60 

 

particular, das bibliotecas universitárias (o que já foi citado anteriormente). Ele tem que 

aplicar os conceitos a respeito de uma prática profissional, expressando ou traduzindo a 

dimensão ético-política de sua categoria profissional para distintas classes sociais, incluindo, 

presumivelmente, as populares. Portanto: 

O segundo aspecto [o político] é igualmente crucial: o intelectual orgânico 

não pode subtrair-se da responsabilidade da transmissão dessas idéias, desse 

conhecimento, através da função intelectual, aos que não pertencem, 

profissionalmente, à classe intelectual. A não ser que essas duas frentes 

estejam operando simultaneamente, ou pelo menos a não ser que essas duas 

ambições façam parte do projeto dos estudos culturais, qualquer avanço 

teórico nunca será acompanhado por um envolvimento no nível do projeto 

político. (HALL, 2003, p. 207) 

 

Vale citar que, mediante a análise de Almeida (2008), a aproximação das idéias de 

Gramsci se deu na América Latina, nos anos, de 1960, por intermédio da luta contra o 

Imperialismo. Todavia, no caso particular no Brasil tal aproximação foi refreada pela ditadura 

militar. Podemos mencionar que essa rápida repercussão (que consideramos como 

embrionária, embora portadora de fundamentações essenciais a uma mediação de esquerda) 

durou até meados dos anos de 1970. Entretanto as suas diretrizes se potencializaram devido à 

abertura política a partir de 1979, confirmada em 1988. 

 Por isso, em todo este movimento, podemos perceber que a esfera acadêmica e o 

âmbito político não devem ser dissociados. Essa relação cultural e política passou a 

condicionar uma possível direção intelectual ao transcender de uma singularidade imediata a 

uma significação pública. Sob esta análise podemos afirmar que houve uma redefinição 

cultural pelo sistema vigente na medida em que um determinado agente social passa a não 

somente ser considerado como um receptor, mas também como um produtor de sentidos. 

Abre-se assim ao debate um novo horizonte de problemas, no qual estão 

redefinidos os sentidos tanto da cultura quanto da política, e do qual a 

problemática da comunicação não participa apenas a título temático e 

quantitativo – os enormes interesses econômicos que movem as empresas de 

comunicação – mas também qualitativo: na redefinição da cultura, é 

fundamental a compreensão de sua natureza comunicativa. Isso é, seu 

caráter de processo produtor de significações e não de mera circulação de 

informações, no qual o receptor, portanto, não é um simples decodificador 

daquilo que o emissor depositou na mensagem, mas também um produtor 

(MARTÍN BARBERO, 1997, p. 287, grifos do autor). 

 

Almeida (2008) lembra que em nosso país no ano de 1981 em São Paulo ocorreu o IV 

Ciclo de Estudos Interdisciplinares da Comunicação organizada pela INTERCOM (Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação) tendo como tema “Comunicação, 

hegemonia e contra-comunicação”. Também sublinha a aproximação do pensamento de 
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Gramsci com as pós-graduações em CI pela qual se destacou o IBICT (Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia) com as linhas de pesquisa em: informação, cultura e 

sociedade. 

Nos programas de pós-graduação em ciência da informação, aos anos de 

1980 marcaram a inauguração de linhas de pesquisa em informação, cultura 

e sociedade, com o pioneirismo do programa do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, que demarcou a articulação 

entre os três conceitos em suas dimensões epistemológicas, sociais, 

simbólicas e ideológicas. O esforço, entre outros, foi o de procurar entender, 

em perspectiva histórica e epistemológica, a formulação da questão 

informacional no quadro da modernidade ocidental, abrindo-se uma 

perspectiva crítica e interpretativa para o fenômeno da informação, sendo o 

pensamento gramsciano ocupante de papel relevante. (ALMEIDA, 2008, p. 

9) 

 

Portanto, de acordo com Almeida (2008), é sob este viés que em meados dos anos de 

1980 transitava nos âmbitos das Ciências da Comunicação e da Informação (em um locus 

incipiente) um diálogo de pesquisadores brasileiros e latino-americanos com as idéias de 

Gramsci no que diz respeito ao processo hegemônico. Segundo ele, é neste contexto que se 

localiza um dos pontos de partida da construção de conceitos ligados à mediação cultural e à 

mediação informacional, o que por sua vez influencia no estudo da temática em questão. 

Recuperada esta trajetória do pensamento gramsciano nos domínios da CI, vamos 

refletir no próximo item sobre as formas sob as quais o conceito de mediação pode ser 

pensado em bibliotecas universitárias. 

 

 

3.6 As Diferentes Mediações em Bibliotecas Universitárias 

 

Com a finalidade de alcançarmos uma compreensão mais apurada das diversas 

modalidades de mediação nas bibliotecas universitárias, é fundamental estabelecer uma 

convergência entre dois horizontes, a saber: a busca da informação e os próprios dispositivos 

de mediação informacional em uma esfera educacional. Isso ocorre, segundo uma das visões 

sobre informação correntes na literatura da área, a cognitivista (FERNANDES, 2006), devido 

ao fato de que as respostas propiciadas pelos sistemas de recuperação de informação às 

demandas informacionais dos usuários e leitores só conseguem configurar significados 

(sentidos) aos mesmos a partir do momento em que tais dispositivos propiciam aos usuários 

respostas capazes de serem incorporadas ou sistematizadas no conjunto de conhecimentos dos 

quais o usuário é portador. 
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Além dessa apropriação processual e complexa do ponto de vista individual, o leitor 

(ou usuário) está inserido em um processo que deve garantir não somente a apropriação do 

saber culturalmente legitimado, armazenado e tratado nos ambientes universitários, mas, 

também, a utilização social do conhecimento, o que se dá no seu contato com os demais, vale 

dizer, através da sua participação nos espaços socio-culturais que, a nosso ver, ultrapassam os 

limites impostos pela lógica do capital embora essa lógica esteja presente em muitas 

enunciações sobre a cidadania, as quais enfatizam o papel do consumidor confundindo-o com 

o cidadão (como detectado por LIMA, 2006; PORTILHO, 2005). Nesse mesmo sentido, 

Pieruccini afirma: 

Assim, o conhecimento, finalidade última da busca, resulta da capacidade de 

realizar atos, tais como perceber, lembrar, imaginar, falar, refletir e pensar a 

partir de conteúdos concretos e, ao mesmo tempo, estabelecendo vinculações 

de sentido entre estes e a realidade, ou seja, mantendo relações 

indissociáveis e permanentes entre conhecer e agir, operações nada fáceis, 

porém imprescindíveis, sobretudo na contemporaneidade. (PIERUCCINI, 

2007, p. 3, grifos do autor) 

 

 Segundo Almeida (2008), ao traçar um paralelo entre esses pressupostos e a forma de 

organização da informação (ao envolver a questão da produção, circulação e recepção 

informacional) em nossa contemporaneidade - que é tida por alguns estudiosos como a 

“sociedade da informação”, “do conhecimento”, “era da informação” (Castells), 

“cibercultura” (Lévy) ou “cibermundo” (Virilio) - necessitamos avaliar as tensões subjacentes 

ao conhecimento e à cultura. 

 Atualmente, na produção e disseminação da informação em nossa organização social 

ocorrem transformações tanto no que se refere aos moldes convencionais de apropriação do 

conhecimento quanto à própria construção dos seus sentidos. O ponto alto dessa discussão é 

desvendar a seguinte questão: o que esta por trás desse “verniz”? Ou melhor, dizendo, quais 

são os processos (ou como gostamos de mencionar: as “teias”) que estão imbricados neste 

processo? Pieruccini (2007) alerta 

Nesta perspectiva, a mediação da informação, na contemporaneidade, passa 

por processos tão revolucionários quanto aqueles originados pelo advento 

das “antigas” tecnologias de registro e circulação, não apenas com 

intensidade certamente mais contundente, em razão da natureza e da 

abrangência que as tecnologias eletrônicas permitiram, (sobretudo depois da 

Segunda Guerra), mas também face às estruturas e circuitos pelos quais a 

informação passa a ser organizada e mediada. O novo quadro de 

desenvolvimento de tecnologias, portanto, não significa tão somente a 

concorrência de meios utilizados de transporte de informação à distância. 

Trata-se do estabelecimento de uma nova ordem histórica mundial, de 

concepções, modos e recursos de configuração da sociedade e da 

informação, transformada em produto no mercado internacional, ou em 
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armas ideológicas dos Estados. Mediatizada por meio das novas técnicas e 

tecnologias eletrônicas de registro, circulação e recepção, a informação 

ganhou territórios antes inalcançáveis, lançando mão dessas instâncias de 

mediação que modificam extraordinariamente a relação entre sujeitos, 

conhecimento e memória social. (PIERUCCINI, 2007, p. 4) 

 

Saber reconhecer e, além disso, problematizar essas significações é trazer à tona as 

relações entre agentes e artefatos. Nesta perspectiva, costumamos denominar de “fetichismo” 

dos instrumentos interventivos, que, conforme ironiza Pieruccini (2007, [p. 4]) os "[...] 

suportes materiais erigidos em objetos portadores-produtores de sentidos que, no quadro geral 

da construção das significações, alteram nossas relações com o conhecimento, a cultura e 

conosco mesmo.”. 

 No caso específico das bibliotecas universitárias, podemos citar como partes 

integrantes de seus dispositivos de mediação, alguns exemplos tais como: o seu ambiente, as 

técnicas e tecnologias, as regras, os processos e produtos, os seus regulamentos e enfim, a 

própria questão do atendimento (o serviço de referência). Todo esse apanhado ressalta os 

aspectos objetivos. Contudo, podemos sinalizar os aspectos subjetivos que, supomos, 

intervém nos processos de mediação, tais como a produção e a reprodução dos valores. 

Todavia vale ressaltar que os dispositivos também constituem os sujeitos (não apenas 

mediam). 

Segundo Pireuccini (2007, p.[7-10]), nos ambientes informacionais existem seis 

dispositivos:  

1. espaço informacional,  

2. repertório informacional,  

3. linguagem informacional,  

4. práticas informacionais,  

5. os mediadores e  

6. formação. 

 

Vamos entender o que a autora considera sobre cada dispositivo. Segundo ela: 

 

1. O espaço informacional inserido nesse âmbito dialógico propõe uma interação 

intrinsecamente harmônica entre os diferentes recursos disponíveis e o próprio 

ambiente em si enquanto um espaço físico. Podemos observar a estreita relação entre 

os fatores materiais e os i-materiais e com isso a dotação de sentidos se torna mais 
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acessível, e, além disso, exequível pelos usuários. Em suma, o ambiente passa a ser 

concebido para ter uma forma holística e agradável por todos os agentes ali presentes. 

 

2. O repertório informacional incorpora todos os acervos que são disponibilizados pelas 

bibliotecas e que por esta razão podem apresentar conteúdos, naturezas, linguagens e 

suportes de informação distintos com o objetivo de sanar as demandas dos usuários. 

 

3. Já a linguagem informacional é materializada por três fatores, entre eles: a linguagem 

documentária modular, produtos documentários e linguagens não-documentárias. 

Sendo assim, no plano da dialogia essa terceira base apresenta uma flexibilidade 

interessante ao respeitar tanto os elementos das linguagens documentárias e as suas 

respectivas ferramentas de recuperação das informações, mas também proporcionar 

aos usuários um atendimento mais personalizado a determinada realidade e por isso 

mesmo passível de usabilidade e acessibilidade. 

[...] tendo em vista compatibilizar a natureza “fechada” das linguagens 

documentárias clássicas às propostas de uma ordem informacional dialógica, 

a constituição da linguagem informacional implicou reconfigurar padrões 

existentes, introduzindo elementos, aplicando novas sintaxes aos dados da 

linguagem documentária utilizada, tendo em vista torná-las mais inteligíveis, 

comunicáveis e, ao mesmo tempo, “abertas” a demandas decorrentes de 

situações educacionais específicas. (PIERUCCINI, 2007, p. 8) 

 

Trazendo para este dissertação a afirmação de Cintra (2002, p. 33), poderíamos refletir 

que “essas linguagens são, pois, construídas para a indexação, armazenamento e recuperação 

da informação e correspondem a sistemas de símbolos destinados a traduzir os conteúdos dos 

documentos”. Por intermédio deste tipo de mediação, pode ser entendido que o documento 

pode até mesmo apresentar uma pertinência, porém toda a informação ali contida deve estar 

organizada e com uma representação coerente ao seu conteúdo. Em suma, isso pode ser 

sintetizado por intermédio da lógica: Análise – Organização – Representação – Descrição. 

 

4. As práticas informacionais expressam o tratamento político, cultural e pedagógico 

como atos que deveriam ser cotidianos na biblioteca universitária. Na opinião de 

Pieruccini (2007), tais práticas devem estabelecer mecanismos que priorizem a 

criação de competências emancipatórias nos usuários, em nome de um 

desenvolvimento de autonomia do usuário na pesquisa e no uso das fontes de 

informação. 
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Por outro lado, alguns autores consideram que o leitor precisa de auxílio, não 

sendo realçadas “as competências emancipatórias”:  

Para enriquecer seu relacionamento com sua clientela [sic]
9
, o bibliotecário 

precisará conhecer as necessidades que levaram a pessoa a procurá-lo; seus 

interesses (gerais e específicos), sua história de vida envolvendo as fontes de 

informação, as bibliotecas, os próprios bibliotecários, seus hábitos e nível de 

desempenho em leitura; sua reação à comunicação visual, suas opiniões 

sobre a biblioteca, etc. Caso o bibliotecário já disponha destes dados, de um 

perfil psicológico geral de sua clientela poderá ter pistas seguras de como 

relacionar-se. (WITTER, 1986, p. 36) 

Nos dois parágrafos anteriores estão presentes duas visões contraditórias sobre o 

trabalho de referência em bibliotecas, o que analisaremos no item 3.7 a seguir nesta 

dissertação. De qualquer maneira, seja auxiliando diretamente no manejo das fontes ou 

educando para uma atitude emancipada, a biblioteca é sempre mediadora. 

 

5. Os mediadores - são os próprios profissionais da informação em um elo informacional 

com os usuários. Esta atuação dos bibliotecários no serviço de referência da biblioteca 

universitária seria, a nosso ver, a questão central da nossa dissertação.  

 

6. A formação diz respeito ao âmbito da própria instrumentalidade, porém em um viés 

que possibilite a problematização por parte dos usuários. Neste caráter formativo, os 

usuários enquanto agentes sociais deveriam ser preparados para agir frente à realidade 

institucional, local e regional. Essa perspectiva de formação vislumbra a possibilidade 

de transformação social por intermédio de “uma formação sistemática concentrada” e 

um “acompanhamento” da parte do profissional (PIREUCCINI, 2007, [p. 11]). 

 

De acordo com Macedo (1990), até existe uma preocupação com o estudo dos serviços de 

referência e informação, entretanto esses mesmos estudos enfatizam mais as questões 

relativas à estocagem e à análise da informação. Ainda em consonância aos pensamentos da 

autora, em todo serviço de referência deveria existir uma assistência direta e precisa aos 

usuários por um bibliotecário que esteja seguro de sua posição intelectual/profissional. Isso 

não significa que os usuários sempre sairão “saciados” em suas demandas informacionais. 

Todavia, ainda que naquele locus institucional não tenha a potencial informação, este mesmo 

usuário nunca sairá dela sem uma resposta, sem uma direção coerente até a informação 

                                                 
9
 Temos uma crítica pessoal à terminologia “clientela” em detrimento a leitor ou ainda usuário. 
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desejada. Em um certo sentido, poderíamos observar uma concordância entre o pensamento 

de Macedo (1990) e Smit (2009) – pode-se afirmar que há uma naturalização do processo de 

preparação para uso, logo disponibilização, logo acesso, logo transferência. 

A fim de que tenhamos uma visão ampliada desta discussão e com isso oferecer 

condições de um debate sensato, é importante clarificar questões que estão implícitas a essa 

questão com suas demais implicações. Conseguir identificar as “peças” que estão camufladas 

neste “jogo” é saber reconhecer os reais determinantes que incidem sobre a mediação 

cultural/informacional nas bibliotecas universitárias. 

No próximo item vamos pensar quais as políticas estão voltadas para a estruturação da 

Universidade Brasileira a partir dos anos 90. 

 

 

3.7 O Trabalho de Referência: das Visões Clássicas às propostas do GT3 sobre Mediação 

 

Propomos nesse item uma introdução à história do Serviço de Referência e do Serviço 

de Referência e Informação (SRI) nas bibliotecas universitárias ao analisá-las enquanto 

categorias distintas, porém justapostas, destacando a especificidade de tais categorias. 

Acreditamos que esse breve apanhado será interessante a fim de ilustrar o contexto em que o 

SRI se desenvolveu e como evoluiu historicamente. Neste cenário, pretendemos expor de 

forma sucinta alguns conceitos e as suas principais correntes teóricas, bem como a idealidade 

do serviço de referência, isso desde as visões clássicas até algumas das propostas do GT3 

sobre mediação. Deste modo, não pretendemos expor toda sua história, mas sim, buscar 

entender de forma mais coesa a área de SRI pertinente a esta pesquisa. 

Conforme sinalizamos anteriormente, na Antigüidade, as bibliotecas eram 

essencialmente coleções, passando pelas bibliotecas monásticas e posteriormente sendo 

incorporadas nos meios acadêmicos. Contudo, com o surgimento das primeiras universidades 

começa a ser  configurada uma seção independente destinada ao atendimento, tornando-se um 

dos setores destas bibliotecas denominado serviço de referência.  

É essencial compreendermos a distinção existente entre o que seria um serviço de 

referência e um S.R.I.  

Em primeiro lugar, temos a nomenclatura Serviço de Referência – traduzida do inglês 

da expressão “reference work”, com base (raiz) no latim referre que significa indicar e 

informar. De acordo com Figueiredo (1992), tal expressão surgiu de forma impressa no ano 

de 1886. Contudo vale lembrar que o primeiro trabalho sobre tal serviço já tinha sido 
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discutido no ano de 1876 durante a primeira conferência da ALA (American Library 

Association), por Samuel Sweet Green. Foi ele quem formulou a primeira proposta de um 

programa de assistência personalizada aos usuários de bibliotecas de várias categorias, 

observando diversas finalidades. 

Macedo (1990) define o Serviço de Referência a partir da divisão em dois grandes 

segmentos: o sentido amplo e o restrito; sendo que o primeiro sentido se subdivide em dois.  

Em sentido restrito, o conceito do serviço de referência evidencia: 

[...] o atendimento pessoal do bibliotecário – profissional preparado para 

esse fim – ao usuário que, em momento determinado, o procura para obter 

uma publicação ou informação por ter alguma dificuldade, ou para usar a 

biblioteca e seus recursos e precisar de orientação; ou ainda, não 

encontrando a informação na biblioteca, precisar ser encaminhado para outra 

instituição. (MACEDO, 1990, p.12) 

 

No sentido amplo, Macedo (1990) expõe que é essencial compreendê-lo em sua dupla 

personalidade: 

 

a) Serviço de Referência - “Interface entre informação e usuário, tendo à frente o 

bibliotecário de referência, respondendo questões, auxiliando, por meio de 

conhecimentos profissionais, os usuários.” (MACEDO, 1990, p. 12). 

 

b) Serviço de Referência e Informação 

Um recorte do todo da biblioteca, com pessoal, arquivo, equipamento, 

metodologia própria para melhor canalizar o fluxo final da informação e 

otimizar o seu uso, por meio de linhas de atividades. Momento em que o 

acervo de documentos existentes na biblioteca vai transformar-se em acervo 

informacional, tendo o bibliotecário de referência como o principal 

interpretador. (MACEDO, 1990, p. 12) 
 

Então, pode ser entendido que enquanto no conceito restrito de serviço de referência, é 

enfocado mais a questão do “atendimento” do serviço de referência em si, em que tal questão 

denota um subsídio, uma orientação do bibliotecário para que o usuário possa ou consiga 

realizar determinada busca, já no sentido amplo isso apresenta um espectro de atuação maior. 

Grogan (1995, p. 8) afirma que o primeiro manual escrito sobre o serviço de referência 

foi publicado em 1930 por James I. Wyer. 

Segundo Figueiredo (1992), a concepção predominante do serviço de referência 

durante o período de 1870 a 1950, diz respeito ao auxílio ofertado pelo bibliotecário aos 

leitores no momento da utilização de livros, no espaço da biblioteca, com a finalidade de 

subsidiar o estudo e a pesquisa. 
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Melvil Dewey, no ano de 1888, já denominava este profissional responsável pela 

assistência mais direta aos leitores como o “bibliotecário de referência”, entretanto, vale 

evidenciar que, até os primeiros anos do século XX, tal serviço ainda não era uma função 

universalmente aceita. 

Embora a expressão “questão de referência” figure com frequência na maior 

parte dos modernos livros e artigos que abordem o trabalho de referência, a 

busca de sua definição, seja por escrito, seja de uma forma universalmente 

aceita, tem resultados negativos. (HUTCHINS, 1973, p. 11) 

  

De acordo com Campos (1999), Ranganathan idealizou as 5 leis da Biblioteconomia 

em 1928 e as publicou no ano de 1931, a saber: os livros são para serem usados, a cada leitor 

o seu livro, para cada livro o seu leitor, poupe o tempo do leitor e a biblioteca é uma 

organização em crescimento, sentimos a necessidade de vislumbrar neste momento apenas 

duas. Ranganathan considerou todas as atividades biblioteconômicas. A nosso ver, o modo de 

atendimento aos leitores podem ser percebidas em duas leis de Raganathan, quando ele alerta: 

para cada leitor seu livro e para cada livro seu leitor. 

Já no período de 1950 a 1970, o serviço de referência passou a ser considerado “desde 

uma vaga noção de auxilio aos leitores até um serviço de informação especializado”, abrindo 

margem a uma idéia de que “serviço de referência é o processo de responder perguntas e de 

que é função desse serviço orientar o consulente no uso das obras de referência” (FERREIRA, 

1989, p. 11). 

Todavia, Hutchins sinalizava, em sua obra dos anos 40 que já começavam a surgir 

algumas concepções no manual de James I. Wyer de 1930, que visualizavam neste 

profissional, e em seu modus operandi, a importante questão já apresentada no item 5.4, 

atualmente por Johana Smitt, que diz respeito ao fato de que apenas o uso das técnicas na 

organização de bibliotecas não indicaria necessariamente o acesso e uma consequente, 

necessária e automática transferência informacional. Mais contemporaneamente, essa 

concepção é reconduzida em Grogan (1995, p. 8) quando cita omanual escrito por Wyer sobre 

o serviço de referência, o qual afirmava “não ser possível organizar os livros de forma tão 

mecânica, tão perfeita, que dispense o auxílio individual para a sua utilização”. 

A concepção do serviço de referência como um serviço de assistência ou auxílio aos 

leitores enseja a necessidade por parte dos bibliotecários uma amplitude de conhecimento por 

parte do bibliotecário, ou seja, de uma instrumentalidade que esteja em consonância às 

demandas imediatas dos usuários. Deveria existir uma abertura deste profissional em relação 

às demandas informacionais dos leitores. Nessa concepção, conforme afirma Hutchins (1973), 
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a busca ou o auxílio na busca de informação é a primeira fase do trabalho de referência a ser 

considerado, tendo em vista que é nesta fase o momento em que se materializa o real objetivo 

de todo o serviço de referência. 

Observa-se na literatura especializada sobre o serviço de referência que a mesma se 

constitui essencialmente a partir de um saber prático. De acordo com Schön (1996), este tipo 

de saber é algo possivelmente executado por intermédio da ação profissional, e que por sua 

vez, encontra-se inserido dentro de um contexto. O saber prático flui por meio desta ação, mas 

ressalta-se que isso só ocorre devido a abstrações anteriores, ou seja, são realizados 

questionamentos diante de situações imediatas. Ao sintetizar esse conceito, Schön (1996) 

evidencia que este tipo de saber envolve um repertório de ações e reflexões que se produzem 

e reproduzem na experiência prática. Trata-se então, de uma complexidade de inter-relações 

que envolvem os mais diversos contextos e, no presente estudo, esse seria um aspecto 

interessante.  

De acordo com Martins e Ribeiro (1979) e Litton (1979), os objetivos do serviço de 

referência são a orientação, a preservação das informações e a disponibilização, recuperação, 

difusão dessas informações e o acompanhamento dos usuários. 

Para Hutchins (1973), o serviço de referência tem como objetivo primordial servir e 

auxiliar o leitor para uma recuperação eficiente e eficaz da informação.  

O trabalho de referência inclui a assistência direta e pessoal dentro da 

biblioteca a pessoas que buscam informações para qualquer finalidade, e 

também as diversas atividades biblioteconômicas destinadas a tornar a 

informação tão acessível quanto seja possível. A seleção e organização de 

materiais com este fim em vista é uma parte tão importante do trabalho de 

referência quanto sua interpretação para o leitor individual. (HUTCHINS, 

1973, p. 4) 

 

Neste sentido, Foskett (1969) escreveria sobre a existência de níveis dos serviços de 

informação no campo das pesquisas, em que pode ser destacado um novo conceito para esse 

serviço, que visualiza desde as concepções mais tradicionais de atendimento até mesmo 

aquelas em que os usuários são visualizados enquanto agentes participantes de todo o 

processo. Fica nítido então, o que já tínhamos abordado em relação aos níveis conservador e 

liberal. Interessante observar que estes níveis devem ter sido motivo de disputas, pois, mais 

adiante, no fim da década de 1980, ocorreram uma série de reuniões na Universidade do 

Texas com o intuito de se definir o futuro do serviço de referência, preconizando a passagem 

de um mero atendimento tradicional (conservador) atrás de uma mesa, onde o usuário deveria 

ir até o profissional em busca de “respostas”, para serviços mais avançados (FIGUEIREDO, 
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1999) em uma visão mais liberal. Para nós, entretanto, o que subjaz a essa tensão é a 

discussão entre o papel do bibliotecário e a visão do documentalista como profissional ligado 

às empresas nos Estados Unidos. 

Martins e Ribeiro (1979) e Litton (1979) sistematizaram estes três estilos de (ou visões 

sobre o) trabalho de referência que podem ser adotados pelos profissionais em questão, entre 

os quais podem ser delineados: o conservador, o moderado e o liberal. Martins e Ribeiro 

(1979) e Litton (1979), afirmam que, para a teoria conservadora, o serviço de referência é 

realizado de forma “superficial”, visto que até são disponibilizados os materiais necessários 

para o andamento da pesquisa, porém a responsabilidade em “decifrar” aquilo que seria 

pertinente a essa busca teria de ser do próprio leitor. 

No estilo moderado, os mesmos autores consideram que o serviço de referência que se 

enquadram neste modelo até oferece uma certa assistência aos leitores, disponibilizando 

serviços extras, tais como: bibliografias, referenciais, entre outros; porém aqui os 

profissionais ainda não são especializados nesta temática e podem correr o risco de serem 

“diminuídos” por outros profissionais (até mesmo de outras áreas). Consideramos que neste 

estilo ainda persiste uma visão profissional que consideramos como romântica. 

Ainda segundo os mesmos autores, a teoria liberal é aquela que tenta ofertar aos 

leitores uma ajuda ilimitada, sendo o serviço de referência equiparado por um serviço total, e 

não uma mera sugestão, dispondo materiais e recursos externos para facilitar o trabalho dos 

usuários. Além disso, nesta concepção, pode ser entendido que a responsabilidade é do 

profissional e não dos usuários. Eis aí um alerta para a troca de valores. É por isso que Litton 

(1979), sinaliza que a função deste serviço na biblioteca seria o de servir e não só sugerir as 

fontes, defendendo a especialização dos profissionais. Sem dúvida, esta é a posição de 

Hutchins (1973) quanto ao efetivo e real trabalho de referência. 

