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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva propor uma discussão a respeito do ensino superior no 

Brasil. Discute a biblioteca universitária como espaço de formação humana, 

cuja ação se realiza por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, ações 

estas indissociáveis tendo em vista a função social desta instituição para a 

sociedade em geral. A proposição que moveu a pesquisa foi conhecer o projeto 

político que deu origem à Biblioteca Central do Gragoatá da Universidade 

Federal Fluminense. Analisa o debate que envolveu a criação da Biblioteca, 

relacionando-o com as discussões em torno das políticas públicas para o 

ensino superior na década de 1980. Mostra que os projetos para a criação das 

bibliotecas universitárias e o conceito de campus universitário surgem como 

uma exigência da Reforma Universitária de 1968, cuja política se estende até 

as décadas seguintes. Relaciona a criação do campus do Gragoatá e de sua 

biblioteca  central ao convênio internacional firmado pelo MEC com o BID, o 

chamado Projeto MEC-BID III. Aborda a história da formação da Universidade 

Federal Fluminense, da formação do Núcleo de Documentação (NDC) e a 

criação da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG). Para compreender a história 

desta biblioteca e sua função acadêmica e social, além do levantamento de 

fontes primárias, a pesquisa recorreu-se às memórias individuais, por meio de 

entrevistas e depoimentos junto aos diretores do Núcleo de Documentação, 

chefias da Biblioteca, pessoas que estiveram envolvidas em seu projeto, 

viveram o seu cotidiano e fizeram a história da BCG.  

 

Palavras-chave: Ensino superior no Brasil. Universidade brasileira. Biblioteca 

universitária. Universidade Federal Fluminense. Biblioteca Central do Gragoatá 
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ABSTRACT 

This research aims to propose a discussion about higher education in Brazil. It 
discusses the university library as a space for human formation, whose action is 
carried out through teaching, research and extension, these actions inseparable in 
view of the social function of this institution for society in general. The proposition 
that moved the research was to know the political project that gave origin to the 
Central Library of Gragoatá of the Universidade Federal Fluminense. It analyzes 
the debate surrounding the creation of the Library, relating it to discussions on 
public policies for higher education in the 1980s. It shows that projects for the 
creation of university libraries and the concept of university campuses appear as a 
requirement Of the University Reform of 1968, whose policy extends until the 
following decades. It relates the creation of the Gragoatá campus and its central 
library to the international agreement signed by the MEC with the BID, the so-called 
MEC-BID III Project. It covers the history of the formation of the Universidade 
Federal Fluminense, the formation of the Documentation Nucleus (NDC) and the 
creation of the Central Library of Gragoatá (BCG). In order to understand the 
history of this library and its academic and social function, in addition to the survey 
of primary sources, the research was based on individual memories, through 
interviews and testimonies with the directors of the Documentation Center, the 
chiefs of the library, and people who were involved in its project, lived its daily life 
and made the history of BCG. 
 
Key words: Higher education in Brazil. Brazilian university. University library. 
Universidade Federal Fluminense. Central Library of Gragoatá 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa que ora apresento tem como objeto de estudo as bibliotecas 

universitárias, mais especificamente as que surgiram após a Reforma Universitária 

de 1968, cujo arranjo administrativo por área de conhecimento e a reorganização 

dos espaços em campi ou a criação de Cidades Universitárias, levou ao 

surgimento de um novo tipo de biblioteca no âmbito do ensino superior – a 

biblioteca central. 

A partir da década de 1970 o modelo de biblioteca central tornou-se 

hegemônico na esfera universitária. Para conhecer essa temática tomamos como 

objeto empírico a Biblioteca Central do [campus] do Gragoatá (BCG) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). De todas as bibliotecas da UFF esta foi a 

única a ter um projeto específico, financiado pelo acordo MEC-BID III. No entanto, 

pouco se sabe de sua história e de sua proposta política.  

Para estudar uma biblioteca central universitária de uma IFES, precisamos 

conhecer como elas surgiram, sua intencionalidade dentro da política pública para 

o ensino superior no Brasil, assim como sua apropriação pela comunidade 

universitária. Conhecer a história da BCG/UFF é o que nos motiva pesquisar essa 

temática. 

 

1.1 TEMA, PROBLEMA E OBJETIVOS 

Biblioteca e Universidade são instituições indissociáveis e têm por essência 

subsidiar as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão desenvolvidas por 

toda a comunidade universitária. Por isso, a compreensão acerca das Bibliotecas 

Universitárias (BU) não pode dar-se fora do processo histórico do surgimento das 

universidades no Brasil. 

De acordo com Cunha (2000) a primeira universidade no Brasil, 

explicitamente com esse nome, foi criada com recursos privados, em Manaus, no 

estado do Amazonas, em 1909, não tendo sido duradoura. A primeira instituição de 

ensino superior do Brasil que assumiu duradouramente o status de universidade foi 

a Universidade do Rio de Janeiro, criada no ano de 1920.  Com a criação desta 
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Universidade, o Brasil, a partir daquele momento, passou a ter leis regulamentando 

a criação e o funcionamento de instituições de ensino superior nos estados. 

Nos anos de 1930 a universidade foi bastante criticada pelos professores 

das instituições de ensino superior, pois esses tiveram a oportunidade de comparar 

os cursos ministrados no Brasil com as práticas vigentes em outros países. Porém 

as críticas mais fortes vieram dos estudantes que desejavam a Reforma 

Universitária, “[...] ideia que duas décadas antes irradiara de Córdoba para toda a 

América Latina” (CUNHA, 2000, p. 168). No entanto, o plano da citada reforma 

encaminhado pela UNE em 1939 não foi aprovado pelo Congresso. 