Kochen (1947 apud FERREIRA, 1989, p. 14), ao analisar o serviço de referência das 

bibliotecas no período pós Segunda guerra, menciona que “é mais importante para o 

bibliotecário conhecer quais fontes indicar com a responsabilidade de solucionar os problemas 

dos usuários do que propriamente solucioná-los”. Ele priorizava a idéia de que o profissional 

(bibliotecário), embora não possa saber e responder tudo deveria ao menos saber a quem e 

onde encaminhar o usuário para obtenção de sua resposta. Com isso, ele não pretendia 

solucionar as necessidades do usuário com informações, apenas indicar algumas 

possibilidades de informação. Na nossa visão, entretanto, isto se refere implicitamente a 

níveis do trabalho de referência e assume uma postura pró-atendimento no nível conservador. 
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É certo que, segundo Grogan (1995), nos serviços de referência, ainda persistem 

alguns equívocos e falhas, porém cabe ao bibliotecário identificá-los e tentar minimizá-los. 

Segundo o autor, circunscrever o serviço de referência meramente à identificação das obras 

consiste em uma limitação de seu horizonte profissional. 

Hutchins (1973, p. 18), defensora da visão liberal mais intervencionista do 

bibliotecário de referência – digamos um “atendimento total” - afirma que 

o relacionamento pessoal estabelecido entre o leitor e o bibliotecário é 

fundamental. A primeira qualidade de um bom bibliotecário de referência 

diz respeito a sua acessibilidade: ele deve não só estar num ponto de fácil 

acesso físico ao leitor, como deve ser muito acessível intelectual e 

espiritualmente.   

 

A autora
10

 vai além, ao afirmar que para se chegar a este resultado não basta ser 

agradável, mas demonstrar motivação em determinada busca informacional. O profissional 

deve saber interpretar tudo do usuário, e isso não se remete apenas ao desvelamento de 

questionamentos aparentemente vazios de sentidos, mas também o olhar (ou ausência deste) e 

o próprio silêncio dos usuários. Como alerta Hutchins (1973, p. 18) e, “se o leitor não olhar 

para o bibliotecário seja por não notar sua presença, seja por timidez, ou mesmo 

intencionalmente?”. 

Neste sentido, não basta ter apenas um conhecimento técnico, muito pelo contrário, a 

experiência dos mais antigos, o conhecimento da comunidade usuária, os próprios ditames 

institucionais, o contexto social, o acervo, entre outros elementos poderiam auxiliar, de certa 

forma, na configuração de um saber prático (conforme já abordamos anteriormente), a própria 

instrumentalidade deste profissional para sua efetiva atuação. De tudo o que os autores 

afirmam, depreendemos, portanto que é no próprio cotidiano que são configuradas e 

reconfiguradas as descobertas, ou seja, são “tecidas” novas possibilidades de intervenção 

mediadora. E Foskett (1969, p. 90) confirma essa afirmativa: 

No serviço de referência, a qualificação básica provavelmente é a 

experiência, através da qual o bibliotecário adquire a intuição que o guia 

pelos caminhos, que mais provavelmente irão levá-lo à informação desejada. 

Para isso não existe substituto, e mesmo o iniciante mais entusiasta deve, se 

possível, começar sob a orientação direta de um colega experiente. 

 

                                                 
10

 Vale destacar que Hutchins apresenta nesta obra clássica uma visão muito prospectiva em relação a sua 

própria época. Ela tinha como referencial as bibliotecas norte-americanas, pioneiras na área do serviço de 

informação e referência. Em uma visão de análise do discurso, podemos imaginar que esta obra tenha 

influenciado pelo menos uma geração de bibliotecários em relação às formas de atendimento ao leitor, já que foi 

um discurso reconduzido no Brasil, pelo menos até a década de 80, pois a tradução brasileira foi publicada em 

1973. Não analisamos profundamente este ponto, mas eis uma pista de pesquisa interessante. 
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Por isso, ao ter como meta aproximar no serviço de referência, o profissional e os 

leitores com o intuito de se alcançar a um bom resultado de assistência, o bibliotecário de 

referência deveria expor sinais claros de interesse e motivação para prestar este tipo de 

serviço. Figueiredo (1996, p. 38), demonstra a preocupação apresentada no início dos anos de 

1980 em definir passos para a correta prestação desse tipo de serviço aos usuários, a saber: 

 

 A obtenção da questão específica do usuário. 

 A demonstração de interesse do bibliotecário pelo usuário e, além disso, a sua questão 

como uma categoria central de análise e resposta. 

 A “insaciedade” profissional constante, ou seja, a este agente cabe sempre perguntar 

ao usuário antes de completar qualquer entrevista, se aquela informação ofertada foi 

de encontro às suas expectativas. 

 O fornecimento da resposta à questão suscitada, tendo sempre em vista as referências 

exatas de onde aquela informação foi recuperada. 

 Tornar-se familiarizado com os tipos de informações disponíveis nas fontes de 

referência existentes na coleção da instituição. Isso seria o pilar básico desta 

intervenção profissional. 

 

De acordo com Batista (2002), o Serviço de Referência precisa ser exercido por um 

profissional qualificado, tendo em vista que as etapas no atendimento de referência podem 

tornar-se cada vez mais complexas, o que por sua vez exigiria uma habilidade de interpretação 

mais eficaz. 

Obviamente o processo de encontrar a informação relevante, e relacionar uma resposta 

com a expectativa de informação do usuário pode vir a resultar em erros. Diante disto, o 

profissional em questão deveria reservar mais tempo entrevistando o usuário a fim de 

“desvendar” as suas reais demandas de informação (isso quando o usuário não sabe ou não 

consegue expor de forma clara tais demandas), e com isso, descobrir exatamente o que ele 

deseja e qual a natureza da resposta que espera, de acordo com sua estrutura (os seus 

conhecimentos prévios, entre outros elementos). É por isso que as bibliotecas (em nosso caso 

as bibliotecas universitárias), diante das possibilidades de demandas imediatas fáceis ou 

complexas, destinadas ao bibliotecário de referência, deveriam manter em seu quadro de 

recursos humanos pessoas capazes de lidar com diferentes tipos de questões e usuários. 
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Embora Figueiredo (1996) tenha afirmado que o desenvolvimento das TIC´s não havia 

interferido no atendimento interpessoal entre os sujeitos agentes na biblioteca (usuário e 

bibliotecário), decorridos mais de 20 anos pode ser que tenha havido mudanças. O conceito 

do serviço personalizado de referência aos usuários não foi descartado pelo desenvolvimento 

da era eletrônica. As TIC´s também colaboraram e impeliram uma atividade intelectual mais 

apurada deste profissional. Sendo assim, quanto mais TIC´s forem utilizadas na recuperação 

da informação, maior será a necessidade por interação humana com o usuário em um processo 

a fim de subsidiar o serviço de referência. Possivelmente, quando o leitor está longe da 

biblioteca ele usa tecnologias sem assistência humana direta, mas esta questão não pode ser 

resolvida no escopo dessa dissertação. Sabemos que, atualmente alguns serviços não exigem 

mais a presença física do bibliotecário na busca, pois se trata de um serviço automatizado. 

Todavia, este mesmo profissional atua ao preparar esses serviços, ou seja, ele é o organizador 

destes serviços automatizados, destacando-se que esse processo não se realiza de forma 

isolada, devido à presença de outros profissionais.  

Por outro lado, provavelmente os usuários não têm a competência necessária para que, 

no momento de uma necessidade informacional, consigam analisar a questão e identificar o 

vocabulário relevante e, além disso, construir uma estratégia de busca eficiente. É neste 

momento que é reservado ao bibliotecário de referência a responsabilidade de ensinar o 

processo da busca, as suas estratégias e técnicas de recuperação de informação. 

De acordo com Ferreira (1989), podemos elencar as características principais do 

Serviço de Referência, tais como: 

 Encaminhar os usuários às fontes de informação, e ainda que na unidade 

informacional estas não sejam localizadas por algum motivo, isso não o exime de 

encaminhá-los a outros loci. 

 Orientar os usuários quanto à fonte de informação mais adequada que responda à real 

necessidade. 

 Acompanhar o usuário durante todo o processo de busca de informação. O usuário 

jamais poderá ficar sozinho. Obviamente a sua individualidade deve ser respeitada, 

assim como o desenvolvimento de sua autonomia, todavia o bibliotecário de referência 

é o profissional competente que deveria acompanhar todo o processo. Ele deveria ser 

instrumentalizado para tal. 

 Procurar atrair os não-usuários da biblioteca. 

 Auxiliar os leitores no momento da utilização de documentos. 
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 Orientar tais leitores no uso das obras de referência. 

 

Deste modo, observa-se que o serviço de referência é uma atividade da biblioteca em 

que a demanda de pesquisa e consulta ocorrem com mais frequência. Cabe ao bibliotecário de 

referência orientar e encaminhar o usuário ao setor (ou outra unidade de informação) onde se 

encontra o material requisitado e acompanhar todo o seu percurso.  

Todo bibliotecário deve saber onde se localiza o centro bibliográfico de sua 

região, se existente, ou a grande biblioteca da zona que esteja em condições 

de prestar ajuda [...] a cooperação bibliográfica, apoiada em catálogos 

coletivos e levantamentos de fontes de informação, tem-se desenvolvido tão 

rapidamente hoje em dia que qualquer tentativa de dar informações precisas 

a este respeito neste livro estaria obsoleta antes de sua publicação. 

(HUTCHINS, 1973, p. 40) 

 

No entanto, a fim de que este ideal seja respeitado, é necessário que haja harmonia e 

interação entre os vários setores da biblioteca e a própria habilidade do profissional em 

possíveis encaminhamentos. 

  O profissional em questão deve estar atento àqueles objetivos do serviço de referência 

(citados anteriormente) e, segundo Litton (1979), existem vários elementos que motivam um 

desentrosamento das seções e a própria ausência de aproveitamento dos recursos da 

instituição. Dentre eles, podem ser citados: o espaço físico, as instalações pouco funcionais, a 

qualificação do pessoal e o entendimento de que o serviço de referência pertence a um âmbito 

maior: o S.R.I. 

A seguir abordaremos de forma sucinta a relação existente entre o serviço de 

referência e o S.R.I. Conforme vimos, muitos conceitos têm sido atribuídos ao serviço de 

referência. Lógico que existem muitas formas de interpretar o processo de referência, e com o 

S.R.I isso não é diferente. Segundo Ferreira (1989, p. 30), na publicação da “Alliance of 

Information and Referral Systems” o S.R.I pode ser definido enquanto “uma organização ou 

parte de uma organização cuja atividade primária é ligar pessoas com necessidade de 

informação a um serviço apropriado para eliminar ou aliviar aquela necessidade”. 

Para Almeida Júnior (1999, p. 53), o S.R.I pode ser concebido enquanto o serviço fim 

da biblioteca, onde se dá, efetivamente, a interação entre a necessidade informacional do 

usuário e a informação que a atende, responde e satisfaz. 

Podemos traçar a prática do S.R.I com início no usuário da seguinte forma: o usuário 

expõe alguma necessidade informacional (algumas vezes isso pode ocorrer por intermédio de 

uma entrevista) através de sua linguagem, dita de outra forma: a linguagem natural. A partir 
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daí, o bibliotecário de referência analisa, interpreta e transforma tal necessidade em 

parâmetros passíveis de recuperação, ou seja, a linguagem documentária passa a ser acionada 

pelo profissional em questão. Mediante a essa instrumentalidade, o bibliotecário de referência 

faz uso dos produtos documentários, de estratégias de busca e de ferramentas de recuperação 

para levar o usuário até o documento que poderá satisfazer o seu questionamento.  

Geralmente, as pessoas que recorrem ao SRI estão em busca de informação e podem 

necessitar de auxílio para especificar seu problema. Por isso, para Ferreira (1989), o primeiro 

passo do SRI é saber identificar o problema. Isto significa que o bibliotecário de referência 

deverá obter o máximo de informação do usuário para que o SRI consiga ser capaz de 

proceder à localização da fonte adequada.  

Deste modo, a comunicação ainda continua a ser importante, com o intuito de que o 

usuário tenha a real compreensão das informações que lhe estão sendo ofertadas. Contudo, tal 

processo não se limita a esta situação, pois o serviço também deve verificar junto ao usuário 

se ele obteve o que necessitava e se precisa de mais assistência. 

Vale alertarmos que nem sempre um usuário expõe a sua necessidade ao bibliotecário 

de uma forma espontânea. Nesse sentido, algumas vezes, a entrevista é algo necessário, 

todavia pode ocorrer que tal instrumento interventivo não atinja a sua finalidade em um 

primeiro momento. 

Na verdade, a instrumentalidade profissional articula não só o atendimento em si, mas 

outros fatores que veremos adiante. É neste momento que o Serviço de Referência passa a ser 

dissociado do S.R.I em um âmbito distinto, porém justaposto.  

Por isso, no S.R.I o conceito do termo “atendimento” é alterado por “interface”, em 

que, além de o bibliotecário de referência atuar na função de indicar recursos que possam 

conter a resposta para o pedido formulado pelo usuário, ele oferece algo a mais: a 

possibilidade de utilização de todos os recursos oferecidos pela biblioteca (ou outras) tendo 

como princípio norteador a mediação, a problematização do real, ou seja, a reflexão autônoma 

e participativa. Eis aí a atuação de dois agentes pensantes: o profissional e o usuário. 

A mediação da informação pode se dar de duas maneiras: implícita e 

explicitamente. A mediação implícita se dá em atividades meio da biblioteca 

(seleção, aquisição, registro, catalogação, classificação, indexação), nas 

quais não há a presença do usuário, mas há a intenção de atender suas 

necessidades de informação e prover formas de apoio a esses usuários. Já a 

mediação explicita está relacionada às atividades fins, como as de 

disseminação seletiva da informação e do serviço de referência, nas quais há 

um alto grau de interação entre usuário e bibliotecário. (GOMES; SANTOS, 

[p. 3], 2009) 
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Ao enfatizar a questão da mediação explícita, Almeida e Crippa (2009, p. 13), 

consideram que quando esse tipo de intervenção acontece, ocorre “[...] a possibilidade de 

construção de um espaço “público” de exercício da crítica e do debate, com a possibilidade 

aberta a cada leitor de manifestar sua opinião [...]”. É por isso que segundo Marteleto e 

Andalécio (2006, p. 4): 

Mediação é uma construção teórica destinada a refletir sobre as práticas e os 

dispositivos que compõem os arranjos de sentidos e formas comunicacionais 

e informacionais nas sociedades atuais, sem perder de vista os elos que, tanto 

os conteúdos quanto os suportes e os acervos, mantêm com a tradição 

cultural. 

 

Quando refletimos nessa questão, é possível entendê-la sob duas óticas: a primeira se 

refere à mediação social e a segunda se destina à própria construção de sentidos. Conforme 

evidencia Gellereau (2006), tanto em uma quanto em outra, a mediação sempre envolve o 

acompanhamento, o controle e a negociação por um “terceiro”. Ele é o sujeito que se 

beneficia do processo de mediação, tendo em vista a possibilidade de aprofundamento de seu 

ponto de vista. Desta forma, os sentidos materializados pelos leitores não são inerentes 

(naturalizados), muito pelo contrário, estes são construídos processualmente por suas 

interpretações. Eis aí a possibilidade ofertada pela mediação: a problematização do real (algo 

que já citamos anteriormente), tendo em vista que nada é inerente, tudo é um processo de 

construção ou desconstrução. 

É por isso que para Hennion (1993, p. 223), a mediação “designa o lugar de 

interrogação”, ou seja, a reflexão é constante. O autor vai além, ao afirmar que a 

nomenclatura “mediação” não expressa apenas uma relação entre operações e, sim, entre 

operadores. Ainda de acordo com o autor, tal conceito: 

[...] não obriga a fazer uma separação de princípio entre instrumentos, ela 

permite circular sem solução de continuidade dos humanos às coisas, 

passando por sujeitos ou objetos, instrumentos, sistemas, linguagens, 

instituições; [...] ela reenvia ao mesmo tempo a uma longa série de 

personagens-chave, aos papéis complementares e concorrentes [...]; e a uma 

lista [...] de dispositivos materiais ou institucionais encaixados, mais ou 

menos fixos nas coisas [...]. (HENNION, 1993, p. 224-25) 

A fim de nos aproximarmos da idealidade da mediação no processo de referência 

exercido pelo profissional, podemos afirmar conforme Oswaldo Almeida Júnior (2008), de 

que a mediação envolve interferências deste agente de forma direta ou indireta, consciente ou 

não, que poderá atender de forma integral ou parcial com as requisições dos usuários.  
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Conforme Miettinen (1997), podemos identificar o conceito de mediação como uma 

unidade de compreensão do fazer e do agir humanos, que se apresentam em contextos 

culturais permeados pela: linguagem, instrumentos e práticas. 

A noção de mediação reinaugura questões que sempre estiveram presentes 

no campo de estudos da cultura, informação, comunicação e conhecimento: 

ao recusar a transparência, ela mostra o quanto os dispositivos de 

comunicação/informação, a estruturação dos lugares, textos, espaços e 

acervos influenciam as interpretações e produzem objetos mistos e 

portadores de sentidos. (MARTELETO; ANDALÉCIO, 2006, p. 5) 

 

Obviamente, o que se espera desse processo de mediação seria a apropriação da 

informação no contexto da biblioteca universitária. Entretanto, novamente precisamos 

ratificar que tal procedimento poderá ocorrer até mesmo de forma involuntária por intermédio 

da comunicação. De acordo com Varela (2007, p. 39), “Toda relação e toda atividade humana 

pressupõem uma forma de comunicação”, o que nos possibilita imaginar que o processo de 

mediação da informação está vinculada a uma atividade de comunicação. 

Lógico que a facilidade deste processo dependerá, e muito, dos conhecimentos prévios 

dos agentes envolvidos neste âmbito e de outros elementos que já foram aqui discutidos, em 

que a participação do bibliotecário de referência se pretende apontar enquanto algo 

importante. Portanto, é através da comunicação que poderá ocorrer um “[...] processo de 

produção, circulação e apropriação de bens simbólicos”. 

A falta de reflexões a esse respeito, a nosso ver, faz com que proliferem em 

várias partes, espaços de mediação da informação que, sem romper 

concepções fundamentais, atuam no sentido da imposição e da sobreposição 

cultural ou, ainda, condenam-se ao abandono, pela falta de interesse ou 

resistência das populações locais. (OLIVEIRA, 2011, p. 919) 

 

É de acordo com esta mediação que Macedo e Modesto (1999, p.13) descrevem as 

cinco linhas de atuação para o S.R.I em que o serviço de referência deve ser concebido 

enquanto parte constituinte do primeiro. Entre os elementos constituintes podem ser 

elencados: 

1. O Serviço de Referência em questão. 

2. A educação do usuário, de forma não doutrinária. 

3. Alerta e Disseminação da Informação. 

4. Comunicação Visual/Divulgação da Biblioteca 

5. Administração/Supervisão do Setor de Referência. 
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No primeiro elemento, Macedo (1990, p. 14) diz que “é a essência do Serviço de 

Referência: assistência direta, profissional, respondendo a questões genuínas de referência”. O 

objetivo do trabalho de referência é o de atender à solicitação do usuário e dar-lhe subsídios 

para resolver a sua busca informacional. Neste sentido o SRI, enquanto algo mais amplo, deve 

assumir as melhores posições para garantir a satisfação do usuário. 

Neste ponto ficamos com uma pendência teórica que seria definir o que são “questões 

genuínas de referência”. Hutchins tem uma lista de exemplos destas questões que perpassam 

desde uma entrevista, consultas, a orientação e a própria auto-avaliação como um exercício 

profissional que deveria estar em constante movimento. Longe de apresentar uma definição, 

estas nos mostram o largo espectro da complexidade destas questões – das mais simplesmente 

respondíveis às mais elaboradas pesquisas. De acordo com Hutchins, até podemos considerar 

que tais questões genuínas sejam aquelas que envolvem todo o aparato de oferecer aos 

usuários as mais diversas possibilidades informacionais. Neste contexto, envolvem o contato 

direto com o leitor e o seu respectivo acompanhamento em uma esfera educacional. 

De acordo com Macedo e Modesto (1999), esta linha representa o momento 

importante de interação humana, face-a-face, entre os três pilares do SRI: usuário-informação 

desejada-bibliotecário. Este momento caracteriza-se pela transação de questões respostas e 

pelos encaminhamentos a outros recursos informacionais (até mesmo em outros loci). Por 

isso, segundo Smit (1994), a essa interação, damos o nome de interface. É neste contexto, que 

a mediação das informações passa a ser vista como uma espécie de interface com o usuário. 

Na opinião de Smit, essa mediação é mais orientada a uma postura ética do que pragmática-

teórica. 

O segundo elemento norteador deve trazer à tona o desenvolvimento de suas 

capacidades cognitivas, conhecendo melhor os usuários que fazem uso da biblioteca. 

Para Macedo e Modesto (1999, p. 43), 

[...] esta linha recai na capacitação formal do usuário, prevista pelos 

administradores, a fim de que ele utilize extensiva e automaticamente o 

sistema bibliotecário. [...] Levando-se em conta que o usuário é o ponto 

convergente de todas as operações e atenções do sistema, estudos prévios de 

usuários são procedidos para não só identificar hábitos e necessidades 

informacionais do mesmo como para programar treinamentos e educação 

contínua. 

 

O terceiro elemento favorece a fim de subsidiar a recuperação da informação 

solicitada pelo usuário, além de possibilitar o cadastro prévio do usuário e o envio de 

informações novas conforme o seu perfil de interesse. Esta linha, compõe-se de um rol de 

produtos/ serviços programados para atualizar e divulgar conhecimento, novidades e aspectos 
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dos interesses expressos pelos vários segmentos de usuários, como Índice de Periódicos 

Correntes, Boletim de Alerta, Bibliografia Seletiva, DSI, entre outros (MACEDO; 

MODESTO, 1999, p. 68). 

Macedo e Modesto (1999) afirmam, ainda, que 

Um novo papel é reservado ao profissional da informação, decorrente dos 

recursos tecnológicos: a personalização da informação, para facilitar o 

encontro e obtenção de respostas específicas a cada cliente (ou grupo de 

usuários) do sistema. A Internet, pois, já há muito está possibilitando a 

personalização dos produtos e serviços para consumo, baseado na idéia 

build-to-order
11

. 

 

O quarto elemento tem por meta disponibilizar as informações na tentativa de 

melhorar o fluxo dos que circulam pela biblioteca. Obviamente essa intervenção não é feita ao 

caso, tendo em vista que isso depende de um bom planejamento por parte dos responsáveis, 

da identificação dos pontos básicos a serem disponibilizados de modo a melhor atender o 

usuário. 

Nas bibliotecas tradicionais, são programados guias, quadros de aviso, 

plantas localizadoras, representações gráficas, folhetos etc. para melhor 

facilidade de os usuários conhecerem organização/regimentos da biblioteca 

e, independentemente, circularem por suas várias seções e setores utilitários. 

Isto tudo, tendo como respaldo certos mecanismos vindos da comunicação 

visual e da sinalização, ou seja, da padronização de informações gráficas, 

pictogramas (que melhor localizem espaços e seções da biblioteca) e, ainda, 

apoiados por técnicas de impressão para a regular divulgação da biblioteca. 

(MACEDO; MODESTO, 1999, p. 69) 

 

Já o quinto elemento deve não só lidar com questões burocráticas e administrativas, 

mas também no planejamento dos serviços de referência, a capacitação dos recursos humanos 

frente às novas tecnologias, a importância da boa organização e administração do setor. 

Por isso, Macedo e Modesto (1999, p. 70) entendem que: 

[...] atenção é dada a este setor desde o momento do planejamento da 

biblioteca até a prestação de informações, aos especialistas, no momento das 

demarcações de arquitetura interna e funcional, sobre o seu salão principal 

de leitura; locais de controles do acervo e manutenção dos catálogos do 

público; os postos de empréstimo e de referência; supervisão do SRI, sem 

esquecer das atividades genuínas administrativas, regimentais de 

empréstimos e consultas, de ordem interna do setor e das regulares 

avaliações do SRI. 

 

                                                 
11

 De acordo com o site da internet <http://www.portogente.com.br/portopedia/MTO_-_Make_to_Order/> esta 

expressão em inglês nos remete a ideia de construir/fabricar conforme algum pedido. É um tipo de estratégia em 

que a alocação de algum tipo de recurso só é realizada mediante uma ordem pré-estabelecida e oriunda de um 

determinado cliente. 
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A partir de uma análise apurada desta questão pode ser evidenciado que o SRI precisa 

ser esquematizado de acordo com as necessidades informacionais dos usuários. Diante disto, 

do exposto acima, percebe-se que todos os elementos descritos anteriormente devem estar 

sujeitos ao S.R.I.  

Mas, nem só das micropolíticas traçadas para atendimento sobrevive um SRI. Os SRIs 

e as bibliotecas que lhes dão o arcabouço administrativo são reféns das macropolíticas 

traçadas em nível nacional, que por sua vez, são reflexos de conjunturas e, no mais das vezes, 

das estruturas de poder econômico e político externas. É das políticas públicas da educação de 

nível superior que vamos tratar no capítulo seguinte. 
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4 MARCOS POLÍTICO-LEGAIS - AS POLÍTICAS PARA A UNIVERSIDADE 

 

 As políticas públicas são traçadas em nível nacional por leis e outros tipos de atos. 

Muitas vezes, as leis vigentes em um país são decorrência de acordos multilaterais assinados 

por dois ou mais países e m função de acordos políticos internacionais. Para introduzirmos 

este tema, vamos examinar brevemente quatro organizações internacionais que tiveram 

influência nas políticas brasileiras para a educação, afetando diversos níveis, inclusive a 

Universidade. 

 

 

4.1 Um Histórico dos Organismos Internacionais com relação à Educação Superior a partir da 

Segunda Guerra 

 

No caso que nos interessa examinar, cabe traçar breves considerações sobre quatro 

desses organismos, a saber: Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI) – 

incluídos em um mesmo item -, Organização das Nações Unidas Para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) e Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

 

4.1.1 Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI) 

 

De acordo com Lima (2002), o BM teve a sua gênese no ano de 1945 na Conferência 

de Bretton-Woods, com o intuito de reconstruir economicamente os países em crise após a 

Segunda Guerra Mundial. Vale esclarecer que desde a sua formação, o Banco é presidido 

pelos Estados Unidos (EUA), visto que este país é o maior acionista e detém a maior cota na 

formação do fundo monetário do Banco. Esta cota e o peso do voto de cada participante são 

determinados em função da força comercial de cada país. Segundo Lima (2002, p. 42), o BM 

surge da “finalidade de articulação de uma nova ordem mundial no pós-guerra, no sentido de 

garantir estabilidade econômica e a segurança do capitalismo”.  

O primeiro objetivo do BM foi a reconstrução europeia. Três anos após sua fundação, 

a partir do ano de 1948, o BM passou a dirigir financiamentos em função do Plano Marshall 

(1948-1953). Em função deste Plano, o BM teve de reorientar as suas práticas para atender às 

metas do mesmo e passou a gerenciar empréstimos e assistência técnica em favor do 

“crescimento econômico” dos países periféricos.  
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 É nesse contexto histórico, que surge o estopim da chamada, Guerra Fria. Devido ao 

progresso do socialismo nos países do leste europeu e o iminente perigo de uma possível 

expansão para outras partes do mundo (principalmente na América Latina), houve um conflito 

pelo domínio de áreas de influência entre o capitalismo e o comunismo, em que os principais 

protagonistas eram os EUA e a extinta URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

Nesse contexto o BM passa a ter um maior “entrosamento” com o Fundo Monetário 

Internacional - FMI, um órgão financiador, e, por isso, se volta a uma política de empréstimo 

aos países periféricos capitalistas.   

 O FMI é uma agência financiadora formada com a mesma lógica do Banco Mundial. 

Sua composição respeita os critérios de poder geopolítico e seu objetivo é o financiamento de 

países em dificuldades econômicas. Os empréstimos aos países com problemas financeiros 

são feitos mediante avaliação de experts do Fundo que analisam os orçamentos dos países que 

lhes solicitam ajuda financeira e que se submetem aos princípios de cortes de orçamento, 

ajuste fiscal, cortes de pessoal e outras metas. A função do FMI é sanar os problemas de cada 

país a fim de que aqueles não repercutam negativamente na economia capitalista mundial. 

No contexto da Guerra Fria, o BM agia no intuito de rechaçar qualquer possibilidade 

de interferência comunista nos países alinhados aos EUA (incluindo-se aí a América Latina). 

Leher (1998, p. 107) afirma que “[...] os empréstimos não seriam caritativos, mais 

instrumentos para criar mercados para os EUA e para combater o comunismo”. 

 Ainda, de acordo com Leher (1998), é interessante verificar que muitos desses países 

vivenciavam uma grande crise econômica (principalmente a partir dos anos de 1980) e 

consideravam esses empréstimos como uma verdadeira panacéia. Todavia, não foi isso que 

ocorreu. Muito pelo contrário, pois além de se transformar em credor, o BM passou a 

instaurar como condicionante à oferta desses empréstimos, a imposição do “ajuste estrutural 

econômico” (isso se dava substancialmente por intermédio de reformas em diversificados 

setores nacionais). Tais reformas começam a ser elaboradas a partir da crise estrutural que 

abarca a economia capitalista mundial em meados da década de 1970, oriunda de alguns 

fatores, entre eles: altas taxas inflacionárias e baixo índice de crescimento econômico. 

Podemos observar que além das condicionalidades de empréstimos, tais reformulações 

passam a incorporar uma nova visão, na qual a educação se torna um horizonte gerador de 

significativas formas de exploração do capital em crise. 

 É importante lembrar, como dissemos acima que, embora a crise do capital tenha se 

expressado com maior ênfase a partir dos anos de 1970, não foi ela a motivadora da fundação 

do BM. Desde a sua gênese este órgão já detinha os elementos que atendiam aos anseios 
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econômicos de manutenção do capitalismo e do poder dos Estados Unidos. Com base em 

Leher (1998) podemos identificar alguns dos seus principais pressupostos, tais como: o livre 

acesso às matérias-primas; o incentivo ao livre mercado e a posição favorável dos EUA para 

investir no exterior. Em suma, podemos identificar que os reais objetivos do BM (sob o 

controle dos EUA) eram os ajustes das economias capitalistas periféricas à mundialização do 

capital, mas obviamente em uma estruturação subordinante e o seu consequente domínio 

ideológico. 

 Sendo assim, as verbas que eram oriundas de tais empréstimos, eram direcionadas para 

obras de infraestrutura nos diferentes orçamentos públicos nacionais, principalmente em áreas 

sociais. Contudo, isso não se coadunava com os anseios do BM. Por isso, em uma tentativa de 

reforçar o seu papel intervencionista nas políticas públicas de países periféricos como o 

Brasil, este órgão passou a interferir em outros organismos internacionais, dentre os quais 

podemos exemplificar a UNESCO, que, a partir de certo momento, passou a ter suas ações 

orientadas e controlar pela ONU para investir dinheiro. Sob esta perspectiva, foram 

elaborados projetos e reformulações em vários setores das políticas sociais desses países. 

De acordo com Lima (2005), os elementos de natureza econômica, política, ideológica 

e cultural constituintes das políticas do BM estão totalmente atrelados a um projeto ampliado 

de “ideologização maciça”, o que, por sua vez, tem a possibilidade de configurar uma nova 

sociabilidade burguesa.  

 

 

4.1.2 Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

 

A UNESCO é uma entidade participante da ONU (Organização das Nações Unidas), 

criada em 1945 com a finalidade de instaurar programas/ações direcionadas para a educação, 

ciência e cultura tendo como premissa a “solidariedade e cooperação” entre os diversos 

povos. Nesse sentido, prioriza ações de ampliação e democratização no que tange a 

acessibilidade à educação básica (a UNESCO compreende esse minimum educacional como o 

ensino fundamental e médio), em que a pauta de ação vincula-se ao O“Programa Educação 

para Todos nos Nove Países mais Populosos do Mundo
12

” (EPT), a saber: Bangladesh, Brasil, 

China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão. Essa proposta tem um caráter de 

                                                 
12

 Este programa foi consubstanciado no Encontro de Dakar em 2000 no qual a Unesco estabeleceu uma meta de 

melhorar o nível educacional médio da população dos nove países que, juntos, abrigam 60% da população 

mundial. <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/32/art13_32.pdf>. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/32/art13_32.pdf
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generosidade típica do contexto reformista e compensatório das políticas internacionalistas do 

pós-guerra, visto que prioriza abarcar o maior número possível de pessoas em seu projeto 

educacional. Todavia apresentaremos vários elementos com o intuito de desmistificar essa 

aparência. 

Quando pontuamos as ações da UNESCO sobre educação em países periféricos faz-se 

necessário lembrar que a relação existente entre esta entidade e o BM (principalmente na 

questão do financiamento do BM em relação à UNESCO) é dialética, problemática e 

histórica: não ocorre ao acaso. Tampouco, a UNESCO tem os seus projetos “contaminados” 

pelos ideais econômicos do BM. Cabe sinalizar que essa relação recíproca é “embebida” de 

características políticas e ideológicas – dialéticas, novamente - que irão nortear a elaboração 

das políticas setoriais para os países periféricos e, no cãs em estudo, damos destaque à política 

de educação superior brasileira. Nesse sentido devemos notar que no BM não existe uma 

postura linear (meramente econômica) no que no que se referem às materializações de suas 

ações. Fonseca (1998) concorda com o afirmado acima e pontua que o BM é investido de uma 

postura que não está sintetizada apenas na esfera econômica; no bojo de suas políticas 

também são consideradas questões políticas e ideológicas. Para Fonseca (1998, s/p) “[...] o 

Banco vem ampliando suas funções, há duas décadas, no sentido de atuar cada vez mais como 

órgão político central, especialmente como coordenador do processo global de 

desenvolvimento”. 

A fim de completar este breve apanhado histórico do papel dos Organismos 

Internacionais envolvidos com as transformações das políticas educacionais não podemos 

esquecer-nos de mencionar a OMC.  

 

 

4.1.3 Organização Mundial do Comércio (OMC)  

 

Esta entidade foi criada em 1995 em substituição do Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio (GATT), em 1948. Com o intuito de promover negociações em torno do comércio 

mundial, este órgão prioriza a materialização do livre comércio internacional. De acordo com 

uma conceituação dada pela própria organização podemos observar este ideal: 

A Organização Mundial do Comércio é a organização mundial que se ocupa 

das normas que regem o comércio entre os países. O objetivo é ajudar os 

produtores de bens e serviços, os exportadores e os importadores a levar 

adiante suas atividades. (LIMA, 2002, p. 56) 
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 Baseados em Chossudovsky (1999), entendemos que a OMC procura regulamentar o 

comércio mundial em benefício de dois agentes imprescindíveis para a valorização e a 

maximização do lucro, a saber: os bancos internacionais e as corporações transnacionais, 

sob a acirrada vigilância das políticas de comércio nacional. Baseados em Lima (2002) 

entendemos que a OMC se trata de mais um agente que se relaciona ao BM e ao FMI 

funcionando comum uma maneira de “corte de julgamentos sobre o comércio 

internacional”. 

 Segundo esse histórico, podemos afirmar que os organismos internacionais foram 

formados com o intuito de serem loci estratégicos no que tange às esferas: políticas, 

econômicas e ideológicas de dominação capitalista. Isso tudo ocorre por intermédio do 

auxílio de intelectuais orgânicos que refletem, elaboram, gerenciam, implementam e 

monitoram as políticas dos países periféricos. 

 No item seguinte, abordaremos especificamente as políticas educacionais dos 

organismos internacionais. 

 

 

4.2 Política de Educação dos Organismos Internacionais: a Educação como um Serviço e a 

Mercantilização da Educação Superior 

 

Conforme a contextualização histórica que fora realizada anteriormente acerca do 

surgimento dos organismos internacionais e suas premissas no que diz respeito à sua 

intervenção nos países periféricos, é notório que a temática educação passa a ser destaque na 

agenda política de tais organizações (principalmente após a década de 1990). Isso pode ser 

confirmado mediante os inúmeros documentos elaborados tanto pelo BM, OMC e UNESCO 

com o intuito de “diagnosticar” a educação nos países periféricos do capitalismo e de 

estratégias de “avanços” deste setor. 

 É interessante citarmos que as políticas educacionais desses organismos apresentam, 

em conformidade aos pensamentos de Lima (2007) três eixos, a saber: 

1- A relação entre pobreza e segurança: Neste eixo a educação é visualizada 

enquanto um instrumento de enfrentamento da pobreza. Obviamente esse 

“enfrentamento” ocorre na medida em que tais países se enquadrem na nova 

ordem mundial e, para, além disso, não significa em eliminar a pobreza, mas 

sim amenizá-las e moldá-las a níveis aceitáveis. Tudo isso está de acordo com 
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o que é enunciado pelo documento do BM World Development Report, de 

1990, citado por Leher (1998): 

A educação é o maior instrumento para o desenvolvimento econômico e 

social. Ela é central na estratégia do Banco Mundial para ajudar os países a 

reduzir a pobreza e promover níveis de vida para o crescimento sustentável e 

investimento no povo. Essa dupla estratégia requer a promoção do uso 

produtivo do trabalho [...]. (BANCO MUNDIAL, 1990 apud LEHER, 1998, 

p. 186) 

 

 Quando tratamos da questão da segurança queremos explicitar que esta não ocorre 

pelo simples combate ao comunismo (mas isso não significa que não exista preocupação com 

a criação e consolidação de novos governos de esquerda na América Latina), mas sim a uma 

“força”, um “motor” que impulsione a reprodução capitalista (LIMA, 2007). 

 

2- A inclusão por intermédio da educação: Essa é uma perspectiva que ganhou tanta 

legitimidade nos últimos tempos que passou a ser cristalizada como algo naturalizado. Tal 

expressão: “inclusão pela educação” é mais uma das estratégias utilizadas pelo BM; e muito 

inteligente. Segundo esta perspectiva de educação, as massas populares dos países periféricos 

serão incluídas na ordem capitalista via capacitação profissional no “Eldorado”
13

 da 

empregabilidade e a respectiva estabilidade no mercado de trabalho passam a ser tensionadas 

pela sua própria auto-exploração e individualidade mercadológica. De acordo com Fonseca 

(1998), o BM associa o locus da pobreza, do emprego e da educação em uma tríade 

indissociável e evolucionista, e por isso mesmo: 

Conclui-se que a solução para o problema (pobreza) dependia menos do 

crescimento do país e mais do aumento da produtividade dos pobres, a qual 

passou a ser considerada como a principal estratégia para garantir a 

distribuição dos benefícios do desenvolvimento. Segundo a nova visão, a 

responsabilidade deveria ser transferia do âmbito do Estado para os próprios 

indivíduos, isto é, a diminuição da situação de pobreza dependeria da 

capacidade dos pobres em aumentar a sua própria produtividade. 

(FONSECA, 1998) 

 

 3 - A educação superior é entendida pelos Organismos Internacionais enquanto uma 

“arena” de negócios e não como um direito. Por intermédio de seus intelectuais orgânicos, a 

ordem do capital trata de elaborar novos conceitos educacionais, reconfigurando-os aos seus 

próprios preceitos econômicos. Decorrentes desses novos arranjos discursivos, surgem 

novas concepções, com as de desestatização, privatização e busca dos “parceiros” privados, 

                                                 
13

 Segundo a wikipedia, Eldorado refere-se a uma cidade lendária toda revestida em ouro que os espanhóis 

acreditavam existir em algum remoto lugar da América do Sul.  (<http://pt.wikipedia.org/wiki/Eldorado>). 
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que atribuem e reforçam legitimidade para a entrada do setor privado lucrativo no “negócio” 

da educação superior. Neste contexto, é difundido um discurso de modificação das 

responsabilidades do Estado quanto ao plano educacional. O caráter de universalização da 

educação é garantido via constituições federais somente até um nível de ensino e os estados 

nacionais passa a ser vistos como meros reguladores do ensino superior, agora aberto a 

instituições privadas. 

 Em meio a essa “alternativa” encontrada pela ordem do capital está a diluição entre o 

público e o privado no ensino superior. É interessante citar que as reconfigurações oriundas 

dessa lógica no âmbito da educação superior estão em consonância ao projeto político da tão 

aclamada “terceira via”. De acordo com Lima (2007) a terceira via nada mais é do que uma 

tentativa do sistema neoliberal de camuflar as suas reais diretrizes. Por intermédio deste 

projeto se prioriza a “humanização” do sistema capitalista. Antony Giddens é um dos 

maiores percussores deste ideal e cria o conceito de público não-estatal. Conforme acredita 

Giddens (2001, p. 29), “temos de descobrir novas formas de defender o espaço público e 

redefinir as fronteiras entre o público e o privado”. Nesse contexto a educação superior 

passa a ser analisada enquanto um “bem público”, entretanto: 

Na medida em que as instituições públicas e privadas prestam um serviço 

público, está justificada a alocação de verba pública para as instituições 

privadas e a utilização de verbas privadas para financiamento das atividades 

(acadêmicas) realizadas nas instituições públicas, diluindo os conceitos de 

público e privado e apresentando a noção de público não-estatal. (LIMA, 

2007, p. 52) 

 

 Em consequência do exposto acima, concebemos que todos esses fatores irão 

direcionar de forma sistemática a política educacional dos organismos internacionais na 

implementação de contrarreformas
14

 estruturais da educação superior nos países de periferia 

da ordem do capital. Por isso, é a partir da década de 1990 que o BM, a UNESCO e a OMC 

passam a direcionar os seus discursos para a área da educação superior. 

                                                 
14

 De acordo com Lima (2007), Contrarreforma se trata de um conjunto de ações neoliberais que se materializam 

como uma resposta estratégica que a burguesia oferece à crise de acumulação capitalista, em um movimento de 

“continuidades”, onde na verdade, “muda-se para que tudo permaneça como está”, legitimando assim, o ideal de 

sociabilidade burguesa. Em consonância com Behring e Boschetti (2006), podemos entender que a reforma era 

algo vinculado à pressão do movimento dos trabalhadores. Entretanto, em tempos de estagnação, reação 

burguesa e neoliberalismo, entramos em outro âmbito: o contra-reformista. Ao longo dos anos 1990 em nosso 

país, existiu uma forte campanha na mídia em torno de “reformas”. Todavia, estas “reformas” foram orientadas 

para o mercado, em um contexto de crises econômicas, diga-se de passagem, desde a década de 1980. Em nosso 

caso particular, tais “reformas” no âmbito da educação superior, em curso desde o Governo Collor, serão 

evidenciadas no capítulo subsequente.  
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 Podemos citar a Conferência de Jomtien, na Tailândia no início dos anos de 1990 

como um dos primeiros eventos no marco do EPT, sobre a educação superior. É interessante 

citar como essa co 

nferência repercutiu sobre a educação superior de nosso país. Os intelectuais orgânicos 

ligados a este evento “diagnosticaram” que no Brasil existia dificuldades em relação à 

universalização da educação básica. Ao traçarmos um paralelo com um documento 

elaborado pelo BM em 1994 intitulado, “La enseñanza superior: las lecciones derivadas de 

la experiência”, podemos entender que tais especialistas consideram como problemas o fato 

da alocação de verbas públicas ser maior para o ensino superior do que para a educação 

básica (devemos lembrar que tanto a BM quanto a UNESCO defendem a gratuidade e a 

universalidade do acesso apenas para este nível de ensino). De acordo com o BM: 

Na realidade, pode-se aduzir que o ensino superior não deveria ter mais 

direitos a utilizar os recursos fiscais disponíveis para a educação em muitos 

dos países em desenvolvimento, em especial aqueles que ainda não 

alcançaram acesso, equidade e qualidade adequados aos níveis primário e 

secundário. (BANCO MUNDIAL, 1994, p. 3) 

 

Portanto, como solução desta problemática o BM afirma que é necessário diversificar 

as fontes de financiamento da educação superior. Estas considerações oferecem margem 

para a entrada do setor privado no ensino superior, visto que o Estado irá dividir (ou, até 

mesmo transferir) os gastos do nível superior de ensino para as entidades da sociedade civil, 

a saber: o setor privado, organizações filantrópicas e, nas universidades públicas, às 

fundações de direito privado. Ao analisarmos de forma mais apurada este documento é 

fundamental compreender os seus reais preceitos no que tange à reforma da educação 

superior na América Latina, e estes podem ser visualizados através de quatro eixos 

fundamentais, a saber:  

1- a diversidade das instituições de ensino superior;  

2- as variadas fontes de financiamento das universidades públicas; 

3- a reconfiguração da funcionalidade estatal;  

4- a incorporação de uma política de qualificação do ensino superior. 

 

O BM afirma em relação ao primeiro eixo estratégico que esta idéia principal nos 

remete ao desenvolvimento da “qualidade” do ensino superior e, é neste bojo, que se “abre 

margem” para o surgimento das diversificadas instituições de educação superior (IES). 

Neste quadro podemos observar que, além das universidades públicas, privadas e 

confessional-privadas, o Estado periférico favorece o surgimento das faculdades isoladas, 
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instituições não-universitárias, cursos politécnicos e sequenciais, cursos de curta duração e a 

chamada universidade corporativa (esta se materializa no interior de empresas com o 

objetivo explicitamente voltado para a formação de mão de obra qualificada para o mercado 

ou para a própria empresa) e a educação à distância (EAD) que se estabelece por intermédio 

das tecnologias da informação e comunicação (TIC´s). 

Defende-se a ampliação do acesso a um maior número de estudantes, 

democratizando o ensino superior e criando cidadãos qualificados e 

empregáveis, e, ao mesmo tempo, diversificando as formas de ensino, 

através da criação de diversas modalidades de IES e cursos, adaptáveis a 

todo tipo de estudante e às necessidades de mercado. (PEREIRA, 2007b, p. 

27) 

 

 Todavia, Pereira (2007b) nos adverte de que esta aparente democratização ao acesso 

do nível superior de ensino ocorre de forma totalmente desqualificada, pois o ensino a 

distância não oferece uma vivência acadêmica entre professor e aluno, aluno e aluno; além 

de não oferecer atividades de pesquisa e extensão. O que interessa para essa modalidade de 

ensino é disseminar determinado conhecimento de forma mais rápida e que objetive um 

retorno ao mercado.  

 Toda essa política de educação é preconizada pelos documentos do BM. Em um 

desses documentos, do ano de 2003, é estabelecido que a “educação superior deve ser mais 

flexível, diversificada e eficaz” (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 7). É neste mesmo documento 

que o BM expõe uma nova conceituação para as instituições de ensino superior, a saber: as 

“instituições terciárias”. Essa nova denominação deixa claro o caráter evolucionista que é 

“imprimido” por tais diretrizes ao evidenciar um esquema processual entre: ensino primário, 

secundário e terciário. 

 Portanto, entender essas diferenciadas modalidades do ensino superior nos países 

periféricos é saber reconhecer que essas segmentações são especificamente direcionadas às 

classes mais pobres da sociedade. Isso ocorre justamente pelo fato de que a ampliação da 

quantidade de vagas nas universidades ocorre pelo setor privado. Cria-se então um “verniz” 

de democratização do acesso ao ensino superior e por meio desse, dos níveis mais elevados do 

ensino. Todavia, na sua essência, podemos identificar que surge aí o caráter da educação 

enquanto um serviço do capital, pois a educação de nível superior é direcionada para a 

qualificação profissional dos trabalhadores em um apelo de mercado. É fato a dissociação 

existente entre a educação para o mercado e a educação com objetivo de formar pensadores. 

Nesse sentido de acordo com as reflexões de Mancebo (1999): 
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A promessa de qualidade do modelo gerencial deriva-se da lógica mercantil, 

constrói-se a partir da competição e fundamenta-se na competência 

meritocrática. Deste modo, a proposição de melhoria da qualidade do serviço 

educacional não é e não pode ser universal. Ao contrário, “remete ao 

estabelecimento de um rígido sistema de diferenciação e segmentação da 

oferta educacional (...e só pode...) ser conquistada através da flexibilização 

dos mercados educacionais” (Gentili, 1995, p. 199), tendo por destino 

concentrar a formação de qualidade em algumas poucas instituições, tratadas 

como “centros de excelência”. (MANCEBO, 1999) 

 

 Já o segundo eixo que prioriza a diversificação das fontes de custeio das universidades 

públicas agora pode ser interpretado de forma mais específica (esse assunto já fora abordado 

antes neste mesmo item). Nesse quadro, as ações implementadas pelos organismos 

internacionais e, neste caso mais específico, o BM tenta ao máximo transformar a 

universidade pública em uma verdadeira “empresa” direcionada aos anseios do capital. 

Características desse direcionamento podem ser: a não alocação de verbas públicas para 

alimentação, segurança e alojamento (estes não são considerados como algo ligado à 

educação); a parceria com empresas privadas (por intermédio das fundações de direito 

privado que investem em verbas privadas nas universidades públicas em consonância de 

interesses particulares), o que por sua vez amplia significativamente a quantidade de cursos 

de extensão e pós-graduação pagos no interior das universidades públicas. 

 O terceiro eixo “emoldurado” pelas redefinições nas funcionalidades do Estado deve 

ser estudado como uma resposta do sistema capitalista à crise de 1970. Nesse contexto, além 

do Estado não arcar mais com os custos da educação superior (pela diversificação das fontes 

de custeio), será necessário a sua contribuição no que tange a possíveis inflexões nas suas 

políticas de educação superior a fim de que o setor privado encontre “brechas” para se 

instalar. Conforme estabelece o documento do ano de 2003 do BM. 

O Estado tem a responsabilidade de criar um quadro favorável que incentive 

as instituições de Ensino Superior a serem mais inovadoras, de modo a 

satisfazer as necessidades de uma economia do conhecimento globalmente 

competitiva, bem como às novas necessidades do mercado de trabalho em 

termos de capital humano avançado. (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 11) 

 

 Através da análise da expressão “economia do conhecimento” contida neste 

documento, podemos entender o caráter falacioso de suas intenções. Este termo aparece desde 

as primeiras páginas da publicação e observamos na análise discursiva deste enunciado, a 

idéia de que não é mais o trabalho, a “mola propulsora” da economia, mas sim, o 

conhecimento. Segundo os organismos internacionais, o conhecimento se apresenta 

disponibilizado para todos (o que já poderia ser contestado, visto o segredo industrial, os 
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documentos sigilosos de laboratórios de pesquisa, por exemplo), e argumenta que o 

antagonismo entre a relação capital-trabalho não existiria mais, pelo fato em que o trabalho 

não seria considerado no presente como uma categoria central do modo de produção 

capitalista. Esta função passa a ser enquadrada no âmbito do conhecimento. Antunes (1995) 

afirma que, em virtude desses discursos, os Estados capitalistas promovem um verdadeiro 

“apagamento” das lutas de classes, visto que não mais existiriam a classe-dos-que-vivem-do-

trabalho e a classe dos que se apropriam deste trabalho, ou os detentores dos meios de 

produção. Por esse discurso, no sistema preconizado por esses documentos, todos são 

empreendedores – dos bilionários aos camelôs informalizados.  

 Sob esta lógica, o conhecimento é ofertado a serviço do capital e “fetichizado” pelo 

ideal de um desenvolvimento econômico que objetiva “qualificar” o capital humano. É por 

isso mesmo que o quarto eixo evoca a adoção de uma política de qualificação do ensino 

superior. Observa-se que a “qualificação” da mão de obra está subordinada às diretrizes da 

ordem do capital. Nesse contexto, o BM até estimula a geração de pesquisas nas 

universidades (sejam elas públicas ou privadas), desde que atrelada aos anseios econômicos 

nacionais e internacionais do empresariado. A questão da pesquisa pura que poderia produzir 

avanços no conhecimento da realidade “tropical” – endemias, como questões de pesquisa 

aplicada como saneamento básico, soluções populares e alternativas de produção comunitária, 

ficam relegadas a segundo plano. 

 Podemos observar que todos esses quatro eixos presentes no documento do BM 

também foram debatidos na Conferência Mundial sobre Educação Superior no Século XXI. 

Este evento realizado pela UNESCO no ano de 1998 demonstra a relação recíproca entre os 

dois organismos nas mudanças de trajetória (ou inflexões) das políticas públicas e projetos 

para o ensino superior. 

 De acordo com Kátia Lima (2007, p. 67), existiram seis eixos temáticos que 

direcionaram os debates nesta conferência: 1- o “ajustamento” da educação superior aos 

ditames da globalização econômica e da sociedade da informação; 2 - a elaboração de uma 

cultura avaliativa, de regulação e de autonomia ao fazer com que as IES, pelo viés da 

responsabilidade social, ofertassem uma formação de qualidade e com incentivo às 

instituições privadas de ensino, em que o Estado atuasse como um mero regulador e que 

priorizassem a gestão enquanto o uso eficiente das verbas públicas e privadas; 3 – a 

vinculação de parcerias das IES com a esfera do setor privado sob o discurso de uma melhor 

formação profissional que garantisse um “espírito” empreendedor aos egressos, preparando-os 

para fazer frente às possíveis alterações no mercado de trabalho; 4 – as diversidades das IES e 
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suas respectivas fontes de financiamento; 5 – a revisão curricular dotada de flexibilidade por 

intermédio de módulos e formação mais rápida; 6 – o favorecimento ao surgimento da EAD 

por intermédio das tecnologias e uso das TIC´s (em que as universidades virtuais ganham 

destaque). 

 Deste modo, todo esse discurso favorável à diversificação das IES e de suas fontes de 

financiamento encontra-se embasado em outro documento, produto desta Conferência: a 

“Declaração Mundial sobre Ensino Superior no Século XXI: visão e ação”, em cujo Artigo 5º 

é estabelecido que as instituições de pesquisa devam receber auxílio financeiro, quer seja de 

fontes públicas quer seja de fontes privadas (UNESCO, 1998, p. 86 apud LIMA, 2002, p. 50). 

 É interessante destacar que a UNESCO publicou outros documentos relativos à 

educação superior nos países periféricos do capitalismo, tais como a América Latina e Caribe. 

Entre eles podemos destacar o documento denominado “Política de Mudança e 

Desenvolvimento no Ensino Superior” no ano de 1999. Através deste documento, mais uma 

vez observamos a orientação das ações preconizadas para os Estados do terceiro mundo 

privilegiar parcerias público-privadas com o intuito de financiar a educação superior, devido 

às “dificuldades” dos países em gerenciar esse nível de educação. Ora, sendo a educação um 

bem público, diante das dificuldades orçamentárias dos países periféricos, abrem-se “brechas” 

para que as instituições privadas tenham relações mais estreitas com as instituições públicas 

de ensino superior e passem a financiá-las. 

 É nesse viés da mercantilização da educação superior, por meio da privatização, que 

temos a entrada desta temática nos debates da OMC. Vale destacar que esse “caminho” já 

estava sendo preparado por uma série de acordos multilaterais estabelecidos entre os países 

membros pertencentes a esta entidade, como por exemplo, a comercialização, via exportação 

dos países cêntricos para os periféricos, de tecnologias da informação e comunicação e de 

cursos educacionais à distância. Toda essa “transmissão” de conhecimentos nos remete a uma 

concepção de universidade conceituada por Florestan Fernandes de unifuncional, típica das 

sociedades nacionais, em que: “[...] de fato, a universidade deve servir de elo entre os fluxos 

de cultura das nações desenvolvidas ou hegemônicas e os processos culturais pelos quais as 

chamadas nações emergentes tentam assimilar o padrão de civilização ocidental moderno.” 

(FERNANDES, 1975, p. 243). A dúvida atual é que nos parece que nem mais este papel é 

dado à Universidade. 