O panorama era desfavorável, pois a proposta do governo de Getúlio 

Vargas para o ensino superior era outra, tendo entrado em curso quando este 

ascendeu ao poder em 1930 e criou o Ministério da Educação e Saúde Pública. No 

ano seguinte, em 1931, como parte da Reforma encaminhada por Francisco 

Campos (Ministro da Educação), foi aprovado o Estatuto das Universidades 

Brasileiras (Decreto-Lei 19.851). O Estatuto não tocava na questão da autonomia 

universitária, ideia presente no modelo de Reforma encaminhado pela UNE, 

mantendo-se extremamente centralizador, tal como o governo que o propunha. De 

acordo com o Estatuto, a universidade, pública ou privada, deveria incluir no 

mínimo três dos seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, 

Ciências e Letras. Em seu art. 1º enuncia como fins da Universidade: 

Art. 1º O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da 
cultura geral, estimular a investigação cientifica em quaisquer 
domínios dos conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de 
atividades que requerem prepara técnico e científico superior; 
concorrer, enfim, pela educação do individuo e da coletividade, pela 
harmonia de objetivos entre professores e estudantes e pelo 
aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a 
grandeza na Nação e para o aperfeiçoamento da 
Humanidade (BRASIL, 1931). 

 

Segundo Cunha (2000) nos primeiros cinco anos da era de Vargas, 

desenvolveram-se no Brasil duas políticas educacionais: uma autoritária, 

conduzida pelo governo federal, e outra liberal, conduzida pelo governo do Estado 

de São Paulo e pela prefeitura do Distrito Federal.  

No eixo Rio-São Paulo, em função da forte propagação do movimento da 
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Escola Nova, o projeto de universidade conduzido por Anísio Teixeira e Fernando 

de Azevedo a partir de 1934 diferenciava-se da proposta federal, pois estabelecia 

duas condições básicas para a constituição de uma universidade: a incorporação 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que passaria a constituir a "medula" 

da universidade e o compromisso com a pesquisa científica e com os estudos 

desinteressados ou da ciência pura1. Em São Paulo o projeto deu certo, mas no 

Rio de Janeiro, não. A Universidade do Distrito Federal (UDF) criada por Anísio 

Teixeira em 1935 foi fechada por Vargas em 1939, tendo parte de suas faculdades 

incorporadas à Universidade do Brasil2. 

Conforme Cunha (2000) e Germano (1994), as críticas mais fortes ao 

sistema educacional da época vieram do movimento estudantil por meio da UNE, 

que chegou a encaminhar, ainda em 1939, um Projeto de Reforma da 

Universidade que, como mencionamos anteriormente, não foi aprovado. Mas a 

UNE não desistiu:  

[...] Esta luta se intensificou em princípios dos anos 60, quando a 
reforma universitária foi incluída entre as reformas de base 
reivindicadas pelos setores progressistas da sociedade brasileira, 
num momento de crise aguda do Estado populista. Nesse contexto, 
a UNE realizou dois Seminários Nacionais de Reforma 
Universitária; o primeiro em maio de 1961 em Salvador; e o 
segundo, em Curitiba, em março de 1962 [...] (GERMANO, 1994, 
p.121). 

Os seminários da UNE sobre a Reforma Universitária no início dos anos de 

1960, de modo geral, colocavam sempre o problema da universidade articulando-o 

com as reformas de base e questões políticas mais globais. Ficava evidente a 

posição dos estudantes de combater o caráter arcaico e elitista das instituições 

                                                           
1
 No projeto de Anísio Teixeira se articulavam “várias pontas de um mesmo processo: o ensino 

elementar e universitário, a formação de pesquisadores e de professores, o desenvolvimento da 
pesquisa empírica e dos estudos desinteressados ou da ciência pura [...] Em sua opinião, essas 
experiências corresponderam ao desejo de fundar no Brasil uma nova tradição universitária, 
formadora da cultura e da ciência nacionais” (CHAGAS FILHO, 2012, p, 700).  

2
 Em 1937 a Universidade do Rio de Janeiro reorganizou-se como Universidade do Brasil, com a 

faculdade de Filosofia e depois a escola de economia e outras. Em São Paulo, em 1934, “foi criada 
a Universidade de São Paulo, “incorporando-lhe as seguintes escolas superiores existentes: 
Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Escola Superior de Agronomia, Faculdade de Medicina e 
Escola de Veterinária. [...] foram criadas a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o Instituto de 
Ciências Econômicas e Comerciais e a Escola de Belas Artes. Diversos institutos de pesquisa 
técnico-científica mantidos pelo governo estadual foram ligados à universidade como entidades 
complementares [...]” (CUNHA, 2000, p.167). 
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universitárias. Nesses seminários eram discutidas questões relevantes como: a) 

autonomia universitária; b) participação dos corpos docente e discente na 

administração universitária, através de critério de proporcionalidade representativa; 

c) adoção do regime de trabalho em tempo integral para docentes; d) ampliação da 

oferta de vagas nas escolas públicas; e) flexibilidade na organização de currículos. 

As grandes mudanças propostas pela UNE baseavam-se no projeto de 

implantação da Universidade de Brasília e nas reformas de base propostas pelo 

Governo João Goulart em 1963. Com o golpe civil-militar de 1964 o projeto de 

Reforma da Universidade encabeçado pela UNE foi abortado, sendo restaurado, 

sob outro viés, em 1968 com a publicação da Lei 5540/68 – Lei da Reforma 

Universitária (na realidade uma contra-reforma), conduzida pelo governo militar.  

Após o golpe civil-militar a insatisfação entre estudantes e professores com 

a estrutura universitária existente se acirrou.  Um dos motivos que contribuíram 

para a crise universitária foi o reduzido número de vagas, insatisfatórias face à 

demanda. Os estudantes se mobilizaram e as principais questões eram: a 

incapacidade de o ensino público absorver os alunos aprovados nos vestibulares; 

universidade organizada em cátedra, pautada nos moldes tradicionais de ensino. 

Diante desse quadro, o governo militar se sentiu pressionado a formular uma 

política para a reestruturação do ensino superior. Assim, como aborda Germano 

(1994), a partir de 1964 acordos foram feitos entre o MEC e a USAID - United 

States Agency for International Development - uma agência do governo norte-

americano, que auxiliaria o Brasil nas reformas de todos os níveis de ensino. Além 

do USAID, outros assessores norte-americanos estiveram a serviço do MEC, como 

Rudolph Atcon, cujo relatório-diagnóstico auxiliou o GTRU (Grupo de Trabalho da 

Reforma Universitária) a definir as diretrizes da reforma universitária. A tônica do 

chamado Relatório Atcon (1966) recaia sobre a necessidade de disciplinar a vida 

acadêmica, coibindo o protesto, reforçando a hierarquia e a autoridade. Além 

disso, o Relatório enfatizava a importância de racionalizar a universidade, 

organizando-a em moldes empresariais, privilegiando, assim, a questão da 

privatização do ensino. 