 Portanto, a OMC estabelece a educação superior como um serviço, e como tal, se 

apresenta como uma mercadoria que deveria ser comercializada entre os países. A inserção da 

educação na OMC foi homologada pelo Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (AGCS) 
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em janeiro de 1995. Para tanto, a OMC preconiza que a “existência de instituições privadas de 

ensino superior já caracteriza a oferta dos serviços educacionais em bases comerciais” 

(LIMA, 2007, p. 72). Em suma, agora a OMC quer ditar as regras do comércio entre as 

nações, incluindo-se aí os bens educacionais. É interessante citar que, no bojo deste 

movimento, vários setores do empresariado internacional pressionavam para que os “serviços 

educacionais” pudessem ser comercializados sem nenhum tipo de barreiras. 

[...] movimenta, entre gastos governamentais e privados, cerca de dois 

trilhões de dólares, o que faz com que diversos grupos sejam atraídos para 

esse setor, principalmente os empresariais. [...] Com isto, principalmente no 

anos 1990, houve uma crescente pressão para que a educação fosse tratada 

como uma mercadoria como outra qualquer, regulada pelas normas 

supostamente “neutras e gerais” do mercado/comércio, sem maiores 

interferências das regulamentações locais. (PEREIRA, 2007a, p. 85) 

 

 Kátia Lima (2007) traz uma contribuição essencial aos nossos estudos ao relembrar 

que após três anos da assinatura do AGCS, a OMC expôs um documento que caracteriza a 

educação enquanto mais um lócus de atuação do sistema do capital. Tal documento é 

intitulado “Serviços de Educação”. Este documento está dividido em quatro partes: 

[...] a primeira parte apresenta a definição, a importância e a estrutura do 

mercado de serviços educacionais. A segunda define as características do 

comércio internacional destes serviços. A duas últimas partes tratam dos 

compromissos apresentados pelo AGCS e das perspectivas de 

comercialização da educação, nas quais “os serviços educacionais são 

definidos habitualmente como referência a quatro categorias: serviços de 

educação primária, serviços de educação secundária, serviços de educação 

superior (terciárias); e serviços de educação para adultos. (ORGANZIAÇÃO 

MUNDIAL DO COMÉRCIO, 1998, p. 1 apud LIMA, 2007, p. 73) 

 

 É interessante ressaltar que este documento também reafirma algumas estratégias que 

já tinham sido estabelecidas pelo BM e pela UNESCO conforme citados anteriormente. A 

OMC também pretende que seja elaborado um sistema único de reconhecimento de diplomas 

em nível internacional (devido à dificuldade de validação de tais documentos entre os países). 

Por um lado, nos parece que o objetivo desta diretriz é a facilitação da internacionalização do 

fluxo de trabalhadores qualificados. Por outro lado, é possível pensar que toda esta 

organização proporcionará uma comercialização mais abrangente da educação superior, pois 

normas internacionais poderiam retirar a responsabilidade dos Estados nacionais 

estabelecerem em suas diretrizes legislativas, quais as suas prioridades e enfoques em termos 

de educação.  

 Mas, eis uma surpresa em nossa análise: o Brasil não assinou este acordo. No entanto, 

as políticas públicas brasileiras parecem caminhar para atender aos itens acima destacados a 
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partir da leitura dos documentos internacionais, o que merece mais estudos. Propomos no 

item seguinte uma reflexão sobre como estas diretrizes ecoaram em algumas políticas 

públicas brasileiras para a educação ao delimitarmos como um recorte histórico as 

reformulações de nossa educação superior em consequência da relação pactuada entre o Brasil 

e os Estados Unidos.  

Existiram alguns marcos históricos que condicionaram e ajudaram a constituir as 

nossas políticas de educação superior contemporâneas, os quais podemos lembrar 

rapidamente, a saber: 

 

 a vinda da família portuguesa e o surgimento das faculdades isoladas;  

 a década de 1930 com o surgimento do Ministério da Educação e Saúde Pública e o 

Conselho Federal de Educação (CFE) na criação das Universidades
15

 - além de outras 

medidas chamadas de Reforma Francisco Campos (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2004).  

 o surgimento do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova
16

;  

 a Constituição de 1934 que iniciava um processo de privatização do ensino
17

; 

 as leis orgânicas do ensino em 1942, o que por sua vez caracterizou reformas parciais 

e segmentadas, sem um projeto que unificasse a educação (SAVIANI, 2006). 

 a Constituição de 1946, com a redemocratização do país e a definição da educação 

enquanto um direito social
18

; 

 a década de 1950, quando o Governo Juscelino Kubitschek “abriu” o nosso país ao 

capital estrangeiro
19

; 

 a necessidade de modernização e reflexão no locus das universidades
20

 e do estímulo à 

formação do docente
21

; 

                                                 
15

 Decreto nº 19.850, de 11 de Abril de 1931: dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro – a 

primeira universidade do país (SAVIANI, 2006). 
16

 O documento foi elaborado pelo grupo que integrava a Associação Brasileira de Educação, criada em 1924 

que defendia uma escola pública que articulava os diferentes níveis de ensino desde o ensino fundamental até o 

ensino superior (SAVIANI, 2006). Entretanto, existiam projetos antagônicos em questão, por um lado Fernando 

de Azevedo que defendia uma educação “livre e desinteressada” e uma outra corrente que tinha como expoente 

Anísio Teixeira, que buscava uma reconstrução democrática pela escola (PEREIRA, 2007a). 
17

 Segundo, Cunha (1983), a Constituição de 1934 permitiu o início do processo de privatização do ensino, visto 

que permitia ao Estado isentar os impostos (federais, estaduais e municipais) das instituições privadas de ensino 

sobre o patrimônio, a renda e os serviços prestados. 
18

Nesta época, a União teve a tarefa de fixar as diretrizes e bases da educação nacional, fato este que não existia 

em nossa legislação (SAVIANI, 2006). 
19

 Esta era a ideologia desenvolvimentista da época, em que “A educação, no contexto da ideologia 

desenvolvimentista, adquiriu, pois, um caráter instrumental, como um ‘passaporte’ ao desenvolvimento, o que 

exigiu a expansão do sistema educacional” (LEHER, 1998 apud PEREIRA, 2007a). 
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 a pactuação existente entre o regime militar da época por intermédio do MEC e a 

Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), mas 

precisamente no ano de 1964. Tal entrelaçamento passou a ser denominado de 

Acordos MEC/USAID
22

. 

 

 

4.3 O Advento do Projeto Neoliberal no Brasil: os Governos Collor de Mello e Itamar Franco 

(1990-1994) 

 

 As épocas históricas aqui retratadas possuem as particularidades essenciais a fim de 

clarificarmos o surgimento do neoliberalismo e os seus rebatimentos na educação superior 

brasileira em um movimento de continuidade e acirramento, por parte da ordem do capital. 

Portanto, além do apanhado histórico que já foi problematizado anteriormente, faz-se 

necessário recordar a experiência fordista-keynesiana, que surgiu em 1945 e vigorou até 

meados dos anos 70 do século XX, nos países considerados como hegemônicos. É através 

dessa breve análise que conseguiremos refletir de modo consistente para o estudo em voga. 

 De acordo com Mota (1995) a regulação e proteção do trabalhador, traduzida no 

módulo keynesiano no combate à crise de 1929, favorece não somente uma maior proteção 

social mediando a relação de produção e reprodução baseada nos direitos da classe 

trabalhadora (acidentárias, educacionais, entre outras), nem tampouco se limitou ao 

desenvolvimento dos moldes taylorista-fordistas e à formação dos grandes sindicatos de 

trabalhadores; mas sim a um reordenamento da intervenção estatal embasado em políticas 

anticíclicas, com o objetivo de conformar o proletariado e de enfrentar esta crise através da 

própria proteção social. De acordo com Ana Elizabete Mota, para a intervenção estatal: “[...] 

permanece válida a tese de que o capital mobiliza mecanismos de contratendência para 

                                                                                                                                                         
20

 Neste contexto, podem ser citadas os movimentos da União Nacional dos Estudantes (UNE); o Movimento de 

Educação de Base da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil; o Método de Alfabetização de 40 horas de 

Paulo Freire, entre outros (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004). 
21

 Neste período foram criadas a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e as agências 

governamentais Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)  e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004). 
22

 Em conformidade a reflexão de Figueiredo (2008) a USAID tinha sido criada em 1958, e ganhou destaque no 

Brasil a partir de 1961, após a assinatura das repúblicas do continente americano da Carta de Punta Del Este, que 

materializava e tinha a função de defesa dos princípios norte-americanos contidos na Aliança Para o Progresso, 

proposta pelo governo Kennedy. De acordo com Germano (1994), quando os técnicos da USAID chegaram no 

Brasil encontraram um “terreno fértil” para fortalecer a implementação do modelo gerencial de universidade e 

tendências para a reformulação de nosso ensino superior. Segundo este mesmo autor, a comissão MEC/USAID 

favoreceu a implantação de “pacotes” para a reforma do ensino superior, tais como: o relatório Atcon do Grupo 

de Trabalho da Reforma Universitária (GTRU); o artigo 2º da lei nº 5.540/68 que pretendia a expansão do ensino 

superior em decorrência da multiplicação dos estabelecimentos isolados contribuindo com a ausência entre a 

produção de ciência e tecnologia do nosso país. 
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enfrentar as crises periódicas de sua reprodução, impondo redefinições nas suas práticas e na 

intervenção do Estado” (MOTA, 1995, p. 121). 

 Em meio a estes parâmetros é possível sintetizar que, através deste “Pacto Fordista”, 

buscou-se um consenso entre a tríade: empregados, patrões e Estado. A teoria keynesiana 

propunha uma política de pleno emprego, elevando as taxas de produtividade e, 

consequentemente, aumentando o consumo e a redistribuição de renda na instituição dos 

salários indiretos através da seguridade social. Ainda segundo a autora, isso veio a subsidiar a 

constituição do chamado Estado de Bem-Estar ou Welfare State. Keynes, ao estabelecer uma 

intervenção estatal fortalecendo o conjunto dos direitos frente à comunidade e ao Estado, 

articula não somente a eficiência econômica, mas também a justiça social e a liberdade 

individual (MOTA, 1995). 

Nesse sentido a adoção de políticas e programas implantados pelo Estado de 

Bem-Estar Social toma forma a partir da década de 30. Seus objetivos eram 

a correção de desigualdades, pobreza e perda de renda. Tais programas 

tiveram sua consolidação no Pós-Guerra e permitiram contra-arrestar as 

desigualdades oriundas da etapa de crescimento capitalista dos Anos 

Dourados, sob a hegemonia do capitalismo norte-americano. (REIS, 1998, p. 

25) 

 

Deste modo, quando surgem grandes indústrias tayloristas e fordistas, toda essa lógica 

keynesiana foi um processo que momentaneamente atendeu às expectativas de acumulação. 

Essa vinculação contribuiu não somente para a manutenção do “exército industrial de 

reserva”, mas também a ampliação e reprodução da força de trabalho da classe operária. 

Por isso, de acordo com Mota (1995), o capitalismo redefine o seu “modo de agir” de 

acordo com as crises peculiares à sua estrutura. Em uma outra época histórica temos o 

surgimento do pós-fordismo neoliberal e, para melhor expressar o seu surgimento na estrutura 

do sistema capitalista, faz-se necessário recapitular toda a sua essência histórica (MOTA, 

1995). 

A partir da segunda metade dos anos 70, o assim chamado Estado de Bem-Estar nos 

países desenvolvidos, começou a enfrentar uma nova crise. Esta crise foi oriunda de um 

déficit orçamentário advindo da economia internacional, que causou grande impacto sobre o 

financiamento das políticas sociais públicas (MOTA, 1995). 

Portanto, diferentemente do que ocorreu no momento do keynesianismo, quando os 

sistemas de seguridade social foram ampliados com base em uma maior intervenção estatal 

nas negociações entre as empresas e sindicatos dos trabalhadores, no pós-fordismo ocorreu 

uma retaliação aos financiamentos públicos, atingindo a seguridade social, a esfera 
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trabalhista, as conquistas da classe trabalhadora, a educação de nível superior entre outros 

(MOTA, 1995). 

 De acordo com Lima (2007), é entre meados da década de 1970 e os anos 1980, que 

houve um intenso reordenamento não só nos Estados nacionais, tendo em vista a 

implementação de políticas neoliberais, mas também em meio a luta de classes em todo o 

território nacional. Ainda de acordo com a autora, em nosso país estava em curso o processo 

de abertura política e restabelecimento da democracia participativa. Vale ressaltarmos que 

com o fim da ditadura militar e a eleição de Tancredo Neves e posse de José Sarney para a 

presidência da República (ainda de forma indireta), o país teve grandes impactos na economia 

derivado de altos índices de inflação e uma forte crise financeira mundial. Com o objetivo de 

conter a crise e ampliar as taxas de lucratividade, a burguesia brasileira se organizou a fim de 

eleger Fernando Collor de Mello. Este apoio se baseava em alguns desejos, tais como: a 

modernização de nossa economia pela ruptura com o molde desenvolvimentista de 

acumulação, a almejada entrada de nosso país no mercado internacional e o fim da 

intervenção do Estado na economia. “Desde a eleição de Collor, passou a ser voz corrente a 

inescapável necessidade de reduzir o tamanho do Estado, privatizar empresas estatais, 

controlar gastos públicos, abrir a economia etc.” (PAULANI, 2006, p. 90). 

 É neste momento que os governos de Collor de Mello e de seu sucessor após o 

impeachmeant, o vice Itamar Franco, “identificam o momento de adesão do país ao projeto 

neoliberal” (LIMA, 2007, p. 78). Deste modo, essa fase entre os anos de 1990 a 1994 foi 

influenciada por uma política de desindustrialização e privatização de setores nacionais 

estratégicos. Lima (2007) afirma que a inflação não foi controlada e tensionada por uma 

“estratégia” de arrocho salarial e confisco das cadernetas de poupança. A autora vai além, ao 

ressaltar que o governo Collor foi destacado por uma série de escândalos políticos oriundos de 

denúncias de corrupção, o que por sua vez, materializará o impeachment. Na época, o seu 

vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência, todavia isso não representou uma 

mudança de rota na perspectiva social, econômica, política e do ensino superior. “A saída de 

Collor de Mello e a permanência do vice-presidente Itamar Franco, configuram mais uma 

expressão da revolução pelo alto
23

 no Brasil. Muda-se para que tudo permaneça como está.” 

(LIMA, 2007, p. 90). 

                                                 
23

 O termo revolução pelo alto se trata de “uma composição política entre setores conservadores, acomodando 

inclusive os interesses mais arcaicos de determinadas frações de classe e a exclusão ou a busca do consenso 

passivo das massas populares (LIMA, 2007, p. 82). Para Coutinho (2006), existiram dois pensadores marxistas 

que utlizaram em suas obras conceitos similares aos de revolução pelo alto. O primeiro deles foi Lênin com a 

chamada ´via prussiana`, que caracteriza “um tipo de transição ao capitalismo que conserva elementos da velha 
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 De acordo com Paulani (2006), no Governo Itamar tivemos um desenvolvimento do 

processo de privatização dos setores considerados como estratégicos do nosso país e o início 

da inserção deste no cenário financeiro internacional. Neste período foi criado o Plano Real, 

sob o comando de Fernando Henrique Cardoso (FHC), então ministro da Fazenda. Segundo 

Paulani (2006), este Plano tinha como objetivo primordial estabilizar a nossa economia e 

combater a inflação. Entretanto, Paulani (2006, p. 91) diz que isso “resolveu o problema que 

impedia praticamente o funcionamento do país como plataforma de valorização financeira 

internacional”. É nesse sentido que Lima (2007) afirma que o lançamento do Plano Real foi 

um marco fundamental para um projeto de Brasil neoliberal. 

 No que diz respeito à educação superior de nosso país, Lima (2007) sinaliza que houve 

um drástico corte de verba pública para o seu financiamento, isso por sua vez favoreceu o 

investimento do setor privado neste âmbito, demonstrando a consonância de nossas políticas 

de educação superior aos ditames dos organismos internacionais. Para Lima (2007), todas as 

ações implementadas durante os Governos Collor e Itamar demonstram a perspectiva 

privatizante da política educacional para o ensino superior. 

 De acordo com a mesma autora (2007), a primeira ação implementada pelo Governo 

Collor foi o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) nº. 56/91, “Abertura da economia 

brasileira e modernização das universidades”, que pretendia destinar um percentual fixo do 

orçamento geral da União para as universidades federais, a fim de que estas assumissem o 

pagamento dos salários e despesas de custeio e novos investimentos. Ainda nessa perspectiva, 

existiram as propostas de extinção da CAPES e do Instituto Nacional de Estudos e pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Essas propostas tinham como finalidade um apelo de 

formação profissional mercadológica. Neste período surge a Lei nº. 8.958/94, que trata das 

relações entre as instituições federais (IFES) de ensino superior e de pesquisa científica e 

tecnológica e as fundações de apoio. Essa legislação permite às IFES contratar instituições 

(fundações de direito privado), com o intuito de subsidiar projetos de pesquisa, ensino, 

extensão e, além disso, de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico conectados 

aos interesses dos contratantes.  

 Ainda segundo Lima (2007), é neste período que temos a origem e desenvolvimento 

de um sistema nacional de educação à distância (EAD). Desta forma, os Governos Collor e 

Itamar demarcaram a função do Brasil no projeto neoliberal, quer seja na área econômica, 

                                                                                                                                                         
ordem e, nessa medida, tem como pressuposto e como resultado um grande fortalecimento do Estado”. Já 

Gramsci se utiliza do conceito de ´revolução passiva`, que indica os processos de transformação em que ocorre 

uma conciliação entre as frações modernas e atrasadas das classes dominantes, com a explícita tentativa de 

excluir as camadas populares de uma participação mais ampla em tais processos” (COUTINHO, 2006, p. 174). 
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quer seja pelo forte processo de privatização de alguns setores estratégicos, em que, segundo 

esta concepção, a educação superior deveria estar atrelada ao mercado globalizado. 

 

 

4.4 A Consolidação do Projeto Neoliberal no Brasil: os Dois Governos de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) 

 

O governo de Fernando Henrique Cardoso consistiu em dois mandatos (1995-1998 e 

1999-2002). Durante esse período ocorreu a consolidação do projeto neoliberal em nosso país, 

justamente por criar uma nova racionalidade que tinha como discurso a idéia de que a 

reformulação das relações entre Estado e sociedade civil era a única possibilidade plausível a 

fim de conter a crise econômica. Segundo Paulani (2006), na esfera econômica ocorreu um 

acirramento do processo de privatização e abertura comercial do país ao capital estrangeiro, 

principalmente o financeiro. Vale ressaltar que, nesse período, houve um estreitamento de 

relações entre o nosso país e o FMI, assim como para o capital internacional como um todo. 

Paulani (2006) enumera algumas ações deste governo que tornam mais nítida essa parceria: 

Além da consolidação do Plano Real com as privatizações e a abertura 

comercial, os oito anos de FHC produziram uma série de benefícios legais 

aos credores do Estado e ao capital em geral, que não deixaram dúvidas 

quanto à seriedade de suas (boas) intenções para com esses interesses. Em 

carta ao FMI de setembro de 2001, o governo brasileiro reafirmou sua 

disposição para estudar meios de evitar ou reduzir o impacto negativo da 

CPMF
24

 nos mercados de capitais. Em dezembro do ano seguinte, aprovou-

se a Emenda Constitucional nº. 37, que isenta da incidência desses tributos 

os recursos aplicados em bolsas de valores. No mesmo sentido, passou a ser 

isenta de Imposto de Renda a distribuição de lucros de empresas a seus 

sócios brasileiros ou estrangeiros e a remessa de lucros ao exterior. 

(PAULANI, 2006, p. 92) 

 

 Segundo Lima (2007), o governo de FHC articulou a política econômica à máquina 

estatal por meio do documento “Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado”. A autora 

cita alguns elementos que começaram a ganhar destaque, como por exemplo: 

[...] o aumento de gastos com os servidores públicos; a rigidez da 

estabilidade a eles assegurada, apresentando a proposta de contratação de 

celetistas; a necessidade de estimular um espírito empreendedor na política 

de recursos humanos, por meio do condicionamento da remuneração do 

servidor ao seu desempenho profissional; a transformação das autarquias em 

organizações públicas não-estatais, denominadas organizações sociais; e a 

importância da reforma da previdência e do fim da obrigatoriedade do 

Regime Jurídico Único como estratégias fundamentais para o enfrentamento 

                                                 
24

 Esta sigla se refere a já extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. 
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tanto da crise fiscal como da inoperância e desqualificação do serviço 

público. (LIMA, 2007, p. 97) 

 

Para Lima (2006), a contrarreforma do Estado no governo FHC foi atravessada por 

uma política neoliberal, onde o Estado é concebido enquanto o responsável pela crise fiscal, 

principalmente na esfera das política sociais. Nesse contexto, com o intuito de amenizar esse 

“ônus” estatal e a crise fiscal, este governo implantou uma política de ajuste fiscal como parte 

integrante da Contrarreforma do Estado. Tal feito foi implementado mediante algumas 

estratégias, entre as quais podem ser citadas: 

[...] o estímulo à ação dos setores privados na prestação dos serviços 

públicos diretamente ligados à esfera da produção, privatizando-os ou 

terceirizando-os e, a “desestatização” e “publicização” dos serviços sociais 

mantendo seu “caráter público”, através de financiamento compartilhado 

entre Estado e setores privados e de sua prestação, através de contratos de 

gestão, instituições “públicas não-estatais”. (LIMA, 2006, p. 2) 

 

 É útil esclarecer que este processo privatista ainda em curso não é algo que ocorre 

exclusivamente em nosso país e do Governo FHC. Segundo Behring (2003), existe uma 

matriz articulada de quatro fatores nesse ideário neoliberal para as políticas sociais, em que 

podem ser destacadas: a focalização, a seletividade, a descentralização e a privatização. 

 Deste modo, além de existir um repasse de responsabilidades ao setor privado, 

também podem ser evidenciados a composição do superávit primário para o pagamento da 

dívida pública, interna e externa. Para Lima (2007), a educação superior não passou 

despercebida a todo esse contexto de privatização do Governo FHC. O aprofundamento em 

relação às políticas diretamente elaboradas pelo Executivo, com uma excessiva quantidade e 

medidas provisórias e decretos passa a ser algo evidente. No Governo FHC foram elaboradas 

duas estratégias essenciais de privatização da educação superior, a saber: a diversificação das 

IES e dos cursos e diversificação das suas fontes de financiamento. Lembramos que todas 

essas estratégias estão em consonância às diretrizes dos organismos internacionais para o 

ensino de nível superior, apresentadas nos itens acima. 

 Lima (2007) problematiza as principais ações implementadas por FHC para a 

educação superior brasileira. De acordo com a autora, podemos citar o Programa de Governo 

“Mãos à obra Brasil” (1995-1998), vinculado ao primeiro mandato deste presidente. Tal 

programa apontou para a questão da modernização das áreas de educação e de C&T. Todavia, 

neste período ocorreu uma considerável diminuição de verbas públicas para tais setores. A 

autora sinaliza que a modernização é circunscrita ao setor privado. Mediante esta lógica fora 

criado o documento conhecido como Planejamento Político-Estratégico MEC entre os anos de 
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1995 a 1998, o que por sua vez, trouxe à tona o estímulo às parcerias entre o público e o 

privado para questões de financiamento, gestão de educação e oferta. 

 Em conformidade as reflexões de Lima (2007) também tivemos a criação do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), através da Lei nº. 9.131/95. Este órgão substituiu o antigo 

Conselho Federal de Educação (CFE) e passou a funcionar como um órgão de consultoria do 

MEC (com essa medida o antigo órgão perdeu a autonomia). É por intermédio desta lei que 

foi instituída o Exame Nacional dos Cursos, algo que existe até os dias atuais e tem por 

finalidade avaliar as IES e os seus respectivos cursos por meio de seus concluintes. 

 Lima (2007) afirma que com o surgimento do Conselho Nacional de Ciência e 

Tecnologia – CCT - (Lei nº. 9.257/96) foi estabelecido o co-financiamento público e privado 

para a política de Ciência e Tecnologia, além de estruturar a inovação tecnológica e a parceria 

das Universidades Públicas e Centros de Pesquisa com o setor privado.  

Ainda conforme a autora, é nesse mesmo contexto de privatização que foi promulgada 

a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, lei nº 9.394/96). A autora 

afirma que a LDB não levou em consideração o projeto construído pelos movimentos sociais, 

porém atendeu aos anseios do empresariado do ramo educacional, principalmente ligado a 

interesses de exploração econômica da educação superior.  

Outras ações de incentivo ao setor privado no Governo FHC foi a elaboração das leis 

nº 9.288/96 e 10.207/01 que tratam do Programa de Crédito Educativo, as quais funcionam 

como um incentivo do setor privado, já que regulamentam o financiamento público ao 

estudante do ensino privado e renegociação de dívidas no âmbito do Programa de Crédito 

Educativo. 

 Lima (2007) argumenta que outra política semelhante a esta foi o Programa de 

Modernização e Qualificação do Ensino Superior, em março de 1997. Este programa teve 

como objetivo financiar a recuperação e expansão da infra-estrutura física de IES públicas e 

privadas, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). De acordo com este programa, tanto as instituições públicas quanto as privadas 

receberiam verba pública de forma igual.  

A autora afirma que nesta mesma direção podem ser citados mais três decretos 

impostos pelo Poder Executivo. O primeiro, decreto de nº 2.207, de 15 de Abril de 1997, 

fragmenta o Sistema Federal de Ensino Superior em Universidades, Centros Universitários, 

Faculdades Integradas, Faculdades, Institutos Superiores ou Escolas Superiores. De acordo 

com a autora, isso nada mais é do que a diversificação das Instituições de Ensino Superior em 

uma relação justaposta entre MEC e o BM. Uma das consequências a esses fatores é o 
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afastamento da tríade ensino, pesquisa e extensão, que será obrigatório apenas para as 

Universidades.  

O segundo decreto, nº 2.236 de 19 de agosto de 1997 condiciona uma gama de 

liberdades às IES privadas, a saber: essas instituições não irão necessitar de representatividade 

acadêmica no conselho fiscal das mantenedoras; a não obrigatoriedade da publicação de seu 

balanço financeiro anual e as IES privadas passam a ter um prazo indeterminado para 

definirem-se como sendo ou não com fins lucrativos.  

O terceiro decreto é o de nº 2.206, de 10 de outubro de 1997, onde segundo a autora, 

passa a existir uma discriminação dos procedimentos avaliativos dos cursos e instituições de 

ensino superior e, além disso, a avaliação individual das IES, conduzida por uma comissão 

externa à instituição designada pela Secretaria de Educação Superior (SeSu/MEC). 

 Desta forma, os indicadores de desempenho global estão em conformidade com os 

níveis de desempenho propostos pelo BM e pela UNESCO. Ambos se baseiam na quantidade 

de IES e de cursos e não na qualidade do ensino.  

Outra ação subsequente está relacionada com os docentes de nível superior, ao ter 

como base a lei nº 9.678/98, que institui a gratificação e estímulo à docência no magistério 

superior. Esta lei deixa claro a lógica produtivista e meritocrática, visto que tais professores 

receberiam um valor extra em dinheiro na medida em que este mesmo profissional produzir 

pesquisa no locus universitário. Isso gera uma verdadeira competição, o que levaria muitos 

deles a recorrerem a recursos privados para o financiamento de suas pesquisas em 

Universidades Públicas (LIMA, 2007). 

 No segundo mandato de FHC (1999-2002), por meio do Programa de Governo 

“Avança Brasil: mais quatro anos de desenvolvimento para todos”, a lógica permaneceu a 

mesma: o acirramento da diversificação das IES, seus cursos e fontes de financiamento. Neste 

documento é lançada a idéia do financiamento de estudantes no âmbito privado por 

intermédio do Financiamento do Estudante do Ensino Superior (FIES); o sistema produtivista 

de avaliação e, além disso, na alocação de verbas públicas para IES privadas.  

Outra política foi materializada pelo decreto nº 3.276/99, que trata da formação em 

nível superior de professores para atuar na educação básica. Através deste decreto são gerados 

os institutos superiores de educação destinados a formar e qualificar professores da educação 

básica. Segundo Lima (2007), esta medida retira da Universidade a função de instância por 

excelência de formação de professores e propicia a dissociação entre ensino-pesquisa-

extensão enquanto elementos constitutivos e essenciais neste processo. Como alerta a autora, 

a formação de professores do ensino básico em larga escala constitui uma das principais 
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diretrizes do BM e UNESCO para a educação nos países periféricos. Isso ocorre devido ao 

privilegiamento que existe por parte de tais organismos da educação básica, particularmente o 

ensino fundamental, em contraposição do ensino de nível superior, que deve ser privatizado. 

Conforme previsto no programa de governo Avança Brasil, é instituída em 1999 a Medida 

Provisória nº 1.827/99, que elabora o FIES. Este fundo é mantido com recursos orçamentários 

do MEC, e podemos considerar que este programa consiste - e mascara - um repasse de 

verbas públicas para o setor privado. 

 Ainda nesse contexto, temos a criação do Programa de Estímulo à Interação 

Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, pela lei nº 10.168/2000. Este programa foi 

elaborado com o intuito de promover a parceria entre Universidades, centros de pesquisa e o 

setor privado por intermédio de programas de pesquisa científica e tecnológica, em favor do 

desenvolvimento tecnológico do Brasil. Lima (2007), afirma de forma veemente que essa lei 

materializa um processo em que a iniciativa privada se insere na Universidade Pública e 

utiliza sua infra-estrutura e equipamentos em favor de interesses privados. Refletindo por 

outro ângulo, a universidade pauperizada sob sucessivos períodos de baixo orçamento só 

poderia mesmo acolher como bem vindos quaisquer financiamentos e é evidente para alguns 

professores hoje que setores mais fortemente ligados à produção industrial são mais 

facilmente financiáveis pelos setores privados. 

 O Governo de FHC também aprova o Plano Nacional de Educação, por meio da Lei nº 

10.172/01, regulamentada através do decreto nº 3.860/01. Entre outras questões, este Plano 

reafirma a política de diversificação das IES, os cursos e suas respectivas fontes de 

financiamento. Este documento classifica as IES em alguns segmentos, tais como: 

Universidades, Centros Federais de Educação Tecnológica, Faculdades, Institutos e Escolas 

Superiores. Apenas as Universidades terão a obrigação de ofertar ensino, pesquisa e extensão. 

Este decreto revoga os decretos anteriores que instituíram as diferenciações entre as espécies 

de instituições voltadas ao ensino superior: decretos nº 2.026/96 e 2.306/97 (LIMA, 2007). 

Uma análise comparativa entre esses decretos poderá ser melhor equacionada na dissertação. 

 Ao final desta análise, temos o PL nº 7.282/02, que trata da lei de Inovação 

Tecnológica, que por sua vez, estimula a participação de professores-pesquisadores das 

Universidades Públicas em projetos e pesquisas. 
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4.5 As Políticas Públicas de Educação Superior no Governo Lula da Silva entre os Anos de 

2003 e 2010 

 

Pode-se afirmar que durante o governo Lula da Silva, a educação superior teve um 

intenso processo de expansão em todo o território nacional. Este é um dado importante e 

desejável para a população brasileira, contudo ao analisarmos este processo mais detidamente, 

nos deparamos com questões mais complexas. Ao escandirmos essa aparência de crescimento 

e democratização do ensino superior, podemos observar que essa expansão ocorreu 

significativamente por intermédio da esfera privada. Sendo assim as diversas políticas 

públicas do governo Lula da Silva para a educação superior nesses dois mandatos devem ser 

analisadas. Não obstante, vale ressaltar que essas medidas fazem parte de um processo de 

Contrarreforma da Educação Superior que está em andamento desde o governo Collor, 

continuou no governo de Fernando Henrique Cardoso e aprofundado nesses dois mandatos do 

governo Lula. 

 Neste contexto, é importante destacar que as principais medidas adotadas pelo MEC 

(Ministério da Educação) durante a gestão de três ministros nesses dois mandatos de governo 

(Cristovam Buarque, Tarso Genro e Fernando Haddad) indicam um estreitamento da 

privatização interna das universidades públicas e também da precarização da educação 

superior como um todo, conforme seguem algumas das principais ações e políticas 

implementadas
25

. 

 

 

4.5.1 SINAES (Sistema nacional de avaliação da educação superior), Lei nº. 10.861, de 14 de 

abril de 2004 

 

Esse sistema é dividido em duas partes, em que a primeira é materializada pelo Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e a segunda seria resultante da avaliação 

interna das próprias IES. 

Em relação ao primeiro caso, podemos afirmar que é aplicada uma prova (algo muito 

semelhante ao “Provão” implementado pelo governo de FHC) aos estudantes ingressantes e 

concluintes dos cursos de graduação. A partir da elaboração e esquematização desses 

resultados é formada uma espécie de “ranking” das IES. Podemos afirmar que esta 

                                                 
25

 Os textos das leis aqui analisadas são apresentados na íntegra como Anexo no final desta dissertação em 

formato de CD-ROM. 
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metodologia de avaliação e divulgação introduz uma lógica hierárquica de merecimento e 

competitividade. Lima (2007) observa que o ENADE influencia negativamente a vida 

acadêmica e gera reflexos profissionais no futuro dos estudantes. 

Os resultados do ENADE devem ser expressos numa escala de cinco níveis e 

encaminhados aos alunos e às instituições. Tal procedimento possibilita que 

os resultados sejam informados nos casos de seleção de qualquer ordem à 

qual os ex-alunos venham a se submeter: emprego, cursos de pós-graduação, 

bolsas de mestrado, etc. (LIMA, 2007, p. 170) 

 

 A autora também sinaliza um outro fator que consideramos como antidemocrático, 

pois a participação dos estudantes nessa avaliação do governo federal é compulsória enquanto 

um requisito obrigatório para a obtenção do diploma de ensino superior. 

 

 

4.5.2 Lei de inovação tecnológica, Lei nº. 10.973, de 02 de dezembro de 2004 

 

 Essa lei institui uma medida de parceria entre as esferas pública e privada, por 

intermédio da participação dos docentes das universidades públicas em pesquisas subsidiadas 

pela iniciativa privada sem perder o seu vínculo com a universidade pública. Muito pelo 

contrário, pois será esta quem cederá todo o seu arcabouço operacional (a sua infra-estrutura, 

equipamentos e tecnologia) para a realização das pesquisas. A inovação tecnológica, que 

poderia ser uma resultante desejável de tais parcerias, aparece não como um investimento da 

iniciativa privada ou como um resultado de pesquisa: 

A inovação tecnológica é concebida como a capacidade de 

absorção/adaptação de tecnologias, pois não se trata de uma política de 

estímulo à produção de ciência e tecnologia, mas de compra e adaptação de 

pacotes tecnológicos, utilizando uma lógica absolutamente adequada às 

políticas de abertura comercial e estímulo à entrada de capital internacional. 

(LIMA, 2007, p. 175) 

 

 

4.5.3 Projeto de parceria público-privada (PPP), Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004 

 

Apesar de não ter sido elaborada com o intuito específico de atuação na área 

educacional, Lima (2005) afirma que esta lei configura um papel de destaque no processo de 

reformulação da educação superior brasileira, da aplicabilidade em todas as intervenções 

educacionais orientadas pelo governo Lula. Afirma que tal lei caracteriza a “diluição das 

fronteiras entre o público-privado”. De acordo com esta lei, as verbas públicas poderão 
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legalmente ser dirigidas a IES privadas, enquanto as IES públicas também estarão 

posicionadas em prol das iniciativas privadas, de forma que passam a existir diversos tipos de 

financiamentos nas mais variadas ações acadêmicas (pesquisa, extensão por intermédio do 

subsídio das fundações de apoio). 

O Movimento Docente através do ANDES-SN (Associação Nacional dos Docentes 

das Instituições de Ensino Superior) alertava, já em 2005, que essa parceria universidade-

empresa reafirma uma das orientações do BM para a educação superior na América Latina e 

no Caribe. Por isso, observa os resultados desse “empresariamento” no ensino superior, seja 

para os docentes, seja, para os estudantes (enfim a educação superior como um todo), 

especialmente no que se relaciona à produção de conhecimento, principal função da 

universidade: 

[...] os organismos internacionais coisificam e subsumem o conhecimento 

como componente estratégico de geração e incremento da riqueza (sociedade 

do conhecimento). Nessa ótica, as universidades devem se associar às 

empresas e aos setores empresariais, e os docentes devem ser meros 

empreendedores, configurando a mercantilização do conhecimento. Como os 

países periféricos e semiperiféricos são capitalistas dependentes e marcados 

pela heteronomia cultural, a venda de serviços afasta a universidade do rigor 

teórico e da vigilância epistemológica e, sobretudo, dos grandes problemas 

nacionais. (ANDES-SN, 2005) 

 

 Através das observações de Leher (2005), entendemos que a Lei das PPP´s introduz na 

educação superior brasileira a desqualificação do conhecimento, enquanto apenas uma 

mercadoria lucrativa.  

 

 

4.5.4 Programa universidade para todos (PROUNI), Lei nº. 11.096, de 13 de janeiro de 2005 

 

Essa lei trata de ampliar o acesso à educação superior, porém na esfera do ensino 

privado. Tal programa objetiva a compra de vagas consideradas como ociosas em 

universidades privadas pelo governo, que, de acordo com Lima (2007), chegaram a 533.084 

no ano de 2002. Essas vagas ficariam destinadas (por meio da concessão de bolsas de estudos) 

a estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo, que estudaram o ensino 

médio em escolas públicas; a docentes da rede pública de ensino fundamental sem diploma de 

nível superior; além de estudantes negros, pardos e indígenas. Não obstante, vale alertar que 

existe uma reciprocidade entre o governo federal e os empresários do “campo educacional” 
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para a compra dessas vagas, a saber: a isenção do pagamento de impostos. De acordo com 

Lima (2007): 

O PROUNI constitui-se em mais uma modalidade de parceria público-

privada que objetiva resolver a crise de inadimplência vivenciada pelo setor 

privado diante do aumento dos valores das mensalidades ou anuidades das 

instituições privadas de ensino superior e do nível de empobrecimento 

progressivo dos trabalhadores brasileiros. Assim como a política de cotas 

conduzida pelo governo, o PROUNI possui o papel estratégico de garantir a 

aparência de um projeto democrático-popular. (LIMA, 2007, p. 173) 

 

 Com isso a criação de vagas nas universidades privadas em troca de isenção fiscal para 

o empresariado não constitui um progresso na política de acesso ao ensino superior, para 

favorecendo a expansão do processo de privatização educacional. A acessibilidade à educação 

superior deve ser subsidiada pela ampliação das vagas em universidades públicas, porém com 

garantia de qualidade de trabalho para os docentes e qualidade de ensino e permanência dos 

alunos. Assim, as verbas públicas destinadas às compras de vagas no setor privado precisaria 

ser melhor alocadas nas universidades públicas. 

 

 

4.5.5 Decreto nº. 5622/2005, que regulamenta a educação superior à distância 

 

Essa modalidade de ensino à distância não é algo novo, muito pelo contrário: ela está 

se configurando ao passar dos anos enquanto uma “alternativa” educacional de conclusão do 

ensino fundamental e médio. Além disso a EAD também atua como uma espécie de 

complementação de estudo, ao “ter em vista” a capacitação profissionalizante (telecursos, 

supletivos à distância, cursos por correspondência, etc.). Entretanto com as tecnologias 

informacionais, o ensino à distância também alcançou a educação superior. 

Todavia, vale salientar que não se trata de uma simples evolução tecnológica e 

cronológica, visto que a EAD está totalmente atrelada a um projeto que apresenta uma maior 

complexidade, e neste caso podemos citar a própria “mundialização do capital” (CHESNAIS, 

1996). Em busca de novos mercados consumidores, a EAD incidida no ensino superior, 

tornar-se-á uma nova “fonte” de lucratividade. 
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4.5.6 Projeto Lei nº. 7.200, de 12 de junho de 2006, que trata da Reforma da Educação 

Superior Brasileira 

 

O PL (Projeto de Lei) 7200/06 de autoria do Poder Executivo, que visa estabelecer 

normas gerais da educação superior e regular a educação superior no sistema federal de 

ensino, demonstra a ligação existente entre as políticas elaboradas pelo MEC para a educação 

superior brasileira e os Organismos Internacionais, e especialmente com os quatro eixos de 

um dos documentos do BM já citado anteriormente: “La enseñanza superior – las leccciones 

derivadas de la experiência” do ano de 1994. 

O PL 7200/06 reafirma todas as diretrizes emanadas por tal documento. É nesse 

sentido que tal projeto de lei aprofunda a fragmentação da educação superior brasileira, que 

como visto, pode ser dividia em: universidades, universidades tecnológicas, centros 

universitários, faculdades e centros tecnológicos. Cabe evidenciarmos que esta segmentação 

além de ser contrária ao conceito de padrão unitário de qualidade defendido pelo Movimento 

Docente das Universidades, apesar de promover (aparentemente) um incentivo ao aumento  

para com as exigências de qualificações dos docentes
26

. A lógica desta fragmentação é 

explicita nesse mesmo PL que afirma que apenas a universidade tem a obrigação de manter a 

tríade: ensino, pesquisa extensão. Assim, nos parece que os demais tipos de centros 

universitários aparecem neste projeto como uma saída para que os poderosos lobies privados 

possam alocar diferentes tipos de centros de educação superior sem a obrigação de pesquisa e 

extensão e com um baio número de doutores (já que a redação dos incisos dos do artigo 12 

falam de mestres ou doutores) .  

Neste projeto de lei também podemos identificar em seu artigo 10, inciso XIII, uma 

permissão às IES (sejam elas públicas ou privadas) para receberem auxílios financeiros de 

entidades públicas ou privadas por intermédio de convênios estabelecidos com as mesmas. 

Todavia devemos alertar que essa alocação de verba pública para as IES privadas e vice-versa 

já tinha sido estabelecida desde o ano de 2004 com a lei da parceria público-privada. Essas 

são as PPP´s (lei nº. 11.079 de 30 de dezembro de 2004). Em conformidade dessas diretrizes 

                                                 
26

 Ver ANDES-SN (2006). O PL preconiza o gradativo incremento de mestres e doutores no corpo docente das 

instituições em seu artigo 12 incisos III e IV: um terço do corpo docente em regime de tempo integral ou 

dedicação exclusiva, majoritariamente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado e metade do corpo 

docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, sendo pelo menos metade destes doutores;  
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entre PL propõe a abertura de no mínimo 50% das instâncias das universidades ao capital 

estrangeiro.
27

 

O PL 7200/06 em seu art. 7º, incisos I e II considera que as IES além de serem 

subsidiadas pelo poder Público também podem ser auxiliadas por pessoa física, associação ou 

fundação com personalidade jurídica de direito privado 
28

. Segundo esta norma, a produção do 

conhecimento (principal função social da Universidade) fica à mercê dos anseios do capital. 

Isso é evidenciado com clareza no art. 6º, inciso IV do PL 7200/06, que indica que as áreas de 

conhecimento que precisam receber mais incentivo são as vinculadas às demandas de política 

industrial e de comércio exterior. 

É interessante destacar que esse PL da Reforma da Educação Superior ainda se 

encontra aguardando votação no Congresso Nacional desde junho de 2006. Contudo a 

realidade da educação superior brasileira só vêm demonstrando que essa reformulação já fora 

implementada no governo Lula (por intermédio de medidas provisórias, decretos, portarias 

Interministeriais, etc.), criando uma espécie de “apagamento” ou até mesmo de “diluição” de 

suas reais diretrizes. 

 

 

4.5.7 Decreto nº. 6.129, de 20 de junho de 2007, que trata da regulamentação das fundações 

de direito privado no interior das universidades públicas 

 

Através deste decreto, as universidades públicas sofreram um grande processo de 

privatização pela venda de projetos, cursos pagos, parcerias para financiamento de 

equipamentos, entre outros, sempre via figura das fundações de direito privado vinculadas às 

universidades. Entretanto tais fundações tidas como de apoio configuram mais um exemplar 

da parceria público-privada nas universidades públicas. Ao analisarmos esta situação fica 

notório a agressão ao caráter público da universidade, principalmente no que se referem às 

atividades-fim de ensino, pesquisa e extensão, que atualmente possam a ser gerenciadas pelas 

necessidades mercadológicas sob a lógica da produção do desenvolvimento científico, 

tecnológico, artístico, cultural e enfim do saber. 

 

 

                                                 
27

 Inclusive de suas instâncias decisórias (Art. 7º, par. 4º). 
28

 Isso nada mais é do que um ataque aos direitos sociais, visto que o art. 206 da Constituição Federal de 1988 

enuncia a educação como um direito de todos e, sobretudo, dever do Estado.  
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4.5.8 O Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI -  Decreto 

Presidencial nº. 6.096, de 24 de abril de 2007 

 

O REUNI foi elaborado com o intuito de ampliar a quantidade de estudantes dos 

cursos de graduação nas universidades federais; aumentar significativamente o número de 

discentes por professor em cada sala de aula de graduação; trazer à tona diversas modalidades 

dos cursos de graduação por intermédio da flexibilização dos currículos, estímulos para a 

EAD e a criação de cursos de curta duração, dos chamados ciclos (básico e profissional) e 

cursos de formação de bacharéis com enfoques interdisciplinares; fomentar a criação de um 

novo sistema de títulos; ampliar significativamente a taxa de conclusão dos cursos de 

graduação para 90 % e favorecer a mobilidade estudantil dentre as diversas instituições de 

ensino. 

Sentimos a necessidade de salientar que tal ideal de reestruturação do ensino superior 

brasileiro surgiu no ano de 2006 por meio da concepção de uma “Universidade Nova”, 

disseminada pelo reitor da Universidade Federal da Bahia, Naomar Almeida Filho, sob a 

égide de um “diagnóstico” da obsolescência de tais universidades. Tal programa também se 

enquadra no Documento de 1994 do BM “La enseñanza superior: las lecciones derivadas de 

la experiência” principalmente no que tange à diversidade das IES e seus respectivos cursos. 

Já um outro fator de origem que não podemos esquecer de mencionar na análise desta 

problemática encontra-se no chamado “Processo de Bolonha”, que materializa um projeto 

europeu para a educação superior com as seguintes diretrizes: a adoção de um sistema de 

graus comparável e facilmente inteligíveis, a adoção e implementação de um sistema 

corporificado através de ciclos e a promoção da mobilidade estudantil (ADUFF, 2007). 

Segundo a ANDES-SN, o REUNI: 

[...] apresenta uma lógica produtivista e empresarial. Cuja racionalidade se 

expressa, dentre outras, por meio das seguintes estratégias compensatórias 

dos limites impostos aos recursos financeiros: precarização do trabalho 

docente; precarização dos processos de formação; aumento das classes a 

serem atendidas por cada docente, quebra do tripé universitário a favor do 

ensino; exigência do cumprimento de metas propostas pelo REUNI, 

verificadas de perto e amiúde por meio de parâmetros quantitativos, como 

condição para recebimento de recursos públicos, refere-se às instituições e, 

provavelmente, também aos próprios docentes. (ANDES, 2007, p. 26-27) 

 

 A ideologização dos chamados ciclos para os alunos de graduação constitui um ciclo 

de formação comum a todas as carreiras e com isso ocorre uma desqualificação do processo 

de formação profissional de conhecimento. Aquelas instituições que atenderem às 



111 

 

expectativas orientadas pelo MEC (em uma perspectiva de merecimento) serão enquadradas 

conforme o programa chama de ciclo profissional. Ainda conforme o ANDES-SN: 

Trata-se, portanto, de um projeto que visa atender a uma forte demanda 

social por formação superior, sem a qualidade requerida para tal e, 

especialmente, com poucas possibilidades de inclusão dos jovens oriundos 

da classe trabalhadora na real profissionalização de nível universitário, uma 

vez que o acesso a esse nível apenas se dará mediante aprovação em uma 

dupla seleção: uma para o acesso ao Bacharelado Interdisciplinar (BI), 

pretensa graduação correspondente ao Ciclo Básico, e outra para o ingresso 

no próximo ciclo. (ANDES, 2007, p. 26) 

 

 Já em relação à mobilidade dos estudantes dentre as variadas instituições de nível 

superior (transferência de uma universidade para outra) cabe evidenciar que aos alunos é 

facultado dispensar algumas disciplinas de sua graduação desde que este tenha feito alguma 

atividade acadêmica de conteúdo semelhante ao da disciplina que deseja cancelar. Toda esta 

“roupagem” demonstra mais uma vez a “diluição” e com isso a precarização de sua formação 

acadêmica enquanto um agente social. O problema poderia ser assim enunciado: é evidente 

que o contato com a realidade de atuação não poderia dispensar a reflexão sobre a mesma na 

sala de aula. O contato com a realidade feito por um viés mercadológico, assistencialista ou 

participativo tem muitas diferenças. Se de um lado temos a importância da inserção social, de 

outro temos a pergunta sobre os fins dessa inserção.  

 

 

4.5.9 Portaria Interministerial nº. 22, de 30 de abril de 2007 

 

Uma outra faceta do REUNI é configurada através da Portaria Interministerial nº. 22, 

de 30 de abril de 2007, que versa sobre o Banco de professor Equivalente. Tal programa tem 

por meta global as seguintes premissas: a ampliação gradual da taxa de conclusão média dos 

cursos de graduação na modalidade presencial para 90 %; a ampliação gradual de 18 alunos 

da graduação para cada professor. Logo assim que surgiram essas metas foi estabelecido um 

prazo de cinco anos para a obtenção destas
29

.  

                                                 
29

 Vale ressaltar, já que existe um decreto que muda o Banco de Professor Equivalente. O decreto nº 7485, de 18 

de maio de 2011 foi publicado em 19 de maio de 2011, no Diário Oficial da União e regulamenta a contratação 

de professores pelas universidades federais por meio do banco de professores equivalentes. Deste modo, as 

universidades tem a possibilidade de contratar, através de concurso público e nos parâmetros instituídos por cada 

instituição, professores efetivos, substitutos e visitantes. Tal empreitada pode ser realizada de forma 

independente, tendo em vista que não é mais necessário a autorização específica dos ministérios da Educação e 

Planejamento, Orçamento e Gestão. É interessante destacar ainda que neste decreto, a referência para cada 

professor equivalente passa a ser o professor de terceiro grau, classe adjunto, nível 1, com regime de trabalho de 

quarenta horas semanais e titulação equivalente a doutor. Além disso, ainda são definidos os cálculos para a 
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4.5.10 Resolução CNE/CES, nº.  3 de 14 de outubro de 2010  

 

O site do Ministério da Educação nos remete para o fato de que por intermédio desta 

resolução fora regulamentado o artigo 52 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Nesta 

norma são estabelecidos critérios para o credenciamento e o recredenciamento das 

universidades. 

 

 

4.5.11 Sistema de Seleção Unificada (SISU)  

 

Em conformidade ao site do MEC o SISU fora implementado no ano de 2010 pelo 

próprio Ministério com o intuito de selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas 

de ensino superior tendo como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

como única fase de seu processo seletivo. No momento em que o candidato se inscreve para o 

SISU o candidato tem a possibilidade de escolher entre duas opções de curso de instituições 

participantes, podendo alterar as opções enquanto as inscrições do SISU ainda permanecerem 

abertas. Ao término do prazo os estudantes melhor classificados são selecionados 

automaticamente pelo Sistema em conformidade com as notas do ENEM. Após isto o 

candidato deve se dirigir à instituição/universidade do curso para o qual foi selecionado e 

efetuar a matrícula no estabelecimento de ensino.  

São ao todo três chamadas e a cada uma delas o estudante tem um prazo para efetuar a 

matrícula. Aqueles que não forem selecionados em nenhuma chamada poderão ser incluídos 

na lista de espera do SISU e concorrer às vagas que vierem a surgir. Entretanto vale salientar 

que o cadastramento em tal sistema só é realizado de forma on line em um breve período de 

tempo (três dias). Sendo assim visto que milhões de estudantes tentarão se cadastrar no site 

neste período e, além disso, muitos destes não têm acesso à Internet por meio de uma banda 

larga possivelmente ocorrerão problemas, desde a falha no sistema até uma possível 

desistência desses estudantes. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
configuração de um banco de reserva.  Esta medida vale apenas para os casos em que houver vacância de cargos, 

a partir de exonerações, aposentadorias e falecimentos. O banco de professor equivalente faz parte da agenda da 

autonomia universitária.  
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4.5.12 As Políticas para a Biblioteca Universitária: histórico e situação atual 

 

 Em conformidade aos pensamentos de Gico (1990) podemos perceber que durante o 

regime militar houve uma verdadeira reorganização do ensino superior com base em um viés 

tecnocrático-militar que buscava controlar o sistema educacional. Foi naquele que ocorre um 

estreitamento pactuado entre o Brasil e os EUA por intermédio do MEC e a Agência Norte-

Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) no ano de 1965. Tal acordo tinha 

como prioridade criar planos para a ampliação e a consequente reestruturação do ensino 

superior brasileiro. 

 Contudo a USAID identificou que o aparato estrutural da educação superior brasileira 

era obsoleto e que as nossas bibliotecas universitárias eram insatisfatórias às suas diretrizes. 

Mediante este “diagnóstico” foi implementado a Reforma Universitária de 1968. Conforme 

saliente Gico (1990) tal reforma teve grande expressividade devido a um amplo incentivo e 

financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no MEC. 

 Gico (1990) nos alerta que embora as bibliotecas universitárias da época não tivessem 

sido citadas de uma forma explícita por esta reforma, tais indicações foram feitas nos 

relatórios que foram sistematizados pelos pesquisadores estrangeiros e entregues ao nosso 

governo. Entre as indicações priorizadas por tais relatórios para as nossas bibliotecas 

universitárias podemos citar: a conexão ao Centro básico, em que todas as suas instituições 

deveriam estar atreladas ao centro do campus; uma intervenção enquanto biblioteca central; a 

institucionalização da biblioteca central como um órgão suplementar e a exigência da 

presença da biblioteca para que houvesse a autorização e reconhecimento do funcionamento 

dos cursos universitários. 

 Ainda de acordo com a autora, todas as universidades que seguiram os parâmetros 

indicados por este acordo tinham que construir bibliotecas centrais e para tal feito 

cristalizavam a Biblioteca da Universidade de Brasília-UnB como um modelo. Para Gico 

(1990, p. 122) “A UnB teve uma biblioteca central sem a existência anterior de outras 

bibliotecas fragmentadas em escolas isoladas, faculdades, institutos, departamentos, etc.” 

Gico (1990) ainda sinaliza que através do convênio existente entre o MEC e a USAID 

também foi indicado um projeto de treinamento cujo enfoque era preparar os dirigentes de tais 

bibliotecas centrais para todas as universidades. Entretanto esta preparação apenas seria 

ofertada aqueles profissionais ligados as instituições que aderissem às novas determinações. A 

autora esclarece que mesmo com a existência dessas novas mudanças, todo este ideal ainda 

não tinha conquistado uma homogeneidade na mentalidade de alguns profissionais. Mesmo 
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assim toda esta ideologia foi colocada em prática pelo viés tecnocrático e autoritário 

predominante no período. 