Segundo Romanelli (2000 apud BARBOSA, 2009), a Reforma Universitária 

outorgada pelos militares em 1968 foi motivada pelo desenvolvimento das forças 
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produtivas; com a aceleração da implantação da indústria de base, ao criar uma 

quantidade considerável e variável de novos empregos entre os anos de 1940-50. 

Apesar da concepção profissionalizante das universidades ainda prevalecer, 

percebe-se uma preocupação com investimento na área de pesquisa. A intenção 

do governo “[...] era manter junto à burocracia governamental uma reserva de 

especialistas de alta qualificação” (CUNHA, 2007, p.175), tendo em vista os 

avanços do projeto desenvolvimentista e a inserção do Brasil no cenário produtivo 

mundial, marcado pela internacionalização do capital.  

É nesse cenário que surge uma forte preocupação com empreendimentos 

científicos em áreas estratégicas e com a circulação da informação, levando o 

governo federal a ampliar seu investimento na organização de centros de pesquisa 

incluindo a instalação de centros de documentação e/ou bibliotecas. Ainda que de 

forma tênue, essa preocupação também aparece na Reforma Universitária de 

1968, uma discussão que se coadunava com o cenário internacional da Guerra 

Fria, como ressalta González de Gómez (2012, p. 46) ao analisar o regime de 

informação que se punha em curso. 

No cenário da guerra fria [a] inclusão da ciência nos programas de 
segurança e desenvolvimento [...] demandava novas figuras 
organizacionais e novas estruturas de gestão. Os grandes projetos 
de pesquisa “orientados à missão”, junto a mudança de escala do 
empreendimento científico, requeriam programas coordenados de 
ação com uma pluralidade de atores e comunidades participantes, 
com diferentes áreas de atuação e vinculações institucionais: 
pesquisa, indústria, governo (GONZÁLEZ DE GOMEZ, 2012, p. 
46). 

Dentre as novidades introduzidas pela Reforma Universitária de 1968 estava 

a criação de bibliotecas centrais, com o objetivo de minimizar esforços na 

aquisição de documentos e racionalizar a aplicação de recursos humanos e 

financeiros. No entanto, cabe ressaltar que o modelo da centralização de acervos 

e serviços já vinha sendo praticado no Brasil. Na Universidade de São Paulo, 

segundo Santos (2012), em 1947, foi criada a primeira Biblioteca Central, sendo 

desenvolvido o Serviço de Catálogo Coletivo de Livros e Periódicos. Em 1953, a 

Biblioteca da Universidade de Recife cria o Serviço Central de Bibliotecas 

(aquisição e processamento técnico); em 1960, a Biblioteca da Universidade 

Federal da Bahia inicia o Serviço Central de Informação Bibliográfica.  
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É nesse contexto que surge a Universidade Federal Fluminense, por meio 

da Lei nº 3.848, de 18 de dezembro de 1960, com o nome de Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro - UFERJ. Sua denominação obedecia a um modelo 

que previa, pelo menos em tese, a criação de uma universidade federal em todos 

os estados do Brasil. 

Conforme Santos (2012), em 1963, o Conselho Federal de Educação (CFE) 

recomenda a existência de bibliotecas, passando estas a ser requisito obrigatório 

para o reconhecimento e autorização de funcionamento dos cursos superiores. 

Em 1968 a Lei da Reforma Universitária (Lei 5540/68) “propõe o modelo de 

biblioteca central para eliminar a duplicidade de meios para fins idênticos e 

racionalizar sua organização com a plena utilização de recursos materiais e 

humanos” (SANTOS, 2012, p. 6). Ressalta ainda que, cabe às bibliotecas 

apoiarem as atividades de ensino, pesquisa e extensão e destaca serem estas 

instituições mediadoras no processo de geração, produção e organização da 

informação, independente do suporte em que se encontra. 

No âmbito da UFF, visando organizar suas bibliotecas, foi criado em 1967, 

através da portaria nº. 190 de 04 de julho de 1967, o Núcleo Central de 

Documentação, posteriormente denominado Núcleo de Documentação – NDC, 

órgão que atendia os propósitos estabelecidos pelo Conselho Federal de 

Educação com o objetivo de atender as tarefas de ensino, pesquisa, coleta e 

divulgação da documentação universitária. As recomendações do CFE foram 

acatadas pela Reforma Universitária de 1968, sendo prescrita a política da 

centralização. Para atender esse propósito foi criada a primeira biblioteca central 

da UFF, no campus do Valonguinho, localizado no Centro de Niterói, voltada para 

as áreas de química, física, biologia e matemática. 

Ao longo dos anos outras bibliotecas surgiram, mas não mais nos moldes de 

uma central, pois não havia recursos. Só em 1980 é que começou a se cogitar a 

criação de bibliotecas centrais para atender os cursos das áreas de humanas, 

matemática e tecnologias e ciências biomédicas, tendo em vista a criação de um 

novo campus no aterro do Gragoatá. Dentre os futuros prédios a serem 

construídos estava o da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG), último prédio do 

campus a ser inaugurado, em 1994. No entanto, pouco se sabe desse projeto. A 
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documentação sobre sua criação dispersou; na própria BCG há poucas 

informações sobre esse processo. Sabe-se que foi criada com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento através do acordo MEC-BID III, e que seu 

projeto ia além das funções estritamente acadêmicas com a intencionalidade de vir 

a se constituir também como um centro cultural. 

Para conhecer essa história, ancoramos a pesquisa nos estudos sobre a 

memória e o esquecimento. Como sabemos, as memórias da universidade e de 

suas bibliotecas são constituídas em seu processo histórico e expressam um 

determinado momento sociopolítico. 

Para Pierre Nora (1993, p. 9), memória e história estão longe de ser 

sinônimo. “A memória é a vida, está em permanente evolução, pois é carregada 

por grupos vivos, aberta à dialética da lembrança”. É sempre um fenômeno atual, 

um elo vivido no presente. Como ressalta Freitas e Gomes, 

“[...] a memória não é versão sobre acontecimentos passados [...] e 
sim o conjunto de saberes ou visões permanentemente atualizado 
em práticas no presente, estabelecendo um continuum cultural sem 
quebras temporais. Memória nesta concepção é puro presente. 
Mas também inclui as lembranças, também socialmente referida” 
(FREITAS; GOMES, 2004, p. 2). 