 Para Cunha (2001), a Reforma de 1968 possibilitou a expansão da educação superior 

em um patamar desconhecido até então no país, haja vista os investimentos em pesquisa 

científica e tecnológica. Em detrimento de toda essa expansão universitária é interessante 

observar que as suas respectivas bibliotecas não acompanharam esse ritmo de crescimento. De 

acordo com Miranda (1978), até foram construídos grandes prédios para essas bibliotecas e 

muitas estavam em fase de construção, porém essas enfrentavam uma série de crises por causa 

da expansão do ingresso de discentes, a intensificação de pesquisas, como também, a procura 

de capacitação de docentes nas áreas científicas e tecnológicas, que suscitavam serviços cada 

vez mais elaborados. 

 Com o esgotamento do chamado “milagre econômico” houve um acirramento de 

consequências negativas neste cenário, a saber: o corte de verbas em todas as universidades, 

atingindo todos os seus setores (incluindo as bibliotecas universitárias). É por isso que para 

Gico (1990) os resultados dessa política para as bibliotecas universitárias da época 

configuraram um efeito desastroso, visto que a centralização dos acervos em grandes 

bibliotecas era efeito de uma perspectiva falaciosa de modernização: houve uma incorporação 

deste modelo em nível nacional e, como veremos mais adiante, nem sempre a criação de uma 

biblioteca central foi feita atendendo a todos os requisitos mínimos de qualidade: os prédios, 

sem dúvida, foram construídos, mas nem sempre as equipes e os acervos corresponderam aos 

padrões e proporções numéricas da matriz norte-americana. Conforme salienta Miranda 

(1978), não ocorreu nenhuma evolução em relação à facilitação de serviços e muito menos de 

aquisição de material bibliográfico. Ainda nesse viés, as bibliotecas universitárias 

vivenciaram a negação do próprio livro dentro da universidade. Isso se mostrou algo 

totalmente paradoxal às expectativas de expansão do ensino superior. Por isso mesmo: 

[...] Cedeu lugar, essencialmente ao uso de recursos didáticos antes 

complementares, como o mimeógrafo e a Xerox, que foram sucessivamente 

substituindo o livro. A própria manutenção de uma biblioteca satisfatória que 

seria o mínimo que se exigir, é sequer imaginada. A especial opção do 

ensino pelo tipo de curso ministrado exclusivamente na base da voz e do giz, 

em geral, indica nossa ´vocação educacional`. (GICO, 1990, p. 169) 

 

 De acordo com Silva (2003), em meados da década de 1980 conquistamos a “abertura 

política” (gradual, lenta e segura...) e, com esta, houve um aumento na produção cientifica 

sobre os novos movimentos sociais. Nesse mesmo sentido surgiram estudos e pesquisas 
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ligados à área de Biblioteconomia sobre o papel social e político das bibliotecas 

universitárias. 

 Cavalcante (2007, p. 95) analisa que, anteriormente, muitos bibliotecários ainda 

tinham uma visão que consideramos como endógena da realidade, pois destacavam apenas a 

questão documental em uma intervenção (ingênua?), “descolada” da política e da sociedade. 

Entretanto, por meio de debates, essa visão meramente tecnicista foi sendo enfraquecida e, 

conforme Castro (2000), tais debates propiciaram uma consciência vinculada ao significado 

sócio-político das bibliotecas universitárias. 

 As universidades, através das políticas de C&T (Ciência e Tecnologia) propiciaram 

mudanças estruturais deste contexto. É em meados do ano de 1984-1985 que podemos 

observar a importância deste setor no país. Através da implementação do Conselho de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) foram estabelecidos muitos grupos de 

trabalho ligados a várias Instituições, direcionadas a elaborar a Ação Programada em 

Informação, Ciência e Tecnologia (ICT). Segundo Chastinet (1990), houve a participação de 

mais de 1000 profissionais membros de várias sociedades científicas. 

 É importante ressaltar que, do mesmo modo que na Reforma Universitária de 1968, as 

bibliotecas também não foram citadas neste documento. Entretanto podemos afirmar que estas 

foram beneficiadas com as perspectivas dessa ação. Mediante esta “brecha”, os bibliotecários 

vinculados às bibliotecas universitárias reforçaram os debates em relação à criação de um 

plano que tivesse como pressuposto a elaboração de uma política para a área das bibliotecas 

universitárias. Sendo assim, conforme evidenciam Chastinet (1990) e Garcia (1991), em abril 

do ano de 1986 foi criado o I Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias (PNBU), 

materializado por 12 diretrizes e 46 ações. 

 Ainda, conforme a análise dessas duas autoras, um dos elementos de fundamental 

importância para a implementação deste Plano foi a inovadora e expressiva contribuição dos 

bibliotecários em sua elaboração. Para Garcia (1991), essa contribuição se caracterizou por 

um caráter democrático (somente possível em virtude da abertura política de nosso país). Já 

um outro elemento crucial neste âmbito foi a importância dos Seminários Nacionais de 

Bibliotecas Universitárias (SNBU´s) que, segundo Chastinet (1990) e Garcia (1991), desde a 

década de 1970 são realizados a cada dois anos. Nesse mesmo viés, Garcia (1991) evidencia 

que os SNBU´s favoreceram a materialização de um pensamento crítico da biblioteca 

universitária no que tange às dificuldades emergentes. 

 Consideramos relevante de expor que durante a realização do 6º SNBU (financiado 

com recursos do PNBU) no ano de 1987 foi criada, por iniciativa da Federação Brasileira de 
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Associações de Bibliotecários (FEBAB), a Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias 

(CBBU). É interessante evidenciarmos que até os dias atuais a CBBU tenta representar os 

anseios políticos e demandas das bibliotecas das IES. Contudo, observamos que o PNBU não 

conseguiu configurar uma cultura política hegemônica em consonância às questões das 

bibliotecas universitárias.  

 Existem alguns fatores que influenciaram nessa inflexão negativa, a saber: nos quatro 

anos iniciais de seu surgimento não houve orçamento próprio dentro do MEC; a 

implementação de tal plano fora circunscrita no momento em que o nosso país se encontrava 

em mais uma crise política e econômica (isso pode ter favorecido a dificuldade na distribuição 

e alocação dos recursos). Sobre a economia brasileira deste período, podemos ressaltar que: 

[...] Foram contabilizados nesse período oito planos de estabilização 

monetária, quatro diferentes moedas (uma a cada trinta meses), onze índices 

de cálculo inflacionário, cinco congelamentos de preços e salários, catorze 

políticas salariais, dezoito modificações nas regras de câmbio, cinquenta e 

quatro alterações nas regras de controle de preços, vinte uma propostas de 

negociação da dívida externa e dezenove decretos sobre a autoridade fiscal. 

(PEREIRA, 2002, p. 36) 

 

 De acordo com Carvalho (2004), o PNBU foi interessante para “guiar” ações das 

bibliotecas universitárias visto que foi um “embrião” da única política pública específica 

dirigida às demandas das bibliotecas universitárias. É interessante que atualmente ainda 

existem manifestações que visam retomar os percursos anteriormente estabelecidos e ampliá-

los. 

 Com o advento do neoliberalismo no Brasil, no governo de Fernando Collor de Mello 

(1990-1992), as bibliotecas universitárias (e outras instituições públicas federais) começaram 

a vivenciar as incertezas de tal política, em que todas as ações e projetos culturais do nosso 

país foram rechaçados. Todavia foi no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

que houve a consolidação de tal projeto neoliberal, em virtude do qual as bibliotecas 

universitárias não saíram ilesas. De acordo com Behring (2003), quando este governo 

reafirma esta política foi instituído a Reforma do Estado a pretexto de superar o 

patrimonialismo e o excesso de burocracia presentes tanto na esfera pública quanto na 

privada. 

 Ora, as bibliotecas universitárias não ficaram “descoladas” desta visão neoliberal, 

muito pelo contrário, pois estas acompanharam as mudanças estruturais que aconteciam nos 

setores do serviço público (inclusive das próprias universidades). Sendo assim, no serviço 

público como um todo e nas bibliotecas universitárias em especial, esta reforma gerencial 
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visava à chamada “qualidade”, a produtividade e a eficiência dos serviços informacionais. 

Devemos lembrar também que, na década anterior, a PNBU contemplava esses setores sob 

outra perspectiva: a planificação e uma administração que visava uma coordenação de ações 

das bibliotecas universitárias. 

 Conforme salienta Oliveira (2000), nesse momento, as funções gerenciais são as que 

mais passaram a exigir atenção dos diretores de bibliotecas universitárias, visto que se 

implantou uma verdadeira competição pelos recursos passou a ser uma política explícita que 

só consegue solução por meio de editais e projetos para financiamentos específicos.  

Indícios da inflexão do número de funcionários da União pode ser demonstrado por 

meio de estudo preparado pela UnB através de uma tabela exemplificadora da diminuição do 

número de funcionários civis da União: 

 

Tabela 1 – Brasil, Governo Federal, 1995-2004: Evolução do Número Anual de 

Aposentadorias e Admissões de Servidores 
 

Ano Aposentadorias Admissões Diferença % 

1995 34.253 19.675 -14.578 -42,55 

1996 27.546 9.927 -17.619 -63,96 

1997 24.659 9.055 -15604 -63,27 

1998 19.755 7.815 -11940 -60,44 

1999 8.783 2.927 -5856 -66,67 

2000 5.951 1.524 -4427 -74,39 

2001 6.222 660 -5562 -89,39 

2002 7.465 30 -7435 -99,59 

2003 17.453 7.220 -10233 -58,63 

2004 6.486 16.122 +9636 +148,56 

Total 1995-2004  158.573 74.955 - 83618 -52,73 

 

Fonte: IPEA (2011), complementada por percentuais calculados pelo autor.  

 

Pelos dados acima vê-se que o número total de servidores contratados entre 1991 e 

2004 correspondeu a menos da metade dos servidores que deixaram o serviço público por 

aposentadoria. Isso configura a nosso ver o que viemos chamando de inflexão no serviço 

público.Segundo o mesmo documento: 

Esses dados deixam claro quais foram os fatores que determinaram a 

tendência declinante da oferta de servidores ativos na administração federal, 

sobretudo no período 1996-2002, devido à diminuição drástica do número de 

admitidos por concurso público e ao aumento dos que optaram pela 

aposentadoria. A expectativa atual dos analistas da gestão pública é que o 
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governo Lula definitivamente marque uma retomada do processo de 

suprimento de novos servidores a fim de recompor os quadros da 

administração federal e suas necessidades no exercício das funções públicas 

(UNB, 2005, p. 3). 

 

Sinalize-se que este documento foi elaborado por entidade fora dos quadros do Estado 

– Observatório de Recursos Humanos em Saúde. Já em uma publicação mais recente 

elaborada por intermédio da parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) e a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SRH/MPOG) de 8 de setembro de 2011, denominada de: “Ocupação no Setor Público 

Brasileiro: tendências recentes e questões em aberto”, fica evidenciado que a nomeação de 

novos servidores públicos durante a primeira década de 2000 teve pequena relevância, visto 

que este movimento apenas amenizou um pouco o desfalque existente em meados da década 

de 1990.  

Gráfico 1 – Servidores Civis Ativos da Administração Federal, 1991-2010 

 

 

Fonte: IPEA (2011, p. 4) 

 

 Observe-se que é correta a ideia de amenizar porque o número total de servidores 

nunca chegou ao patamar de 1991, mesmo o censo total da população tendo indicado um 

número maior de nascidos vivos – o que faz supor a necessidade de mais postos de vacinação, 

creches, escolas e até policiais
30

...  

 

 

 

 

                                                 
30

 Segundo o censo do IBGE, em 2010, éramos 190.732.694 habitantes do Brasil, quando pelo Censo de 2000, 

éramos 169.799.170 pessoas. 
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Gráfico 2 - Servidores Civis Federais: Aposentados e Admitidos por Concurso 

 

 Fonte: IPEA (2011, p. 5) 

O estudo do qual foram retirados os dois últimos gráficos demonstrou que existiu uma 

maior preocupação apenas para as áreas consideradas como estratégicas, tais como: advocacia 

pública, arrecadação e finanças, controle administrativo, planejamento e regulação.  

O estudo também expõe que os gastos com os recursos humanos não gerou uma crise 

fiscal nas receitas do governo federal, tendo em vista que os valores foram considerados 

constantes na primeira década de 2000. O estudo vai além, ao afirmar que toda essa gama de 

novos servidores públicos trará melhorias no desempenho institucional, todavia este 

desenvolvimento será lento. Como a entrada desses novos servidores é algo relativamente 

recente, não é de se esperar respostas rápidas.  

 Sendo assim, em uma visão desta questão podemos observar que nos dois mandatos do 

governo Lula da Silva (2003-2010) embora tenha ocorrido uma certa mudança na “rota” 

neoliberal implantada nos governos anteriores de Collor de Mello (março de 1990-setembro 

de 1992), Itamar Franco (1992-1994) e governos FHC (1995-1998 e 1999-2002) de 

enxugamento do serviço público, que visava  atingir um “Estado mínimo”, os esforços de 

contratação e concursos ainda não atingem o número de servidores existentes em 1991. 

Observe-se, mesmo, que segundo o gráfico 2, dos anos de 1991 a 1994, a nomeação ou 

contratação pelo serviço público foi zero, enquanto houve mais de 35000 aposentadorias no 

mesmo período. No ano de 1995 houve uma contratação/nomeação de cerca de 20000 

servidores, mas o quantitativo de saída do serviço público – sempre maior -  nunca mais se 

equiparou à entrada. 

Desta forma, é de se supor que os profissionais das bibliotecas universitárias tiveram 

que se adequar à nova configuração da Universidade preconizada pelos documentos legais 

dos últimos governos e passaram a fazer parte de uma forte concorrência em busca de 
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recursos, quer seja pela abertura de editais, emendas parlamentares ou convênios locais. É por 

isso que nesse contexto muitas das inovações realizadas só foram conquistadas devido à 

elaboração e respectiva implementação de projetos específicos realizados com financiamento 

externo via instituições de fomento -  CAPES, CNPq, FAPERJ - o que muitas vezes pode ser 

observado através das formas de financiamento informatização, aquisição de acervo, serviço 

de referência, entre outros elementos, e nas próprias universidades através do lançamento de 

editais. 

 Conforme Carvalho (2004), esta política fez com que muitas bibliotecas universitárias 

federais concentrassem os seus serviços de informatização com base em uma lógica 

empreendedora.  

As transformações ocorreram na perspectiva das políticas institucionais 

internas, planejadas e instituídas de forma colegiada, ou seja, a comunidade 

universitária passou a definir e direcionar, de forma prioritária, os recursos 

para as suas bibliotecas. (SILVA, 2009) 

 

De acordo com Carvalho (2004), ainda nesse viés, o Estado potencializou a sua função 

de avaliador e mantenedor das IES públicas e nesse contexto tais unidades informacionais 

foram um dos pontos de destaque do processo avaliativo. Todavia, mesmo as pontuações 

baixas de alguns cursos, em função da falta de infraestrutura informacional, não 

sensibilizaram o Governo Federal, muito pelo contrário: houve corte de verbas, paralisação 

dos novos concursos públicos e incentivo a programas de demissão voluntária. Nota-se aqui o 

embate entre exigência de qualidade e economia de pessoal – neoliberalismo puro. 

 Atualmente existe ausência de um padrão operacional entre as bibliotecas 

universitárias públicas
31

. Por isso mesmo, as que são ligadas ao MEC não possuem 

parâmetros de referência que avaliem o seu real desempenho. Hoje existem 51 instituições 

federais de ensino e neste âmbito cada biblioteca funciona de uma forma diferenciada (pois, 

como já havíamos salientado anteriormente, não existe um padrão mínimo que defina esse 

tipo de biblioteca no país). Ainda nesse contexto também podemos afirmar que não existe 

uma entidade no mesmo patamar do MEC que debata com os profissionais da informação de 

tais unidades informacionais padrões mínimos que garantam um bom funcionamento às 

bibliotecas. 

 Em contrapartida, as bibliotecas universitárias privadas recebem visitas constantes do 

MEC. É interessante citarmos que essas inspeções têm por objetivo analisar se parâmetros 

                                                 
31

 Não localizamos os padrões para avaliação de bibliotecas de universidades privadas. 
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mínimos de qualidade estão sendo implementados, e dentre elas podemos destacar: um nível 

mínimo de livros por aluno, equipamentos, acervo, etc. Contudo, todo esse arcabouço não fica 

totalmente explícito para as bibliotecas universitárias públicas. O que na maioria das vezes 

acontece, é uma superficial interação com o MEC a fim de materializar o envio de relatórios, 

porém sem critérios mínimos de desempenho divulgados aos bibliotecários. 

 Levantados estes pontos, chama-nos a atenção para o caráter paradoxal existente entre 

o MEC e as referidas unidades informacionais públicas. Estas, mesmo na recepção direta dos 

recursos oriundos do MEC terminam por serem avaliadas de uma forma menos criteriosa em 

relação às bibliotecas de universidades e faculdades particulares. Em consequência disso, não 

é possível comparar o funcionamento das bibliotecas universitárias brasileiras quer em nível 

nacional, quer em nível internacional.  

Vale relembrar que a última iniciativa federal com o intuito de padronizar o sistema de 

bibliotecas universitárias aconteceu há duas décadas passadas. O PNBU foi implementado 

como uma das intervenções gerenciadas pelo Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (PBDCT), no ano de 1980 no governo Figueiredo. O valor deste documento 

ultrapassa o de uma mera sistematização das atividades realizadas pelas bibliotecas 

universitárias. O plano teve o intuito de congregar as várias iniciativas governamentais que 

ocorriam naquele período. 

 Convém explicitar que nos seis anos de implementação do PNBU foram gastos 

aproximadamente 7 milhões de dólares com o intuito de padronizar essas bibliotecas. 

Todavia, na década de 1990 o governo federal extinguiu o Plano.  Na extinção desse 

programa tivemos o “esfriamento” de todos os padrões discutidos naquela época. Vale 

lembrar que até surgiu o Serviço de Desenvolvimento de Bibliotecas das Instituições Federais 

de Ensino (SDbib) – no MEC, porém este também fora extinto no ano de 1995. 

 Por isso seria ideal que este assunto voltasse a, não somente, ocupar a pauta dos 

ministros, como também dos próprios reitores. O autor lembra ainda que o profissional da 

informação inserido no contexto universitário precisa de participação coletiva a fim de que 

haja uma política específica e documentada para orientar tais unidades informacionais no 

âmbito da universidade pública. 

 Traçadas as grandes linhas dos marcos legais sobre a universidade nos últimos anos, 

vamos focar no próximo item a UFF, nosso campo empírico. 
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5 MARCO EMPÍRICO: O CASO DA UFF 

 

 Neste momento abordaremos brevemente o surgimento da Universidade Federal 

Fluminense e o sistema de bibliotecas da UFF, com o intuito de analisarmos os resultados de 

nosso estudo empírico. 

 

 

5.1 Traçado Histórico 

 

 A UFF surgiu por intermédio da Lei nº. 348, de 18/12/60, denominada, até então, de 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). A então UFERJ foi formada pela 

reunião de unidades isoladas: 5 faculdades federais que já existiam na cidade de Niterói, junto 

com 3 escolas e 2 faculdades particulares. A antiga UFERJ só passou a se chamar UFF devido 

à homologação da lei n 4.831, de 05/11/65 (UFF, 2003, p. 11). 

 É interessante destacarmos que inicialmente a UFF teve uma trajetória institucional 

um pouco conflituosa oriunda de sua própria heterogeneidade ligada à sua formação e 

decorrente de sua própria indefinição estatutária. Entretanto, foi durante o governo militar que 

a UFF se adequou aos parâmetros pela Lei n 5.540/68. Através do Decreto n 62.414, de 

15/03/68 que configurou o seu Plano de Reestruturação, houve aprovação de seu Estatuto pelo 

Conselho Federal de Educação. Como citado, tal reestruturação fora idealizada como 

premissa norteadora ao acordo existente entre o MEC-USAID. Entretanto ao final da década 

de 1970 constatamos que essa reforma gerou uma estrutura complexa entre os seus diversos 

Centros e Unidades Universitárias. Esta configuração foi resultante de e resulta em uma 

verdadeira fragmentação entre os seus diversos campi, o que por sua vez também oferece uma 

maior integração com a cidade de Niterói (UFF, 2003, p. 11-12). 

 De acordo com o site da UFF
32

, podemos observar através de seus dados estatísticos 

que até dezembro de 2011 existiam 2.941 docentes em seu quadro permanente. O seu corpo 

técnico-administrativo tem cerca de 4.705 servidores. Já o seu alunado correspondia a cerca 

de 44.175 na graduação, dentre eles 32.757 em cursos presenciais e 11.418 em cursos à 

distância. Também pode ser destacado que atualmente existem 86 cursos de graduação 

presenciais (em 9 municípios do Estado do Rio de Janeiro), 98  cursos de pós-graduação 

stricto sensu, dentre os quais 33 doutorados, 57 mestrados e 8 mestrados profissionalizantes e 

                                                 
32

 Estas informações foram coletadas em abril de 2012 e podem ser encontradas em 

<http://www.uff.br/uffon/arquivos/uff/uff-em-numeros.php>. 
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141 cursos lato sensu (especializações e MBAs). Também existem 4 Polos Universitários:  

Campos dos Goytacazes (PUCG), Nova Friburgo (Punf), Rio das Ostras (Puro) e Volta 

Redonda (PUVR); 33 unidades de ensino (escolas, faculdades e institutos) e 114 

Departamentos de ensino.  

 

 

5.2 O Sistema de Bibliotecas da UFF 

 

 Em relação ao Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF, este era coordenado pelo 

Núcleo de Documentação (NDC), que surgiu centralizado em seus aspectos técnicos e 

administrativo. É interessante salientarmos que o NDC fora idealizado pelas professoras e 

também bibliotecárias Hagar Espanha Gomes e Célia Ribeiro Zaher, no ano de 1967. Contudo 

foi apenas no ano de 1969 que este projeto foi apresentado ao Conselho Universitário por 

intermédio do professor e bibliotecário Paulo Py, na seção ordinária em 20 de agosto de 1969. 

Foi publicado no Diário Oficial da União por meio do art. 17 do Estatuo da UFF em 22 de 

setembro de 1969. A sua criação ocorreu devido a demandas (da própria equipe de 

profissionais ou dos órgãos superiores – um processo de aquisição centralizado é visto como 

racionalizador de gastos) por um controle pleno do material bibliográfico da UFF. Em sua 

trajetória, o NDC enquanto um órgão Suplementar sempre esteve vinculado ao Reitor em sua 

estrutura formal, e no que tange à estrutura informal ele encontra-se ligado a Pró-Reitoria de 

Assuntos Acadêmicos (PROAC).  

De acordo com a Portaria N.° 44.482 de 18 de abril de 2011, o antigo NDC agora 

passa a ser chamado de Superintendência de Documentação da UFF (SDC), por intermédio de 

uma retificação que embasa a sua criação e consequente vinculação ao Gabinete do Reitor 

conforme ficou explícito pelas Decisões n.ºs 07/2010 e 01/2011, através do desmembramento 

da estrutura da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). O SDC é responsável pela 

coordenação técnica e administrativa do Sistema de Bibliotecas e Arquivo da Universidade. 

Atualmente é composto por 26 Bibliotecas, o Arquivo Central, dois Laboratórios: Laboratório 

de Conservação e Restauração de Documentos (LACORD) e Laboratório de Reprografia 

(LARE).  

Segundo os documentos oficiais da UFF, a sua “missão” se configura em proporcionar 

recursos informacionais e assessoria técnica na área de documentação por intermédio de redes 

e sistemas integrados, favorecendo o acesso informacional em nível nacional e internacional. 

O SDC também oferece subsídios a fim de apoiar os programas de ensino, pesquisa e 
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extensão da Universidade e desenvolver serviços e produtos que atendam às necessidades de 

informação da comunidade acadêmica da UFF. 
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6 RESULTADOS DO ESTUDO DE CAMPO 

 

Partindo do pressuposto de que a relação público pessoal pode prejudicar o 

atendimento. Com o intuito de melhor estudarmos o problema em questão, elaboramos e 

avaliamos alguns dados estatísticos a respeito do quantitativo de bibliotecários existentes na 

BCG desde 1994 até 2011. Como apontado no item 2, 1994 foi o ano de criação da BCG. Foi 

traçado um perfil comparativo entre as demandas (por exemplo o número de usuários 

cadastrados, cursos atendidos, entre outros) e os quantitativos real e ideal do número de 

profissionais (quando estes dados puderam ser recuperados). 

Para chegar aos dados, realizamos algumas visitas tanto do Arquivo da UFF quanto da 

própria BCG. É importante sinalizar que tivemos alguns desafios, tendo em vista que alguns 

dados não foram encontrados (ainda que tenhamos tido o auxílio dos profissionais da BCG e 

do Arquivo). Todavia, esses limites devem ser observados enquanto constitutivos da análise, 

pois a própria lógica do silêncio pode ser indicativa, e neste caso, esta “brecha” nos dados, 

antes de ser um problema que obstrua a lógica da análise, pode ser sintomática, ela mesma, 

dos problemas e contradições de um sistema imposto que se torna incapaz de refletir sobre as 

suas próprias contradições. Sobre este ponto, analisemos primeiro para concluir após. 

 Como temos um problema central bem recortado, apresentaremos em primeiro lugar 

este resultado e, após os demais. 

 

 

6.1 Rebatimentos das Políticas Públicas – a Inflexão 

 

A nossa meta foi verificar se os dados correspondentes ao pessoal existente na 

biblioteca examinada poderiam demonstrar aquilo que temos denominado de “possível 

inflexão negativa” no que diz respeito ao número de bibliotecários – diminuição do número 

desses profissionais – frente ao crescimento das demandas de usuários da BCG de 1994 a 

2011. As análises foram realizadas tendo por base a busca nos livros ponto, em alguns 

relatórios da época – a totalidade dos encontrados - e com a entrevista realizada com a chefia 

da BCG, que gentilmente nos prestou auxílio em todo momento. 

A fase estatística deste estudo colaborou para nossa pesquisa, visto que apresentou de 

forma objetivante aquela impressão que tivemos enquanto aluno de graduação: realmente 

começava a confirmar-se que nossa impressão era correta: parecia que o número de 

bibliotecários não atendia à demanda da biblioteca, como veremos demonstrado nos números 
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a seguir. Para continuar nossa investigação, segue a partir de agora os levantamentos que 

foram feitos com base nas análises dos relatórios, livros ponto e entrevista com a chefia da 

BCG. Primeiro iremos apresentar um quadro que reúne todos os dados compilados nas 

diversas fontes utilizadas, a fim de permitir ao leitor recordar os dados gerais sobre leitores 

inscritos, usuários potenciais, bibliotecários existentes, bem como verificar a série de lacunas 

existentes. Posteriormente analisaremos comparativamente alguns dados específicos da 

biblioteca através de gráficos. 

 

Quadro 7 – Quadro Geral da BCG: 1994-2011
33

 

 

Anos 

Bibliotecá-

rios 

Existentes 

Nº Ideal 

de 

bibliote-

cários34 

Usuários 

cadastra-

dos 

Usuários 

x 

Bibliote-

cários 

Áreas  

Cursos 

Freq. 

 Diária 

Freq. 

Anual 

Consul-

tas ao 

ano 

Emprés-

timos ao 

ano 

Dias de 

funciona-

mento 
Grad Esp. Me. Do. 

1994 9                           

1995 16                           

1996 8                           

1997 19 22                     122.944   

1998 14  19 7.000 500 72 33 39 200   87.000     

1999 17   7.500 441 63 21 32 7 3 500   114.324 89.101   

2000 13 18               405 104.496 122.017 89.976 258 

2001 9                           

2002 8                           

2003 8                           

2004 8                           

2005 9   5.000 556                     

2006 8                 850 192.950 102.612 19.735 227 

2007 8 19 7.153 894 69 29 28 12    73.867 75.643  18.706  164 

2008 12   1.986 166 58 18 28 12 288 78.000 33.709 25.216 271 

2009 7   2.114 284 59 18 28 13 420 92.061 47.701 16.735 243 

2010 19   4.079 215 88 27 30 31 239 106.768 22.047 22.661 239 

2011 20   4.212    86 30 31 25 381 94.141 11.768 21.122 247 

 

 A primeira observação a ser feita (e que será retomada nas considerações finais) é 

sobre as lacunas nos dados. Estas refletem a inexistência de registros correspondentes nas 

diversas fontes consultadas. Assim, se por um lado, nossa análise foi prejudicada, a falta de 

                                                 
33

 Dados coletados pelo autor nos livros ponto da BCG, presentes no Arquivo da Universidade, entre os anos de 

1994-1995, nos relatórios e livros ponto da referida biblioteca entre os anos de 1996-1998 e 2000-2011; para o 

ano de 1998, a fonte foi Sampaio et al. (2000). 

34
 De acordo com os padrões do estudo do estudo de Sampaio et al. (2000). 
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dados, ela mesma pode ser indicativa da falta de pessoal para realizar o trabalho de 

acompanhamento e avaliação de serviços
35

.  

 O dado principal que analisamos foi a questão do quantitativo de bibliotecários na 

BCG. De acordo com os dados existentes e observado via o quadro anterior, existe a 

sinalização, em alguns anos, pelo menos, do número ideal de bibliotecários, provavelmente 

estabelecido de acordo com os parâmetros de Sampaio e outros (2000)
36

.  

 

Gráfico 3 - Quantidade de Bibliotecários Existentes e o Ideal
37

 

 

 

 
 

Podemos observar que tanto no gráfico 3 que elaboramos a respeito do número de 

bibliotecários existentes na BCG quanto no gráfico 1 (item 4.5.12) de nossa hipótese inicial, 

uma curva análoga – ou, pelo menos, muito semelhante, o que confirma a existência de uma 

inflexão no número de bibliotecários. A ilustração gráfica pode ser reexaminada a seguir: 

 

                                                 
35

 Segundo depoimento da chefe da BCG em janeiro de 2012, em entrevista para essa dissertação, acontece que 

ainda hoje a BCG é “sufocada” pela rotina de processamento técnico. A BCG recebe diariamente uma grande 

quantidade de livros por compra, doação e permuta,  trabalhos de conclusão de curso, periódicos etc.. Ainda 

existe um acúmulo de 25.850 títulos de livros da coleção da biblioteca para inclusão na Base Argonauta. 
36

 O único ano em que se tem certeza da aplicação dos parâmetros é o ano de 1998, pois os dados relativos a esse 

ano foram publicados no SNBU de 2000. Nos demais anos, os cálculos devem/podem ter utilizado os 

parâmetros, mas não tivemos acesso às fontes de análise que levaram ao registro dos números ideais no relatório. 

Por outro lado, não poderíamos refazer os cálculos porque teríamos que ter certeza sobre a existência de todos os 

serviços nos anos em que o número ideal não foi lançado. 
37

 Dados coletados pelo autor nos livros ponto da BCG, presentes no Arquivo da Universidade, entre os 

anos de 1994-1995, nos relatórios e livros ponto da referida biblioteca entre os anos de 1996-1998 e 2000-

2011; para o ano de 1998 a fonte foi Sampaio et al. (2000). 
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Gráfico 1 – Servidores Civis Ativos da Administração Federal, 1991-2010 

 

 

Fonte: IPEA (2011, p. 4) 

 

Desta forma, é notável que a queda no número de servidores públicos é marcante a 

partir de 1992 segundo os dados do IPEA e que na BCG, criada em 1994, o quadro de 

bibliotecários já se apresentava deficiente. Até houve uma ampliação no ano seguinte de 9 

para 16 profissionais no ano seguinte à sua criação (1995), porém no ano de 1996 houve uma 

queda drástica para 8 trabalhadores – o número de bibliotecários foi reduzido à metade e, 

observe-se, um bibliotecário a menos do que na sua fundação. Como já sinalizado no capítulo 

4 “Marcos político-legais - as políticas para a universidade”, 1995 foi o primeiro ano após o 

início do governo FHC e na agenda política da época estava a discussão do que veio a ser 

chamada de primeira reforma da Previdência
38

. Não realizamos entrevistas com os 

bibliotecários aposentados naquele período, mas sabe-se que era comum a referência ao 

“medo da perda dos direitos”, enunciação muito comum na época, confirmada em entrevista 

com a atual chefia da BCG. Além disso, a seguir, houve, de fato, a promulgação da Lei 

Federal 9468 de 1997 que instituiu o PDV
39

 – Programa de Desligamento Voluntário de 

servidores civis do Poder Executivo Federal. Posteriormente, com o mesmo teor, essa política 

pública de incentivo a demissões foi reforçada pela Medida Provisória nº 2.174-28, de 24 de 

agosto de 2001 que institui, no âmbito do Poder Executivo da União, o PDV, a jornada de 

trabalho reduzida com remuneração proporcional e a licença sem remuneração com 

                                                 
38

 Essa discussão pode ser revista a partir do tópico 4.4 desta dissertação. 
39

 Esta questão já tinha sido abordada de forma sucinta no item 4.5.12. 
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pagamento de incentivo em pecúnia, destinados ao servidor da administração pública direta, 

autárquica e fundacional. O artigo 11 daquela lei e o 23 da Medida Provisória determinam que 

os cargos que ficavam vagos em decorrência do desligamento foram extintos. 

Como reflexo daquelas políticas públicas nacionais (macro), no nível micro das 

bibliotecas da UFF, segundo relatórios do ano de 1997 existiam 19 bibliotecários, quando o 

ideal segundo parâmetros seria de 22 profissionais. No ano de 1998 houve um declínio para 

14 e o ideal seria de 19 profissionais e, em 1999, o acréscimo de um bibliotecário, totalizando 

17 trabalhadores, entretanto o quadro era bem melhor do que o existente no ano de 1994, já 

que a BCG fora criada com 8 bibliotecários. 

Assim, nós podemos afirmar que de 1994 a 1998 o declínio geral no número de 

servidores no serviço público não encontrou equivalente na questão de pessoal da BCG. Pelo 

menos quanto a esse período de tempo, nossa hipótese não se confirma, mas retenhamos este 

resultado para concluir mais adiante.  

Já a partir do ano de 1999 é perceptível de forma efetiva, nos documentos escritos 

disponíveis, daquilo que chamamos, a todo momento, nesta dissertação de “inflexão negativa” 

na quantidade de bibliotecários existentes na BCG. Isso pode ser constatado claramente pelo 

Gráfico 3, tendo em vista que, se em 1999 esta unidade de informação contava com 17 

profissionais, já no ano 2000, este quadro profissional diminuiu consideravelmente para 13, 

sendo que a demanda naquele momento seria em torno de 18 profissionais.  

Observemos que a inflexão negativa no quadro de servidores púbicos federais se inicia 

com uma queda constante no ano de 1992 e a inflexão mais acentuada no quadro da biblioteca 

se faz notar somente em 2000, um dos pontos mais baixos do número de servidores federais. 

De acordo com a entrevista realizada com a chefia atual desta instituição, que já trabalhava na 

BCG naquele período, 

era imprescindível a ampliação do número de bibliotecários da BCG, tendo 

em vista uma desejável melhora do atendimento ao usuário com a 

dinamização do Setor de Referência, a proteção ao acervo bibliográfico, o 

estabelecimento no horário de funcionamento, a atualização da base de 

dados e a implementação de novos produtos e serviços.
40

 

 

De acordo com os dados estatísticos, podemos notar que, neste momento, o ideal seria 

a presença de mais 5 bibliotecários – um acréscimo de quase 50% do quadro então, existente. 

De acordo com a chefia, caso aquele ideal fosse atendido, 3 bibliotecários deveriam ter seu 

trabalho dedicado ao Setor de Referência – note-se, muito abaixo do ideal preconizado pelos 

                                                 
40

 Depoimento da chefe da BCG em janeiro de 2012, em entrevista para essa dissertação. 
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padrões da UFF (e de diversas universidades que serviram de base ao estudo como UFBA, 

USP e UFRJ). Um fato interessante de se observar é que entre os anos de 2001 a 2007 houve 

uma segunda queda significativa de profissionais: dos 13 anteriores, a BCG passou a contar 

com 9 bibliotecários, e em um dos piores momentos, a seguir com 8 profissionais para os 

danos de 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 – o mesmo quantitativo da sua fundação. A chefia 

atual conta que, “considerando a redução drástica da quantidade de bibliotecários, a qualidade 

dos serviços foi prejudicada”
41

. E, sem dúvida, o pior ano para a BCG – em número de 

profissionais – foi o ano de 2009: quando o número total de servidores públicos já começa a 

subir, a BCG ficou com um quadro de apenas 7 bibliotecários, menos do que o número de 

profissionais que ali trabalharam na sua fundação. 

Os dados estatísticos apontam que o quadro mínimo de pessoal da biblioteca em 2006 

deveria ser de 19 bibliotecários. Portanto, uma das principais reclamações da BCG constantes 

no relatório – bem como no relato da chefia - foi a falta deste profissional. Da mesma forma, 

ocorreu no ano 2008. No decorrer do ano de 2009, os dados estatísticos demonstram que BCG 

desenvolveu as suas atividades com infraestrutura de pessoal ainda precária contando com a 

presença de apenas 7 bibliotecários, em uma época em que a disponibilização virtual do 

acervo da UFF na Internet até fez surgir novas demandas de atividades e serviços.  

De acordo com a chefe da BCG, esses dados demonstram que tal quadro de pessoal, 

muito deficitário, motivou a demanda por bibliotecários prestadores de serviços. Segundo ela, 

“isso dificulta o estabelecimento de rotinas devido à rotatividade entre tais profissionais e 

influencia no treinamento da equipe devido à baixa qualidade no atendimento dos usuários”
42

.  

Nos anos de 2010 e 2011 a BCG teve uma ampliação substancial no que se refere ao 

quantitativo de bibliotecários para 19 e 20, respectivamente. Todavia, vale alertar que tal 

ampliação ainda fica aquém do se espera em relação ao atendimento de uma biblioteca 

universitária. Segundo a responsável pela biblioteca, atualmente existem apenas 3 

bibliotecários que atuam exclusivamente no serviço de referência para coleção de livros (um 

está afastado para Mestrado) e 7 bibliotecários nos demais andares da biblioteca que 

acumulam a atividade de processamento técnico, desenvolvimento de coleções e serviço de 

referência. Não existe uma meta estudada sobre a questão do atendimento de referência em 

relação ao aumento do número de cursos, considerando os 86 cursos que a biblioteca 

atualmente atende. 

                                                 
41

 Depoimento da chefe da BCG em janeiro de 2012, em entrevista para essa dissertação. 
42

 Na mesma entrevista já citada. 
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Todavia, segundo a mesma, com o número de bibliotecários com os quais a BCG 

conta atualmente, ainda não existem condições de oferecer um serviço de referência de 

qualidade. O atendimento é feito por demanda. Ainda com a existência desses obstáculos, ela 

apontou que no início do semestre foi elaborado um programa de visitas aos cursos com o 

objetivo de divulgar os serviços e aproximar os usuários da biblioteca. Também foi elaborada, 

como um desdobramento das visitas, um programa de capacitação de usuários, entretanto o 

planejamento foi alterado; a BCG recebeu estantes novas no final de março deste ano, e com 

isso, tiveram que mudar todo layout da coleção do terceiro andar.  Assim a BCG continua a 

atender apenas aos usuários que procuram o serviço
43

.  

Assim, partindo da nossa hipótese inicial, podemos afirmar que existe, de fato uma 

repercussão das políticas públicas neoliberais de diminuição no quadro geral de servidores 

públicos federais, que repercute como efeito dessa inflexão geral no quadro particular da 

BCG, a biblioteca estudada . Observamos que essa inflexão não foi imediata, mas ocorreu em 

período de tempo posterior. Esse hiato pode significar que uma política pública leve certo 

tempo – o tempo da vida – para repercutir no cotidiano do mundo do trabalho. 

  

 

6.2 Efeitos Prováveis sobre a Mediação 

 

Para responder a esta questão, segue uma série de análise de dados retirados daquele 

“Quadro geral” com as respectivas reflexões. 

Em relação ao número de usuários cadastrados na BCG ao longo dos últimos anos, 

não foi possível obter os dados sobre número de usuários inscritos entre os anos de 1994 e 

1997 e 2000 a 2004. 

Vejamos o gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Observemos que esta enunciação foi escrita em e-mail para o autor desta dissertação, quando a bibliotecária 

foi consultada sobre a questão do sigilo da biblioteca e, posteriormente sobre a forma de referência a sua pessoa 

no texto final. No momento de redação desta, fica difícil separar o quanto deste planejamento foi motivado pela 

própria discussão da temática de pesquisa e o que já seria uma meta latente ou explícita nos projetos e reuniões 

da equipe, agora possíveis de realização pelo aumento do número de bibliotecários. 
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Gráfico 4 - Usuários Cadastrados no Sistema da BCG/UFF
44

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico 4, pode ser observado que entre os anos de 1998 e 1999, 

houve uma ampliação no número de usuários cadastrados no sistema em torno de 500 

usuários (dos 7.000 registrados no ano anterior, passou-se para 7.500), o que, denota a 

ampliação da frequência a esta unidade de informação. Devemos lembrar que isso abrange 

apenas os usuários cadastrados, ou seja, estamos mencionando os usuários expressamente 

registrados, porém não descartamos a possibilidade de frequência de outros usuários (aqueles 

que não são cadastrados no sistema).  

Entre os anos de 1999 e 2005, a BCG teve uma queda de 2.500 usuários cadastrados: 

eram 7.500 em 1999 e passaram a 5000 em 2005. Em contrapartida tivemos uma pequena 

ampliação para 2.153 pessoas cadastradas no sistema no ano de 2007, chegando a 7.153. Já 

em relação aos anos de 2008 a BCG teve apenas 1.986 usuários cadastrados: o menor número 

de usuários registrados na série examinada, representando um decréscimo de 5167 usuários. 

Em 2009 teve um aumento do número de usuários registrados para 2.114, um pequeno 

aumento de 128 usuários. No ano de 2010 tivemos uma expansão significativa no conjunto de 

usuários cadastrados na BCG. Contudo, observe-se que o número de usuários inscritos em 

2010 (4079) representa 54,39% daquele montante de 7500 usuários que se inscreveram na 
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 Dados coletados pelo autor nos livros ponto da BCG, presentes no Arquivo da Universidade, entre os 

anos de 1994-1995, nos relatórios e livros ponto da referida biblioteca entre os anos de 1996-1998 e 

2000-2011; para o ano de 1998 a fonte foi Sampaio et al. (2000). 
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BCG no ano de 2000. Sabemos que nos anos mais recentes os usuários das bibliotecas da 

UFF as utilizam de modo remoto – a Internet reconfigurou as necessidades de atendimento 

presencial, o que talvez explique a queda constante no número de inscritos. 

 

Gráfico 5 - Relação Número de Usuários Cadastrados por Bibliotecário
45

 

 

 

 

 

No gráfico 5 podemos observar que o número de bibliotecários total preconizado pelos 

padrões, segundo Sampaio e outros (2000) ficou muito abaixo do desejável pelo menos até o 

ano de 2005 – já que o número de usuários vai a mais de 500 por bilbiotecário em 2005 e a 

quase 900 no ano de 2007– quando o ideal enunciado pelos padrões mínimos, seria de 300 

para cada bibliotecário. Sem dúvida, foi este o pior ano se considerarmos a demanda de 

usuários em relação ao número de bibliotecários – exatamente a época em que cursávamos a 

nossa primeira graduação e que motivou a pergunta inicial desse trabalho. Isso significa que o 

pesquisador detectou o problema através de observação prática.  

A partir de 2008, os números parecem demontrar um relação inversa – o número de 

usuários por bibliotecário está compatível com o padrão esperado pela equipe redatora do 

documento apresentado ao SNBU -, o que faz supor que o atendimento de referência possa 

estar  em consonância ao desejável. Em 2009 a BCG a relação foi de 302 usuários por 

bibliotecário e em 2011 foi de 211 por bibliotecário.  
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 Dados coletados pelo autor nos livros ponto da BCG, presentes no Arquivo da Universidade, entre os anos de 

1994-1995, nos relatórios e livros ponto da referida biblioteca entre os anos de 1996-1998 e 2000-2011; para o 

ano de 1998 a fonte foi Sampaio et al. (2000). 



134 

 

Gráfico 6 - Frequência Diária
46

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Frequência Anual
47
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 Dados coletados pelo autor nos livros ponto da BCG, presentes no Arquivo da Universidade, entre os anos de 

1994-1995, nos relatórios e livros ponto da referida biblioteca entre os anos de 1996-1998 e 2000-2011; para o 

ano de 1998 a fonte foi Sampaio et al. (2000). 
47

 Lembramos ao leitor que os dados apresentados são os disponíveis em relatórios, formulários de estatística 

diária ou livro ponto da BCG, encontrados nos arquivos da própria biblioteca, do SDC e do Arquivo da UFF. 
48

 Dados coletados pelo autor nos livros ponto da BCG, presentes no Arquivo da Universidade, entre os anos de 

1994-1995, nos relatórios e livros ponto da referida biblioteca entre os anos de 1996-1998 e 2000-2011. 
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De acordo com os gráficos 6 e 7 podemos observar, além da falta de dados em alguns 

anos, uma redução tanto na frequência diária quanto na anual. Em relação à primeira, em 

1998 a BCG teve a circulação de cerca de 200 usuários/dia. Ainda que no ano seguinte tivesse 

uma ampliação para 500 usuários/dia, tal quantitativo não se manteve, pois, logo em seguida, 

no ano 2000, houve uma redução de 95 usuários/dia. Ainda que este percentual de redução 

não seja muito grande, ficando na ordem de menos de 20%, tal análise fica prejudicada dos 

anos entre 2001 a 2005 em que existe uma grande lacuna de dados estatísticos e de relatórios. 

Perguntamo-nos se a falta de relatórios não se deve à falta de pessoal no mesmo período. Nos 

parece que sim: até essa brecha pode ser analisada enquanto um indicativo indissociável da 

falta de pessoal.  

Porém, quando observamos os anos de 2006, 2008, 2009 e 2010 devemos ter cautela 

para analisar, pois se no ano de 2006 houve um crescimento expressivo na frequência dos 

usuários para 850, tal quantitativo não se manteve nos outros anos.  

Já em relação ao Gráfico 7, se no ano 2000 tivemos a frequência de 104.496 

frequentadores durante todo o ano. Esse total subiu em 2006 para 192.950, quase o dobro. Já 

em 2007 houve um decréscimo para 73.867 frequentadores. Esse índice até se manteve baixo 

nos anos de 2008, 2009 e 2010, porém assim como no gráfico 5, essa também tem uma 

explicação plausível, segundo a chefe da biblioteca e que, de certa forma, influenciaram no 

funcionamento desta biblioteca universitária: a paralisação de funcionários no ano de 2006 e 

2007 e a ausência constante do ar condicionado, que se refletiu no número de dias de 

funcionamento, como veremos no gráfico 9. Observa-se que a frequência anual da biblioteca 

foi de 94.141 usuários em 2011. Até houve uma queda em relação ao ano de 2010 de 12.627 

usuários, todavia esta pode ser compreendida devido aos três meses de paralisação dos 

funcionários administrativos. Naquele momento, durante o período de paralisação a biblioteca 

manteve o funcionamento de apenas 50% de suas atividades. Vale salientar que os únicos 

anos em que a biblioteca contou com o trabalho de 19 bibliotecários foi em 1997 e 2010 e que 

ainda assim não representaram com a expectativa ideal de 22 profissionais ao termos como 

parâmetro o ano de 1997 (tendo em vista que não existe este tipo de registro para o ano de 

2010).  
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Gráfico 8 – Consultas e Empréstimos ao Ano
49

 

 

          

 

 

De forma geral, pelo menos para os anos em que houve registros estatísticos, o número 

de consultas é maior que o de empréstimos, fato que não se observa em dois dos anos 

examinados: 1999 e 2011 e, e certa forma, em 2010, se considerarmos que houve quase um 

empate técnico entre empréstimos e consultas. Em 1998, estranha-se o fato do número de 

empréstimos ser maior que o de consultas, o que não parece corresponder ao que ocorre 

normalmente na série examinada. Um número de consultas e empréstimos muito próximo 

indicaria que os leitores iriam à biblioteca apenas retirar livros. O esperado é um número de 

consultas maior do que o de empréstimo: entre a pluralidade oferecida, algumas escolhas 

(conforme ideia de Milanesi).  

O que chama mais a atenção é a queda significativa de consultas a partir de 2008, 

quando o número total baixa da casa da centena de milhar para dezena de milhar. Segundo a 

responsável pela biblioteca, provavelmente o motivo foi o sistema de refrigeração ineficiente 

com constante oscilação de temperatura
50

. 
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 Dados coletados pelo autor nos livros ponto da BCG, presentes no Arquivo da Universidade, entre os anos de 

1994-1995, nos relatórios e livros ponto da referida biblioteca entre os anos de 1996-1998 e 2000-2011; para o 

ano de 1998 a fonte foi Sampaio et al. (2000). 
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 Depoimento da chefe da BCG em janeiro de 2012, em entrevista para essa dissertação. 
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Gráfico 9 – Dias de Funcionamento
51

  

 

       

 

O gráfico 9 serve apenas para mostrar que o número de dias de funcionamento efetivo 

é função, não do número de feriados ou férias coletivas, mas das condições de trabalho dos 

servidores, fato marcante demonstrado pelos dados estatísticos do ano de 2007, tendo em 

vista que a paralisação de 3 meses e 9 dias foi a responsável pela redução nas estatísticas de 

frequência. Embora a BCG tivesse 233 dias de funcionamento, o atendimento ao público foi 

de apenas 164 dias.  

Por outro lado, a paralisação não demonstra ter influenciado negativamente na 

circulação de material consultado, visto que o número total de consultas daquele ano esteve 

dentre os maiores da série examinada. 

Os dados estatísticos abordados segundo a metodologia de Sampaio et al. (2000) 

apontam que o quadro mínimo de pessoal da biblioteca deveria ser de 19 bibliotecários. Uma 

das principais demandas da BCG durante o período continuou sendo a realização para 

concursos públicos para este profissional.   

Observamos aqui duas questões: primeiro o já sinalizado na parte teórica dessa 

dissertação sobre a indissociabilidade entre os diferentes aspectos da mediação – o próprio 

ambiente físico da biblioteca se apresenta como fator importante para a mediação – o 

ambiente mediador deixa de sê-lo quando as condições físicas não permitem a presença física 

do usuário no ambiente físico. Por exemplo, a questão do ar condicionado central fez  BCG 
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 Dados coletados pelo autor nos livros ponto da BCG, presentes no Arquivo da Universidade, entre os anos de 

1994-1995, nos relatórios e livros ponto da referida biblioteca entre os anos de 1996-1998 e 2000-2011. 
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diminuir seus dias de funcionamento.Segundo a responsável pela biblioteca, o espaço físico 

necessita de ampliação e adequação aos serviços e as novas tecnologias. A Universidade 

cresceu nestes 18 anos e com o REUNI, verificou-se a cada dia um aumento no número de 

cursos oferecidos e consequentemente, o aumento da comunidade acadêmica que fez supor 

um aumento na demanda de serviços. Ela alertou que foram apontados para a administração 

superior a necessidade de aumento e adequação do espaço físico da biblioteca (isso está em 

estudo pela equipe da BCG)
52

.  

E o segundo aspecto que nos parece pertinente sinalizar: o dado estatístico sobre o 

número de dias de funcionamento só passa a ser um dado quantificável quando a equipe 

percebe que a biblioteca não está “naturalmente” funcionando nos mesmos dias em que a 

Universidade, como um todo, trabalha. Este dado passa a ser um dado problematizado em 

relatório e um alerta para a própria racionalidade administrativa superior. Mesmo assim, há 

problemas de registro, pois há registro de que a biblioteca funcionou 271 dias no ano de 

2008
53

. Este número é muito alto considerando-se sábados e domingos. Não foi verificado se 

a biblioteca funcionou aos sábados naquele ano. 

De acordo com os relatos da chefe da biblioteca e dos próprios dados estatísticos que 

foram elaborados, podemos observar que a queda no número de profissionais prejudicou os 

serviços, incluindo o trabalho de referência pois, em contrapartida, supõe-se que a demanda 

potencial – dado que analisaremos nas páginas seguintes - tenha crescido gradativamente, e de 

fato aparece para o ano de 2006 com o aumento da frequência diária. Observe-se que, a 

despeito de todos os problemas de lacunas de registro estatísticos, ainda assim, podemos 

observar um aumento de fluxo de usuários presenciais na unidade física BCG, demonstrado 

pelo gráfico 6 naquele ano. Tal dado é ainda muito significativo porque o número de dias de 

funcionamento decresceu em 2007 em virtude dos problemas ambientais – calor, basicamente. 

Supõe-se que a retomada daqueles números não ocorrerá, devido a vários fatores que 

exploramos em parte, a seguir. 

No entanto, os registros dos níveis de movimento diário nunca mais refletiram uma 

quantidade como vista até 2000, conforme o quadro 7 e gráfico 8. 

Quanto às consultas, os registros estatísticos mostram que havia um crescimento mais 

ou menos constante, passando de 87.000 consultas/ano em 1998 para quase 115.000 
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 Depoimento da chefe da BCG em janeiro de 2012, em entrevista para essa dissertação. 
53

 Descontando-se 2 dias/semana (sábado e domingo) em 52 semanas teríamos 104 dias não úteis, o que faria um 

total de 261 dias úteis no ano de 2008, sem nenhum feriado ou recesso da Universidade, que todo ano tem seu 

calendário de atividades escolares. Mais adiante, consta que a biblioteca só retornou a funcionar aos sábados 

após 2011, conforme a página seguinte. O número de dias de funcionamento naquele ano de 2008 foi de 271. 
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consultas/ano em 1999 e mais de 122.000 consultas/ano em 2000.  Após um período de 

lacuna de dados (2001 a 2005), que pode ser atribuída à falta de pessoal, a consulta total anual 

cai, de forma constante, de cerca de 102.000 em 2006 para 75.000 em 2007 (mais de 25% de 

diferença negativa do registrado em 2006). Em 2007 houve uma diminuição dos dias de 

funcionamento, em função da greve. Mas, em 2008, o número de dias de funcionamento é 

25% maior que em 2006 e o movimento de consultas continua a cair, com menos de 50% em 

relação ao ano anterior – agora seriam menos de 34.000 consultas e em 2007 havia ocorrido 

mais de 75.000 consultas. Em 2009, as consultas sobem para quase 48.000 e diminuem na 

ordem de 50%/ano nos dois anos subsequentes passando para 22.000 em 2010 e 11.000 em 

2011. 

Os empréstimos diminuíram drasticamente, a ponto de serem em 1997 quase 123.000, 

passando para cerca de 90.000 nos dois anos seguintes e atingir, em 2006, menos de 20.000 

empréstimos no ano, cerca de 22% de 2000, quando foram, então, quase 90.000. Com 

algumas variações, passam de 2006 a 2011, próximo à casa dos 20.000 empréstimos/ano, 

independentemente do número de dias de funcionamento, que variou no mesmo período, em 

função de greves e feriados entre 164 e 271 dias.  

Por isso, no momento desta pesquisa, a atual diretora ainda informou que em relação à 

diminuição da frequência, tal acontecimento ocorreu em virtude do não funcionamento do 

sistema de refrigeração da biblioteca em 2009, que funcionou de abril até a primeira semana 

do mês de novembro.  