Já a história, (NORA, 1993, p.9) “é a reconstrução problemática e 

incompleta do que não existe mais”. É uma representação do passado; de seu 

sentido e interpretação. Por isso as "sociedades históricas" são sociedades do 

registro escrito. O que Nora (1993) chama de História é o que se constrói como 

versão, baseada em autoridade de qualquer natureza – sempre política e investida 

de uma "racionalidade". Freitas e Gomes (2004) sintetizam dizendo: “O que a 

História em sua perspectiva tradicional constrói, está baseada em ‘registros 

autorizados’. Daí procede um pensamento historiográfico conservador, que se 

contrapondo à memória, para essa corrente [é tratada] como suspeita 

assistemática, afetiva, subjetiva [...]” (FREITAS; GOMES, 2004, p. 3).  

A biblioteca Central do Gragoatá pode ser considerada como um “lugar de 

memoria”. De acordo com Nora (1993, p. 13), “os lugares de memória são lugares 

que nascem e vivem do sentimento, pois não há memória espontânea”; são 

lugares simbólicos, que precisam ser reativados para que não caiam no 
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esquecimento. Por isso é preciso criar arquivos, é preciso criar aniversários e 

organizar celebrações. 

Freitas e Gomes (2004, p.3), seguindo o pensamento de Nora, abordam que 

seria mais coerente designar tais instituições como lugares de História – “já que 

incluem, através de seleção, acervos documentais – registros – onde predomina a 

cultura erudita e seu saber institucionalizado, além da memória (História) do 

Estado e de seu aparelho, também institucional”. 

Indo nessa direção, percebemos ser a BCG um lugar de História e Memória, 

cujos registros ainda estão esparsos. O que temos sobre ela são dados 

quantitativos, registros de suas atividades e serviços, mas não há registros sobre 

sua concepção. Para além dos números e estatísticas há uma proposta de 

biblioteca que vem sendo posta em prática, se constitui como parte de sua história, 

e só as memórias dos indivíduos que construíram e viveram o seu cotidiano nos 

permitirá conhecê-la. 

Para entender a origem da BCG iniciamos, ainda na graduação, uma 

pesquisa exploratória em que os relatos ouvidos mencionam que seu projeto foi 

desenvolvido e financiado com o apoio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID. Uma hipótese que merece ser investigada tendo em vista 

ser esta a única biblioteca da UFF com um projeto diferenciado, com destaque 

para as atividades de caráter sócio-cultural.  

Outro aspecto instigante é que, diferente dos anos de 1960 em que os 

financiamentos eram feitos como apoio do USAID (United States Agency for 

International Development), na década de 1980 inicia-se uma nova fase do projeto 

de internacionalização da economia brasileira, e no campo do ensino superior 

percebe-se mais uma vez a presença de organismos multilaterais. 

Movida pelos discursos em torno dos centros culturais3, mas com a 

responsabilidade de ser uma biblioteca universitária, a BCG nesses últimos 23 

                                                           
3
 No Brasil, a história dos centros de cultura é recente. “Não se falava no assunto até que os países 

do primeiro mundo começassem construir estes espaços. Embora já houvesse o interesse nestes 
centros desde a década de 60, e durante o Programa de Ação Cultural do MEC durante o governo 
Médici, como coloca Teixeira Coelho, os primeiros centros de cultura brasileiros surgiram na 
década de 80, na cidade de São Paulo” (RAMOS, 2007, p. 75).  
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anos vem tentando equilibrar suas duas propostas: ser um espaço de ensino e 

pesquisa, mas também de promoção cultural, da formação humana em seu sentido 

amplo. 

Mas, como dissemos pouco se sabe de seu projeto original; poucos 

conhecem a documentação que lhe deu origem. Por isso, ao lado da busca de 

fontes primárias nas quais identificamos debates em torno do projeto que deu 

origem a BCG, buscou-se também fontes orais de modo a (re)construir a sua 

história, uma história que é compartilhada oralmente, que está nas memórias dos 

seus antigos funcionários, mas praticamente esquecida pelos mais novos e 

totalmente desconhecida da comunidade universitária que usa suas instalações. 

Então, cabe-nos perguntar: sob quais forças sociopolíticas foi criada a Biblioteca 

Central do Gragoatá (BCG/UFF), de que forma ela vem cumprindo a sua trajetória 

acadêmica e como vem se inserindo na cultura da universidade e na sociedade em 

geral? 

Em vista do exposto, o objetivo geral dessa pesquisa é: conhecer como se 

deu a criação da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG/UFF), os fundamentos 

sociopolíticos de seu projeto e a forma como vem cumprindo sua proposta 

acadêmica, social e cultural. 

Para que o objetivo geral seja alcançado, objetivos específicos foram 

traçados, como forma de obter sucesso na construção da pesquisa e encontrar 

dados pertinentes para percorrer um caminho de análises que se sejam capazes 

de direcionar a pesquisa de forma coerente, sendo eles: 

 

 Conhecer as políticas públicas para o ensino superior no Brasil tendo como 

marco histórico a Reforma Universitária de 1968 e as concepções de 

universidade que nortearam esse debate. 

 

                                                                                                                                                                                  
“Os centros culturais são instituições criadas com o objetivo de se produzir, elaborar e disseminar 
práticas culturais e bens simbólicos, obtendo o status de local privilegiado para práticas 
informacionais que dão subsídios às ações culturais. São espaços para se fazer cultura viva, por 
meio de obra de arte, com informação, em um processo crítico, criativo, provocativo, grupal e 
dinâmico” (NEVES, 2013, p. 2). 
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 Contextualizar o surgimento das bibliotecas universitárias aproximando-as 

do conceito de regime de informação. 

 

 Mapear os canais de discussão usados pelos bibliotecários para conduzir os 

debates sobre a centralização das bibliotecas universitárias, face às novas 

diretrizes para o ensino superior, definidas pela Lei 5540/68 (Lei da Reforma 

Universitária). 