No ano de 2010, a BCG teve um aumento substancial na demanda potencial por 

serviços pela comunidade - potencial usuária - em virtude do crescimento da universidade e 

novos cursos. Sendo assim, embora tivesse ocorrido um acréscimo de mais 2 bibliotecários 

isso não demonstrou uma melhora significativa no quadro de pessoal e na relação entre 

bibliotecários e usuários, tendo em vista que houve um aumento do número de cursos 

atendidos pela biblioteca quase dobra, passando de 56 para 88. Vejamos: a frequência diária 

já foi em 2006 de 850 usuários/dia e hoje está na casa dos 380 usuários/dia em 2011. 

Diminuição de 55,3% em relação a 2006, portanto, mas crescimento de quase 60% em relação 

a 2010, quando a frequência diária havia sido de 239 usuários. A frequência anual, embora 

tenha diminuído muito, porque já foi de quase 200.000 usuários/ano em 2006, retornou à casa 

de 106.000 em 2010.  Em 2007, 2008 e 2009 a frequência anual tinha diminuído para cerca de 

70.000; 80.000 e 90.000 usuários/ano. 

Portanto, a necessidade em ampliar o número de bibliotecários ainda era algo 

desejável.  
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De acordo com a bibliotecária-chefe, a média de frequência diária caiu em 

consequência da falta do sistema de refrigeração. Sendo assim, os usuários utilizavam a 

biblioteca em sua maior parte para empréstimo de material bibliográfico, pois a permanência 

neste ambiente em dias de calor era insuportável
54

. De acordo com os dados pesquisados, é 

possível observar que, nos últimos 4 anos, os registros estatísticos voltaram a receber cuidado 

da equipe e que, embora o movimento pareça ser menor, nota-se até uma alteração entre a 

relação de empréstimos e consultas. Explicando: nos anos em que se constava um movimento 

presencial muito maior de usuários na sede da biblioteca, sempre as consultas ocorriam em 

maior número. Hoje, se nota o contrário: a preferência dos leitores é pelo empréstimo 

domiciliar. Isso pode ser reflexo da automação crescente do acervo e não pode ser diretamente 

avaliado como excelência ou carência de atendimento de referência. 

Mas há outro problema que pode interferir na mediação: a falta de bibliotecários em 

quantidade suficiente ocasionou um represamento do tratamento técnico do acervo. Mesmo 

em épocas de reduzidas verbas, as doações e permutas continuaram fazendo da biblioteca “um 

organismo em crescimento”. Pode ter ocorrido um círculo vicioso: pouco pessoal, baixo 

processamento, rara (ou não visível) atualização do acervo, diminuição do horário de 

atendimento, condições ambientais de permanência dos servidores e usuários inadequadas, 

fechamento por largo período... Ao mesmo tempo e contra todas as expectativas negativas, 

inegavelmente, a BCG passou a ter a representação de seu acervo disponibilizada via Internet. 

Decorre daí uma matriz de fatores negativos e conforto proporcionado pela tecnologia 

mediadora que pode explicar em parte a diminuição da presença física do usuário real ou 

potencial na biblioteca. 

 Em uma análise, a adesão da UFF ao REUNI – Programa do Governo Federal de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais do Brasil, instituído 

pela Lei Federal nº.6.096, de 24 de abril de 2007 motivou a ampliação do quadro de pessoal 

de nível técnico superior da biblioteca. De acordo com os nossos dados estatísticos, em 2007 

existiam 8 bibliotecários documentalistas e, atualmente, existem 20 profissionais da área de 

Biblioteconomia. Segundo a chefia, a ampliação do quantitativo deste profissional permitiu a 

melhoria dos serviços ofertados aos usuários, assim como a própria questão da preservação do 

acervo. Hoje, a biblioteca tem profissionais qualificados em todo o seu horário de 

funcionamento, de segunda a sexta-feira das 8:00h às 21:30h e, a partir de janeiro passou a 
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 Depoimento da chefe da BCG em janeiro de 2012, em entrevista para essa dissertação. 
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atender também aos sábados das 09:00h às 13:00h
55

. Inegavelmente, o aumento do 

quantitativo de pessoal já parece ter um efeito positivo sobre a mediação – mais funcionários, 

maior horário de funcionamento. 

 Ao analisarmos essa questão sob um enfoque dialético, observa-se que apesar de 

existir este aumento no quantitativo de profissionais, tal expansão ainda não está em sintonia 

com as demandas esperadas, já que há uma previsão de aumento no número de alunos e 

cursos na UFF. Tendo em vista que devido ao REUNI está sendo providenciada a construção 

de novos prédios para abrigar as faculdades de Economia, Administração, o Instituto de Arte 

e Comunicação Social, e Biologia no Campus do Gragoatá, isso irá acirrar a circulação dos 

usuários (alunos, professores, funcionários e a própria comunidade em geral). Se paramos 

para refletir em relação aos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, 

podemos observar um crescimento exponencial na UFF a partir do ano de 2010. Prova disso é 

que existiam 27 cursos de graduação e em 2011 passaram a existir 86. Em 2010, existiam 30 

cursos de especialização e no ano seguinte houve um crescimento para mais 111 cursos, 

totalizando 141. Já em relação aos cursos de mestrado e doutorado não aconteceu uma 

ampliação significativa, tendo em vista que se existiam 15 desses cursos, no ano seguinte 

houve um acréscimo de apenas 1. Todos esses dados podem ser melhor visualizado nos 

gráficos 10 e 11, que seguem abaixo:  
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 Corrobora dado comentado na nota de rodapé 53 sobre o número de dias de funcionamento em 2008. 
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Gráfico 10 – Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado a partir de 

2007 na UFF
56

 

 

        

 

Gráfico 11 – Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado (separadamente) a 

partir de 1997 na UFF
57
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 Estes dados estatísticos foram coletados em seguintes links do próprio site da UFF, a saber: 

<ttp://www.uff.br/catalogo/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50>; 

<http://www.uff.br/catalogo/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=42>; 

<http://www.uff.br/uffon/arquivos/uff/uff-em-numeros.php>. 
57

 Estes dados estatísticos foram coletados em seguintes links do próprio site da UFF, a saber: 

<ttp://www.uff.br/catalogo/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50>; 

<http://www.uff.br/catalogo/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=42>; 

<http://www.uff.br/uffon/arquivos/uff/uff-em-numeros.php>. 
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Gráfico 12 – Cursos atendidos pela BCG
58

 

 

          

 

Ao tratarmos de áreas de conhecimento atendidas, pode ser observado no gráfico 12 

que em 1998 existia um quantitativo de 72 campos atendidos em detrimento de uma queda 

para 9 áreas no ano seguinte. No ano de 2007, 2008 e 2009 a quantidade era de 69, 58 e 59 

respectivamente. Em 2010 eram atendidos 88 cursos, em 2011 essa instituição passa a atender 

86 cursos, dentre os quais podem ser citados: 30 de graduação, 25 strictu sensu e 31 lato 

sensu. Sendo assim, a biblioteca atende aos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e 

strictu sensu das seguintes áreas:  

 Ciências Sociais _ Antropologia: Mestrado e Doutorado em Antropologia, 

Especialização em Antropologia. Ciência Política: Mestrado e Doutorado em 

Ciência Política. Sociologia: Mestrado em Sociologia; 

 

 História: Mestrado e Doutorado em História, Especializações: História do 

Brasil, História do Brasil Pós-30, História Moderna, História Contemporânea, 

História do Rio de Janeiro; 

 

 Arte: Mestrado em Ciência da Arte; 

 

 Educação, Pedagogia e Letras: Mestrado e Doutorado em Educação. 

Especializações em: Alfabetização de Crianças de Classes Populares, Docência 

e Educação Básica, Educação Especial Inclusiva, Educação Brasileira e 
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 Dados coletados pelo autor nos livros ponto da BCG, presentes no Arquivo da Universidade, entre os anos de 

1994-1995, nos relatórios e livros ponto da referida biblioteca entre os anos de 1996-1998 e 2000-2011. 
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Movimentos Sindicais, Raça, Etnia e Educação no Brasil, Prevenção de Drogas 

e Escola, Profissionais das Escola e Práticas Curriculares, Educação Indígena, 

Educação Superior no Brasil, Ensino de História e de Ciências Sociais. 

Licenciaturas: Português-Alemão, Português-Espanhol, Português-Francês, 

Português-Grego, Português-Grego, Português-Inglês, Português-Italiano, 

Português-Latim, Português-Literaturas. Bacharelados: Língua e Literatura 

Alemã, Língua e Literatura Grega, Língua e Literatura Francesa, Língua e 

Literatura Francesa, Língua e Literatura Italiana. Especializações: Cultura, 

Língua e Literatura Latina, Leitura e Produção de Textos, Língua Francesa e 

Literaturas Francófonas, Língua Espanhola e Literatura Hispânicas, Língua 

Portuguesa, Linguística Aplicada: Ensino/Aprendizagem do Inglês como 

Língua Estrangeira, Literatura Brasileira, Literatura Infanto-Juvenil, Literatura 

de Língua Inglesa, Literaturas e Culturas de Língua Portuguesa – Portugal e 

África, Leitura e Produção de Textos, Tradução (Francês). Mestrado e 

Doutorado em Estudos da Linguagem, Mestrado e Doutorado em Estudos da 

Literatura. 

  

 Arquivologia: Especialização em Planejamentos, Organização e Divisão de 

Arquivos. Biblioteconomia e Documentação; Mestrado em Ciência da 

Informação. 

 

 Cinema e Audiovisual: Jornalismo, Publicidade e Propaganda. Mestrado e 

Doutorado em Comunicação. 

 

 Psicologia: Mestrado e Doutorado em Psicologia; 

 

 Física: Mestrado e Doutorado em Física; 

 

 Serviço Social: Mestrado e Doutorado em Política Social; Mestrado em 

Serviço Social e Desenvolvimento Regional. 

 

 Filosofia: Mestrado em Física; 

 

 Produção Cultural; 

 

 Estudos de Mídia; 

 

 Educação Física; 

 

 Relações Internacionais. 
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Mais um problema de registro foi aqui notado: não há registro nos relatórios sobre 

quais os cursos atendidos pela BCG. A cada ano a biblioteca limita-se a informar o 

quantitativo total de cursos atendidos (como demonstrado no Quadro 1), sem discriminar em 

forma de anexo ou lista no corpo do relatório, quais são os cursos. Essa falta de atenção aos 

cursos também levanta questão sobre os não usuários reais, ou os usuários potenciais.  

  Ainda que exista uma pequena redução na quantidade de áreas atendidas pela BCG, 

com base em nossas análises estatísticas e a própria adesão da UFF ao REUNI pressupomos 

que esse número será ainda maior nos anos que virão. A atenção aos novos cursos pode 

refletir necessidades de repensar as políticas de formação de acervo para atendimento às 

crescentes demandas. 

Até consideramos que ao longo dos últimos anos houve uma série de modificações na 

forma de atuação das bibliotecas e da relação dos leitores com a biblioteca, como, por 

exemplo, o uso das bases de dados na internet – portanto de forma remota, sem presença na 

biblioteca. Ainda que tenhamos sinalizado na introdução desta dissertação, a prioridade desta 

pesquisa em relação ao trabalho de referência presencial da BCG, somos levados a refletir 

sobre as novas formas de interface humana na mediação em função da virtualização do acervo 

e a possibilidade de pesquisa remota. 

Portanto, todas essas análises confirmam a nossa hipótese inicial e nos faz 

problematizar a tensão existente entre o aumento ou diversificação das demandas 

(necessidades) dos usuários e a queda do quantitativo de bibliotecários e usuários presenciais. 

Observa-se que com a adesão da UFF ao REUNI e consequente ampliação do número de 

bibliotecários, essa situação ainda está em disparidade (necessidade de profissionais x 

matrículas) com os anos iniciais desta análise – no início da era FHC e com as novas 

demandas consequentes da ampliação na quantidade de cursos e prováveis usuários.  

De acordo com dados estatísticos do gráfico 13, que elaboramos a partir do próprio 

site da UFF conseguimos alguns que possivelmente indicariam um crescimento na quantidade 

de matriculados atualmente. Quando nos referimos a esta possibilidade, tais estatísticas já 

vêm demonstrando tal ampliação numérica, tanto na graduação quanto nas pós-graduações 

stricto sensu e lato sensu. 
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Gráfico 13 – Total de Matriculados na UFF
59

 

 

 

 

Vale ressaltar que esses dados estatísticos encontrados, estão circunscritos do período 

de 1998 a 2008. Já em relação as pós-graduações lato sensu não constam no site. Deste modo, 

podemos observar o crescimento constante em todos esses cursos que foram elencados, e 

possivelmente muitos deles são atendidos pela BCG. Esse crescimento pode ser observado na 

tabela 2 que segue. Além disso, se pensarmos no REUNI, possivelmente esta “rebaterá” na 

BCG ampliando ainda mais a demanda por serviços.  

 

Quadro 8 – Quantidade de Vagas oferecidas para ingresso na UFF de 2006 à 2011
60

 

 

Ano Quantidade de vagas 

2011 
8.181 

(das quais 6.580 pelo vestibular e 1.601 pelo Sistema de Seleção Unificado do MEC–Sisu, versão 
2011)  

2010 7.023 

2009 5.965 

2008 5.388 

2007 4.818 

2006 4.573 

                                                 
59

 Estes dados estatísticos foram coletados em seguintes links do próprio site da UFF, a saber: 

<ttp://www.uff.br/catalogo/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50>; 

<http://www.uff.br/catalogo/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=42>; 

<http://www.uff.br/uffon/arquivos/uff/uff-em-numeros.php>. 
60

 Este quadro foi retirado do site da UFF, no link: <http://www.uff.br/uffon/arquivos/uff/vestibular-vagas.php>. 

http://www.uff.br/uffon/arquivos/uff/vestibular-vagas.php
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Gráfico 14 – Matriculados na UFF, Cadastrados e Prováveis Não Usuários da BCG
61

 

 

 

 

De acordo com este último gráfico, podemos perceber que o número de matriculados 

na UFF entre os anos de 1998 a 2008 teve um crescimento significativo. Em 2007 optamos 

em não colocar os dados devido à única queda brusca que pode ser evidenciada (3.310 

matriculados). Por isso, neste dado provavelmente ocorreu algum equivoco na sistematização 

dos dados no site da UFF, tendo em vista que o crescimento sempre foi constante e 

progressivo. Já em relação aos alunos cadastrados na BCG, é interessante observar que entre 

os outros anos a média ficou entre 5.000 a 7.500 usuários. Apenas no ano de 2008, este índice 

não ultrapassou a margem de 2.000 usuários.  

De acordo com estes dados estatísticos, é interessante observar que os prováveis não 

usuários da BCG cresceram de uma forma exponencial, atingindo um índice de 28.073 alunos 

prováveis não usuários desta unidade de informação. Dizemos prováveis não usuários, tendo 

em vista que o fato desses alunos não estarem cadastros na BCG não implicaria 

necessariamente que este não utilize a referida biblioteca de alguma forma (como por 

exemplo uma consulta local que não necessita de um cadastro para a realização deste fim). 

Ademais, para uma análise correta deste dado, teríamos que levantar o número de matrículas 

específico nas áreas de assunto cobertas pelo acervo da BCG.  

                                                 
61

 Estes dados estatísticos foram coletados em seguintes links do próprio site da UFF, a saber: 

<http://www.uff.br/catalogo/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50>; 

<http://www.uff.br/catalogo/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=42>; 

<http://www.uff.br/uffon/arquivos/uff/uff-em-numeros.php>. 
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Salientamos, que neste último gráfico, preferimos trabalhar apenas com os dados que 

poderiam ser melhor observáveis de modo a facilitar a visualização. Deste modo, no que diz 

respeito aos outros anos que faltam, estes não foram contabilizados tendo em vista que os 

dados que poderiam ser relacionados praticamente não existiam. 

De acordo com planejamento elaborado por Tonegutti; Martinez (2007), para 2012 foi 

previsto um aumento de quase 4.000 alunos na UFF para atender à média de 18 

alunos/professor. Essa era a meta do RAP (Relação de Alunos de Graduação por Professor) 

do REUNI. 

 

Quadro 9 - Novas vagas/ano de vestibular necessárias para atingir o RAP=18 (a partir 

de 2008).
62

 

 

 
 

 

Universidade 

 
Novas vagas 

de vestibular 

a serem 
of ertadas 

(por ano) 

 

 
% 

acréscimo 

de vagas de 
ingresso em 

relação a 

2005 
 

Universidade 

Federal 

Fluminense 
(UFF) 

 

3.839 

 

 

80,4 

 

Tendo em vista os dados coletados, podemos observar que a UFF, sob a política 

pública do REUNI pretende aumentar – e vem aumentando o número de alunos, enquanto que 

não vemos indícios de melhoria das condições físicas das estruturas de informação – pelo 

menos na área das ciências humanas e sociais atendidas pela BCG - representadas por suas 

bibliotecas. 

Dito isto, passemos às conclusões. 

                                                 
62

<http://www.adufrgs.org.br/Biblioteca%20de%20Documentos/REUNI/An%C3%A1lise%20do%20Paran%C3

%A1.pdf>. 

http://www.adufrgs.org.br/Biblioteca%20de%20Documentos/REUNI/An%C3%A1lise%20do%20Paran%C3%A1.pdf
http://www.adufrgs.org.br/Biblioteca%20de%20Documentos/REUNI/An%C3%A1lise%20do%20Paran%C3%A1.pdf
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com o estudo apresentado, consideramos que a proposta deste trabalho foi 

uma aproximação do real, tendo em vista que este é algo muito complexo e dinâmico.  

Quando abordamos a questão da CI, da biblioteca universitária e os marcos político-

legais para a universidade (em um âmbito mundial de reformas neoliberais), o que por sua 

vez, de certa forma, influenciaria no atendimento das bibliotecas universitárias, tentamos 

evidenciar a mediação cultural/informacional como uma instrumentalidade que deveria ser 

almejada por aqueles profissionais que desejassem problematizar este real de forma dialética. 

Deste modo, através de tudo o que já foi relatado neste trabalho, refletimos que a 

mediação necessita ser problematizada através dois aspectos indissociáveis, a saber: o nível 

micro e o nível macro. No nível micro se observam os fatos, as questões mais imediatas. No 

nível macro, se começa a traçar paralelos entre o campo micro e o macro, ou seja, passam a 

ser visualizados a relação entre o atendimento de referência da BCG e as correlações de forças 

presentes nesta unidade de informação, as políticas sociais, etc. Seria a consonância entre 

esses dois níveis o campo das mediações, é o espaço reflexivo, a “desneutralização”, a síntese.  

Por isso, o profissional que se aproxima dessa mediação, ultrapassa o campo das 

correlações de forças internas e possivelmente consegue analisar a realidade da BCG de forma 

mais apurada, a saber: os próprios marcos político-legais que também tecem esta problemática 

e que, muitas das vezes, não são problematizadas. Outro fator que merece destaque é quando 

entendemos que a nomenclatura “instituição” vai além do espaço físico da BCG, pois 

instituição é algo macro, como por exemplo, os marcos político-legais que também foram 

destacados nesta dissertação.  

É através da mediação que entendemos a BCG como uma unidade de informação, e 

neste caso a instituição seria todo o aparato legal que possivelmente direciona o seu 

andamento, entre outros elementos. Por isso, acreditamos que as instituições são 

transversalizadas por uma racionalidade maior e que necessita de uma reflexão mais apurada 

através/por meio da mediação. 

Sendo assim, é necessário que exista a “desneutralização” da mediação, tendo em vista 

que a superestrutura não é um mero reflexo da infra-estrutura, ou seja, não é um mero 

fenômeno. Tudo passa a ser transversalizado e muitas das vezes aquilo que é imposto passa a 

ser visualizado enquanto algo constituinte das estruturas informacionais pelos profissionais 

que apenas se apropriam da idealidade de referência e mediação sem refletirem sobre o fato 
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de que estar no mundo já é uma decisão política. Vale lembrar que as aparências até podem 

ser verdadeiras, porém muitas vezes as “teias” que enredam essa situação ficam 

“escamoteadas”. Entender a que estruturas seu trabalho de mediação já é um modo de se 

apropriar politicamente da realidade. 

Ao traçar um paralelo com a minha experiência, eu sempre tive a necessidade de 

frequentar a BCG com o intuito de aprimorar os meus conhecimentos no Serviço Social 

(atualmente tanto nesta graduação quanto na Biblioteconomia e Documentação – que também 

estou concluindo, e na Ciência da Informação), porém na primeira época, algumas vezes eu 

não recebia o atendimento de referência da forma adequada. Ter o acervo disponibilizado aos 

usuários não significa necessariamente o acesso a potencial informação.  

Conforme já foi discutido nesta dissertação, a tríade organização, acesso e 

transferência não deveria ser analisada por uma lógica de causalidade que, por si só, 

pressupõe algo automático. Então, no meu caso, a aparência de um atendimento defasado era 

até verdadeira, porém eu não sabia que existiam outros fatores além dessa imediaticidade. 

Para um leigo parece que o bibliotecário atende a quem quiser e, não, como vimos, a quem 

puder. Contudo, devo ressaltar que o usuário não é obrigado a desvendar tais contradições, 

mas o profissional bibliotecário deveria fazê-lo. 

Neste sentido, tanto o profissional de informação quanto os usuários são agentes 

sociais atingidos pelas políticas públicas e em segundo lugar, e como constituinte deste fato, 

apresentam as suas intencionalidades e além delas (tendo em vista que existem fatores que 

podem “escapar” as suas racionalidades), as quais se configuram e reconfiguram em suas 

relações sociais e processos de trabalho. No caso do profissional, isso poderá ocorrer até 

mesmo pelo uso das técnicas, o que muitas vezes não é problematizado ao se colocar o 

profissional, como costumamos dizer, “acima do bem e do mal”, neutro.  

Conforme já problematizamos na dissertação, o profissional não está acima, nem 

abaixo, nem ao lado dessa tensão, pelo contrário: ele também está inserido nela, assim como a 

respectiva unidade de informação e os usuários. Nesse sentido, as bibliotecas universitárias 

devem ser consideradas como espaços de lutas dotadas de forças que, por vezes, podem ser 

antagônicas e a Ciência da Informação (bem como a Biblioteconomia) devem estar atentas a 

isso. O pior é quando o profissional da informação contribui para a naturalização e reprodução 

dessa política. Como mestrando em Ciência da Informação, apreendi que a mediação é 

constitutiva do fazer profissional de biblioteconomia, e em nosso caso particular, do 

bibliotecário no atendimento de referência da BCG.  
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Por isso, reflito que a instrumentalidade não é a mesma coisa que instrumental, pois 

consideramos que a primeira transcende a um mero conhecimento técnico-operativo. Sendo 

assim, a instrumentalidade é a junção desses conhecimentos técnicos, porém com a 

capacidade criativa e teleológica (por antecipar mentalmente os fatos) de sistematizá-la em 

um ambiente possivelmente tensionado por correlações de forças (que podem ser antagônicas 

a uma intervenção mediadora) para que os usuários consigam acessar e interpretar as 

potenciais informações de acordo com os seus próprios anseios. Isso não ocorre do nada. 

Neste caso, relembro dos estudos sobre a necessidade do estabelecimento de padrões 

mínimos para as bibliotecas da UFF, em que a BCG contava na época com 14 bibliotecários e 

o número ideal seria de 19. Sabendo que o número de bibliotecários da BCG nunca atingiu a 

quantidade ideal frente ao número de usuários potenciais e aos critérios elaborados por suas 

equipes (em outros tempos) de acordo com a postura gerencial de outras bibliotecas 

brasileiras congêneres, para não falar das novas demandas decorrentes do ingresso de novos 

alunos e a comunidade como um todo (tendo em vista a adesão ao REUNI), e o próprio 

espaço físico, ressalto que já estão sendo apontadas para a administração superior a 

necessidade de aumento e adequação do espaço físico da biblioteca, entre outros elementos 

(isso está em avaliação). O trabalho da equipe em elaborar quantitativos ideais demonstrou ser 

tão sério que seria esperado vê-lo agora retomado, já que parece estar havendo aumento na 

equipe. Contudo, há novas demandas hoje, com a pressão para a disponibilização da 

representação do acervo na base de dados, por exemplo. 

Neste sentido, sugiro que seja sistematizada a realização de um estudo mais atual que 

estabeleça o número ideal de bibliotecários nesta unidade de informação frente às demandas 

de um maior quadro de alunos, utilizando os mesmos critérios do trabalho publicado em 2000.  

Este não é um processo fácil, e é neste cenário que o profissional da informação – o 

bibliotecário no serviço de referência da BCG, deve através da mediação saber analisar as 

correlações de forças, que por ora podem ser antagônicas ao seu próprio projeto de 

sociabilidade/profissional (observando aqueles que pactuam com esta proposta) e saber 

direcionar as suas respectivas ações aqueles que concebem nos usuários interpretadores de 

potenciais informações e, além disso, colaboradores. 

Deste modo, reafirmamos que a mediação vai além de uma intencionalidade, pois ela 

pode ser intuitiva ou condicionada por fatores alheios a este profissional (desde que ele não 

consiga “descortinar” a regra do “jogo” nesta unidade de informação inserta que está, no 

contexto sócio político cultura econômico, portanto histórico). Este arcabouço teórico nos 

permite pensar, em nível macro, na contrarreforma neoliberal (assim chamada como um 
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negativo à ideia de reforma proposta pelo estado de bem estar social), e os impactos em 

cadeia, causados por esta na política educacional para o ensino superior brasileiro, e em um 

sentido micro na UFF e consequentemente na BCG. 

Também procuramos elucidar de que forma a educação passa a ser um importante 

foco de atenção do capital e entender com as políticas de Estado para a educação superior se 

articulam e rebatem no atendimento das bibliotecas universitárias. Entendemos que o 

processo de contrarreforma da Educação Superior em curso em nosso país, é parte integrante 

de um projeto mais amplo do capital que, através do neoliberalismo, objetiva transformar 

todas as esferas da vida social em mercadorias. Cabe ao profissional que compartilha de todo 

um ideal inclusivo que contraria essa ordem, problematizar estas questões, e no caso da BCG 

isso não poderia ser diferente. 

Os dados estatísticos comprovaram pouco a discrepância existente entre o quantitativo 

de bibliotecários e as modificações no número de usuários e de suas respectivas demandas, já 

que as curvas dos números não apontam conclusivamente para aumento ou diminuição – pode 

ser que muito do trabalho de mediação pessoal do trabalho de referência não tenha sido, 

sequer, anotado. Ainda que a partir do ano de 2010 tenha existido uma ampliação 

considerável no quadro de recursos humanos especializados, isso não significou 

necessariamente em um avanço, apenas foi amenizada uma situação negativa de quase duas 

décadas. Além deste fato, os dados estatísticos também possibilitaram uma análise 

prospectiva em relação à tendência de expansão progressiva da comunidade de usuários em 

relação ao número de bibliotecários, devido às instalações de novos prédios e criação de 

novos cursos oriundos da adesão da UFF em relação ao REUNI. Tal fato é preocupante, 

quando tratamos de analisar a situação em questão. 

Sendo assim, de acordo com o que já foi sinalizado pelos dados estatísticos é 

interessante que compreendamos que não devemos responsabilizar um profissional ou até 

mesmo uma unidade informacional por um possível atendimento defasado no Serviço de 

Referência. Evidente que cada caso é um caso, porém quando se trata da contrarreforma 

neoliberal devemos sair das aparências, que como já disse anteriormente, muitas das vezes até 

podem ser verdadeiras e analisar a essência dos fatos.  

Ao problematizarmos o Brasil enquanto um país historicamente clientelista e atrelado 

aos preceitos dos países hegemônicos, mais especificamente, aos organismos financeiros 

internacionais, devemos refletir que nunca vivenciamos um Estado de Bem-Estar Social, visto 

que nunca investimos tanto em políticas sociais (e neste caso específico nas políticas de 

educação superior e consequentemente no atendimento das bibliotecas universitárias) que 
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viessem a gerar um “rombo” em nossas receitas. Eis aí fatos que devemos refletir, pois afinal 

como diz o ditado popular: quem não se mexe não sente as correntes que o prende. 
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