 

 Mostrar o processo de criação da Universidade Federal Fluminense e de 

seu Núcleo de Documentação, órgão responsável pela política de 

informação das bibliotecas e arquivos da Universidade, responsável por 

acompanhar o projeto de criação e implementação da Biblioteca Central de 

Humanas do Campus do Gragoatá – BCG. 

 

 Conhecer o processo de expansão da UFF nas décadas de 1980-1990, a 

geopolítica dos campi universitários, a criação do Campus do Gragoatá e de 

sua biblioteca central – a BCG.  

 

 Desvelar a história da BCG: sua concepção, seu projeto político, sua 

dimensão acadêmica, social e cultural, através de levantamento de fontes 

primárias e da memória de seus profissionais. 

 

Em síntese: pode-se dizer que a pesquisa se justifica, pois pouco se sabe 

da história da BCG. Não há um dossiê registrando sua criação, nem dados sobre 

seu projeto político, o que existe são registros sobre seus serviços e atividades. 

Mas análises qualitativas de sua ação no âmbito da Universidade, não há. 

Entretanto, cabe destacar que, desde a sua criação diversas mudanças ocorreram, 

e assim, esta se configura enquanto um objeto de estudo capaz de ofertar novas 

possibilidades de entendimento acerca da sua função para a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), tanto a social quanto acadêmica. 

Em termos contextuais, a pesquisa situa as bibliotecas universitárias como 

espaços que expressam as concepções sobre as políticas de ensino, ciência e 

tecnologia em curso nos diferentes contextos das políticas públicas 

governamentais. Sua escolha como objeto de pesquisa ocorreu no sentido de 
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conhecer como os debates sobre a universidade no Brasil e suas bibliotecas 

vieram se constituindo face às novas diretrizes impostas pela Reforma 

Universitária de 1968 com vista à expansão dos campi universitários, e de que 

forma essas discussões afetaram as bibliotecas universitárias e seus profissionais. 

Procura-se entender como estes se posicionaram com vista à consolidação de um 

Plano Nacional para as Bibliotecas Universitárias, de que forma a UFF através de 

seu Núcleo de Documentação participou desses debates e como estes 

influenciaram a política de suas bibliotecas, em especial a criação da BCG – objeto 

de estudo desta pesquisa. 

 

1.2 REFERENCIALTEÓRICO 

A discussão do marco teórico encontra-se pautada na relação do passado 

com o presente no que tange às universidades no Brasil, com recorte específico 

para a função das bibliotecas universitárias, apresentando como objeto de estudo a 

Biblioteca Central do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense – BCG/UFF. 

Inicia-se discutindo o ensino superior no Brasil, o surgimento das primeiras 

universidades para culminar na discussão sobre a criação das bibliotecas 

universitárias. Cabe evidenciar que as universidades brasileiras são identificadas 

na literatura da área como instituições que surgiram com muito atraso, existindo 

uma grande diferença histórica quando comparadas às instituições de outros 

países, inclusive os países latino-americanos. Contudo, apesar desta demora, a 

atualidade demonstra uma realidade ampliada4, onde o número de universidades 

expressa a conquista que se iniciou no passado, na década de 1920, quando 

surgiram as primeiras universidades públicas no país. Nessa época o ensino 

passou por fases turbulentas, sendo muito criticado por estudantes e docentes, o 

que originou o ideário da Reforma Universitária, que continha uma proposta de 

universidade autônoma e critica, mas não levado adiante durante os governos 

                                                           
4
 De acordo com o censo de 2015, estão matriculados no ensino superior 8.033.574 alunos. O 

número supera a estatística de 2014 em 2,5%, quando havia 7.839.765 matriculados. Atualmente 
no Brasil são ofertados 33 mil cursos de graduação em 2.364 instituições de ensino superior, 
publicas e privadas. Sobre o assunto ver: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32044-
censo-da-educacao-superior>. 
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Vargas. Só em 1962, durante o governo de João Goulart, o projeto da Reforma 

Universitária voltou à tona, mas foi abortado pelo golpe civil-militar de 1964. Em 

1968, diante do quadro de insatisfação dos estudantes liderados pela UNE, o 

governo militar se sentiu pressionado a formular uma política para a reestruturação 

do ensino superior, da qual se destaca o plano de assistência técnica estrangeira, 

consubstanciado pelos acordos MEC/USAID. Para fazer essas análises contamos 

com os estudos de Cunha (2000), bem como as leituras de Meneghel (2002) e 

Fávero (2006). 

Para analisarmos a universidade em sua dimensão social, criadora, 

formadora e crítica nos apoiamos nas reflexões trazidas por Anísio Teixeira e seus 

interlocutores, como Vincenzi (1986), Mendonça (2003) e Bertolleti (2012), entre 

outros. 

Também achamos importante discutir a Reforma Universitária de 1968, os 

acordos firmados para o ensino superior, seus impactos na educação pública 

superior e nas bibliotecas; as políticas públicas para a universidade nas décadas 

de 1970-1980 e o Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias (PNBU). Para tanto 

contamos com os estudos de Gonzáles de Gomes (2002; 2012) e suas reflexões 

sobre o Estado e os regimes de informação, além das análises de Chauí (2001) 

sobre as reformas na universidade brasileira, o abandono da concepção 

institucional e formadora a favor de uma concepção produtivista e funcional.   

Para relacionar o conceito de Regime de Informação aproximando-o das 

políticas informacionais gestadas pelos governos e seus respectivos projetos de 

governança, instaurados entre 1980-1990, nos apoiamos nos estudos de Nogueira 

(2008) e de Buffa e Pinto (2016), de modo a entender os acordos financeiros 

estabelecidos pelo Ministério da Educação e o BID cujo objetivo era investir na 

construção de um “novo território universitário”, inspirado no modelo norte-

americano: os campi. Um desses acordos, o MEC-BID III relaciona-se com a 

construção do Campus do Gragoatá da UFF e com a criação de sua biblioteca - a 

BCG. 

Para estudar a trajetória da BCG, sua criação e proposta política e 

acadêmica, nos apoiamos em fontes primárias, atas e relatórios técnicos, 
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produzidos pelos gestores da Universidade e pelos bibliotecários, em especial 

aqueles que estavam diretamente ligados ao Núcleo de Documentação, órgão 

gestor dos arquivos e bibliotecas da UFF, cuja trajetória institucional expressava (e 

ainda expressa) a concepção de universidade que se punha em curso e cujos 

debates influenciaram de forma direta a geração do projeto da Biblioteca Central 

do Gragoatá. Para tanto, foram contatadas essas pessoas e as chefias da BCG 

para colher depoimentos, de modo a entender que concepção de biblioteca e de 

universidade se colocava em cena e como tais ideias estiveram presentes (ou não) 

nos debates em torno da criação da BCG e em sua trajetória, nesses 23 anos de 

existência. 

Cabe ressaltar que os bibliotecários da UFF foram os protagonistas do 

debate sobre as bibliotecas no contexto da Reforma Universitária de 1968, 

sediando o primeiro Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU), 

evento que desencadeou em âmbito nacional as discussões de uma política 

pública para as bibliotecas universitárias, consolidada no PNBU, cujas diretrizes 

muito influenciaram o projeto político da BCG. 

 

1.3.  METODOLOGIA 

 Trata-se de pesquisa qualitativa do tipo exploratória pautada em revisão de 

literatura e estudo de caso. Conforme Gil (2008), o objetivo de uma pesquisa 

exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco explorado, sendo seu 

principal caminho investigativo a pesquisa bibliográfica. De acordo com Braga 

(2007), essa abordagem envolve duas fases: a primeira exploratória, cujo objetivo 

é reunir dados, informações, documentos de modo a averiguar as questões que 

envolvem o problema anunciado. Já a segunda fase direciona-se para o objeto em 

si tomando-o na perspectiva de um estudo de caso, sendo, nesta pesquisa, a BCG, 

biblioteca cujo acervo concentra a bibliografia básica e complementar da maioria 

dos cursos das áreas de ciências humanas, ministrados no Campus do Gragoatá 

da Universidade Federal Fluminense. 

Segundo Yin (2001), esta é uma estratégia de pesquisa que compreende 

abordagens especificas de coletas e análise de dados, destacando as entrevistas e 
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depoimentos. Para Quaresma (2005), estas são as formas de coleta de dados 

mais utilizadas em trabalhos de campo. Através delas os pesquisadores buscam 

obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos.  

Nessa pesquisa, os dados objetivos foram obtidos por meio de consultas a 

fontes primárias e secundárias tais como: atas, relatórios, estatísticas, etc. Já os 

dados subjetivos foram obtidos através do contato da pesquisadora com os 

sujeitos envolvidos com o caso. Por isso, levamos em consideração nessa fase da 

pesquisa os estudos sobre a memória coletiva de modo a conhecermos um pouco 

mais sobre a história da BCG, a forma como seus gestores a conceberam e a 

relação dela com a proposta de universidade, tomando como referencial não só a 

sua função acadêmica, mas principalmente social entendendo-a como lócus de 

formação intelectual e não mero espaço de profissionalização, tal como ressaltava 

Anísio Teixeira. 

Segundo Halbwachs (1990), ao reunimos as lembranças de uma ou várias 

pessoas, estas, com efeito, nos ajudam a descrever os fatos que vimos ao mesmo 

tempo e, assim, ”[...] reconstituir toda a seqüência de nossos atos e de nossas 

palavras dentro das circunstâncias definidas, sem que nos lembrássemos de tudo 

aquilo. [...] trazendo-nos algumas provas exatas de que tal acontecimento produziu 

[e] que ali estivemos presentes, que dele participamos ativamente” (HALBWACHS, 

1990, p. 17). 

Também foram levantados documentos primários, tais como relatórios e 

projetos encaminhados pelos bibliotecários do Núcleo de Documentação da UFF 

para o Escritório Técnico do Campus, setor responsável pela ampliação dos campi 

da Universidade e pela elaboração do projeto arquitetônico da Biblioteca Central do 

Gragoatá. Para conhecer a concepção de biblioteca, foi preciso entender o 

contexto em que a biblioteca foi criada, o cenário da Reforma Universitária de 

1968, e o projeto de biblioteca universitária que se punha em curso no país e que 

tinha a centralização dos serviços biblioteconômicos como meta. Uma ideia já 

conhecida na UFF, primeira universidade do país a criar um Núcleo de 

Documentação (NDC) com o objetivo de centralizar as tarefas de gestão das 

bibliotecas setoriais. 
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Para contextualizar a documentação levantada, foram tomados depoimentos 

dos bibliotecários envolvidos com os projetos do NDC e da BCG. Foram feitas 

duas questões de modo a reorientar as lembranças dos gestores e das chefias da 

Biblioteca, de modo a entender seus olhares sobre a universidade, a Biblioteca, 

sua função acadêmica e social. Assim, se de um lado os depoimentos isolados são 

impotentes para reconstituir a totalidade de sua história, por outro lado, ao 

juntarmos as lembranças, as impressões daqueles que viveram um pouco da 

História do NDC e BCG foi possível entender o significado dessa instituição para 

os seus profissionais. 

Essa aproximação da história da BCG com o percurso do NDC se faz 

necessária, pois o sonho de centralização já delineado na proposta de criação do 

Núcleo de fato só se concretizou com a criação da BCG, a primeira biblioteca da 

UFF projetada pelos gestores/bibliotecários com esse fim. Essa aproximação se 

concretizou inclusive fisicamente quando em 1997, após uma alteração no projeto 

arquitetônico original, foi construída no espaço térreo da BCG a sede do NDC (hoje 

denominado SDC). 

Porém, para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta ter 

acesso aos depoimentos. É necessário, como ressalta Halbwachs (1990), que as 

lembranças não tenham cessado de concordar com as memórias, para que assim 

as recordações possam ser reconstruídas sobre um fundamento comum, pois 

[...] Não é suficiente reconstituir peça por peça, a imagem de um 
acontecimento do passado para se obter uma lembrança. É 
necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou de 
noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como no 
dos outros, porque elas passam incessantemente desses para 
aquele e reciprocamente, o que só é possível se fizeram e 
continuam a fazer parte de uma mesma sociedade. Somente assim 
podemos compreender que uma lembrança possa ser ao mesmo 
tempo reconhecida e reconstruída [...] (HALBWACHS, 1990, p. 22). 

A memória individual como se pôde perceber ao longo dessa pesquisa 

envolve as memórias coletivas, pois ao evocarmos o passado sentimos 

necessidade de nos reportamos às lembranças dos outros, pontos de referência 

que existem fora de nós mesmos e que nos auxiliam a lembrar.  
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 Para (re)construir a memória de uma instituição coletiva como a BCG foi 

precioso buscar nas lembranças daqueles que viveram e vivem a sua história as 

referências objetivas e subjetivas para assim conseguirmos contar a história de 

uma instituição tão singular. 
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2 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 A compreensão acerca da biblioteca universitária não pode ser realizada 

fora do processo histórico do surgimento das universidades e das bibliotecas no 

mundo. As universidades historicamente surgiram ligadas à Igreja (séculos XI-XV), 

com acesso restrito à população em geral, servindo quase exclusivamente às 

classes dominantes. As bibliotecas estavam amplamente ligadas às universidades 

e mosteiros e tinham como função primordial a guarda e preservação do 

conhecimento acumulado, constituindo-se assim como santuários da memória da 

humanidade. As bibliotecas de pesquisa somente surgem na era moderna, com o 

renascimento da universidade já sob a influência do Iluminismo. 

Para descrever a formação das bibliotecas universitárias é necessário 

entender a história das universidades no Brasil, pois uma biblioteca universitária é 

parte integrante da instituição a qual pertence, podendo ser considerada como um 

espelho. Sua função deve ser mais que organizar e disponibilizar para comunidade 

acadêmica os recursos de informação necessários à produção de conhecimentos 

seja no âmbito do ensino, da pesquisa e extensão. Apesar de ter o objetivo de 

servir, de modo especifico, aos estudantes, professores e pesquisadores, sua ação 

deve se estender a toda a sociedade. Acordando ao objeto de estudo, verticaliza-

se, a história das universidades no âmbito brasileiro. 

As primeiras manifestações de educação superior no Brasil se iniciaram com 

a vinda dos jesuítas, em 1549, tendo a missão de criar os cursos de Teologia e 

Filosofia. Somente em 1808, com a transferência da Corte para o Brasil, é que o 

ensino superior se expande com a criação das cátedras de Medicina, Direito e 

Engenharia. Tratava-se de um novo ensino superior “que nasce sob o signo do 

Estado nacional, dentro dos marcos da dependência econômica e cultural”, pois 

Portugal estava preso à Inglaterra e à França (CUNHA, 2007, p. 153). 

Para Santos (2012), a concepção do ensino superior, inaugurada com a 

transferência da Corte, pode ser abordada sob duas vertentes: a primeira visava à 

instalação da Escola Normal Superior, responsável pela formação especializada, 

voltada para aperfeiçoar os professores de ensino secundário e normal, liderada 

pelos católicos; a segunda vertente acreditava no ensino superior com o objetivo 
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de desenvolver a pesquisa científica e altos estudos indispensáveis ao progresso 

do País; objetivava absorver os egressos da Escola Politécnica de modo a 

construir o que chamariam de “verdadeiras usinas mentais, local onde se 

[formariam] as elites pensantes do País [...].” (SANTOS, 2012, p. 5). 

Torna-se pertinente sinalizar que nos idos de 1930 a universidade foi 

bastante criticada por professores das instituições de ensino superior, ao terem a 

oportunidade de comparar os cursos ministrados no Brasil com as práticas 

vigentes em outros países, tal como fez Anísio Teixeira. Visando superar tais 

criticas, em 1931, na gestão do Ministro de Educação Francisco Campos, foi 

publicada a primeira legislação universitária nacional: o Estatuto da Universidade 

Brasileira, que autorizou os diplomados a exercerem profissões liberais sob a 

fiscalização ministerial, sendo a profissão de bibliotecário beneficiada pela Lei 

(SANTOS, 2012, p. 5).  

Em 1939, os estudantes, influenciados pela Carta de Córdoba, por meio da 

UNE encaminham um projeto de Reforma Universitária, mas este foi ignorado pelo 

governo Vargas. Em seu ideário “[...] defendia-se [uma] universidade aberta a 

todos; [...] exercício das liberdades de pensamento, de cátedra, de imprensa, de 

crítica e de tribuna; a livre associação dos estudantes dentro da universidade, com 

participação paritária nos conselhos universitários e técnico-administrativos [...]” 

(CUNHA, 2000, p. 169). 

Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial a questão da educação foi 

diluída na luta maior contra o autoritarismo, fazendo com que a ação dos 

estudantes “[...] se deslocasse para o plano internacional, combatendo-se o 

autoritarismo no Brasil pela defesa da causa dos países de regime liberal-

democrático em guerra contra os países de regime nazi-fascista, em muitos 

aspectos semelhantes ao Estado Novo brasileiro”. (CUNHA, 2000, p. 170) 

Entre 1945 e 1964, o ensino em geral permaneceu subordinado à 

organização educacional erigida pelo Estado Novo, “[...] só se revogando os 

aspectos mais visivelmente autoritários da legislação, como a Educação Moral e 

Cívica e a instrução pré-militar nas escolas secundárias” (CUNHA, 2000, 170). Só 

a partir de 1964 o ensino no Brasil sofreu mudanças profundas. Os acontecimentos 
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políticos que sucederam a implantação do regime militar colocaram fim às 

alternativas mais radicais de mudar estruturalmente a universidade, pois estas 

passaram a ser objeto de intervenção do governo federal. Nesta direção, Cunha 

(2000, p. 178) afirma que: 

Essas mudanças foram possibilitadas pela repressão político-
ideológica a professores e estudantes. Os atos institucionais 
baixados pelos governos militares e a Constituição de 1967 abriram 
caminho para a extinção do regime de cátedras; decretos-leis 
determinaram mudanças na organização administrativa e 
acadêmica nas instituições federais de ensino superior, suprimindo 
as possibilidades de apelação judicial; o Ato Institucional n° 5/68 e 
o Decreto-lei 477/69 ameaçavam com a perda ou a limitação de 
emprego o futuro dos professores, e com a expulsão dos 
estudantes que fossem acusados e culpabilizados, em rito sumário, 
por práticas de atividades consideradas subversivas (CUNHA, 
2000, p. 178). 

 

 O Brasil estava mergulhado em protestos e crises, que resultaram na 

Reforma Universitária de 1968 (Lei 5540/68). A respeito das medidas propostas 

pela Reforma de 1968, Fávero (2006, p.34) destaca a “implantação do sistema 

departamental, o vestibular unificado, o ciclo básico, o sistema de créditos e a 

matrícula por disciplina, bem como a carreira do magistério e a pós-graduação”. 

Ressalta que, embora a cátedra tenha sido legalmente extinta, em muitos casos foi 

apenas reduzida sua autonomia e, relacionado a isso, a departamentalização 

encontrou fortes resistências. 

Como consequência das medidas empreendidas pela Reforma, as 

universidades nos anos de 1970 evidenciavam grande heterogeneidade: algumas 

se dedicavam à pesquisa (os chamados Centros de Excelência) e outras ao 

ensino, não raro de qualidade duvidosa, apesar da obrigatoriedade do modelo 

único – ensino, pesquisa e extensão. “E, dado o desprezo da tecnoburocracia 

quanto às condições de implementação - insuficiência de recursos materiais e 

humanos, e às peculiaridades regionais e nacionais (tipo de ensino e pesquisa que 

convinha desenvolver), diversas tentativas de modernização fracassaram”. 

(MENEGHEL, 2002, p. 7) 
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Devido a falta de recursos, as universidades públicas entraram em crise: 

deixariam de participar das discussões sobre as diretrizes nacionais, para se 

dedicarem aos serviços educacionais. E, 

[...] culpadas por deficiências que a própria política governamental 
fizera sedimentar passaram a ser novamente criticadas: 1) pela 
falência da Reforma de 1968; 2) por serem, de modo geral, 
ineficientes para o mercado e para o Estado; 3) por privilegiarem a 
elite que concluía o Segundo grau; 4) por ‘esbanjarem’ e ‘sugarem’ 
recursos dos níveis de instrução anteriores. (MENEGHEL, 2002, p. 
7). 

O fim do “milagre econômico” revelou os sérios problemas que a educação 

superior enfrentaria nas décadas seguintes, como aborda Meneghel (2002, p. 9): 

A educação superior [foi] marcada por corte de recursos5, era 
acusada de instrumento da desigual distribuição de renda (utilizava 
recursos vultuosos em prol da elite), de não se dispor a trabalhar 
para o desenvolvimento regional e nacional e de não promover a 
autonomia tecnológica do país, a Universidade na década de 80 
parecia ao Estado um gasto difícil de justificar para a sociedade. As 
manifestações do último Governo Militar com respeito às IES eram 
bastante diferentes das feitas após o Golpe, quando estas eram 
prioridade na agenda governamentais. Neste contexto, 
questionava-se a função da pesquisa nas instituições acadêmicas 
e, por extensão, o modelo de indissociabilidade. Em 1981, o MEC 
realizou estudos sobre a cobrança de mensalidades nas 
instituições da rede pública, sob aceno positivo do CFE6 
(MENEGHEL, 2002, p. 9). 
 

Movido por ideias neoliberais, o governo Collor (1990-1992) colocou em 

prática “[...] medidas liberalizantes e de desregulamentação econômica; 

desmembrou a área social em várias instituições, fazendo oposição sistemática à 

consumação dos direitos sociais; paralisou todas as ações e projetos culturais 

do país e aprofundou o sucateamento das universidades públicas” (SILVA, 2010, p. 

                                                           
5
 Tomando por base o ano de 1973, os recursos para custeio e capital das Universidades 

diminuíram, em 1978, 32% em valor real e, em 1980, cerca de 43%. Os gastos do MEC com C&T 
caíram de 54%, em 1976, para 27% em 1981 (DAGNINO, 1985). 

6
 A argumentação básica utilizada para o ensino pago era: a) Justiça Social – 75% dos estudantes 

freqüentavam instituições privadas, apesar de terem, em média, poder aquisitivo inferior ao dos 
matriculados nas instituições federais; b) Falta de recursos para o ensino médio e primário – os 
recursos gastos com as IES seriam melhor aplicados se transferidos para o ensino médio e 
primário, carentes de meios, beneficiando a massa da população; c) Constitucionalidade – a 
Constituição tinha por obrigação do Estado a oferta de ensino público e gratuito apenas no nível 
primário, sendo restrita nos outros níveis aos alunos carentes com comprovado aproveitamento dos 
estudos (ROSA, 1982, p.122). 
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12). Nos governos seguintes, Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique 

Cardoso (1994-2001) a questão recrudesceu. 

No entanto, apesar dos ajustes econômicos e o incentivo à política neoliberal 

com privatizações, etc. o ano de 1996 marcou o campo da educação de forma 

positiva, uma vez que a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) veio a exigir um repensar da estrutura educacional do 

país em todo o seu âmbito. Mas um retrocesso permaneceu na esfera do ensino 

superior: a divisão de recursos públicos desse nível de ensino com a iniciativa 

privada, através da isenção de imposto e/ou incentivos a programas de bolsas de 

estudos e linhas de créditos educativos. 

Segundo Rodrigues (2007), esses precedentes estimularam o processo de 

transferência para o setor privado do atendimento dos serviços educacionais, 

transformando a educação - bem público - em educação-mercadoria. De acordo 

com Rodrigues (2007, p. 16) esse processo se alinha com a política dos 

organismos multilaterais para a Educação Superior na América Latina e Caribe, 

entre eles o BID. Essas ações podem ser sintetizadas em cinco aspectos:  

1) a busca de abertura do setor educacional aos investimentos 
privados. 2) a “globalização dos sistemas educacionais”, isto é, o 
incentivo às universidades públicas e privadas para que se 
associem a instituições de Educação Superior de caráter 
transnacional. 3)  o fortalecimento das chamadas “universidades 
corporativas”, 4) incentivo à educação à distância, impulsionada 
pelas inovações tecnológicas e apoiada na comercialização de 
“pacotes educativos”. 5) Todos os organismos multilaterais indicam 
a transferência de recursos orçamentários da Educação Superior à 
educação básica (RODRIGUES, 2007, p. 19). 

Como é sabido, a principal função da universidade pública, assim como de 

sua biblioteca, está relacionada às atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

ações indissociáveis. Mas como fazê-las se nessa guinada neoliberal seu projeto 

de crescimento autônomo esta comprometido pela falta de investimento público? 

Por isso, já no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, “fez-se 

necessário flexibilizar e diversificar a oferta de educação superior, de maneira que 

possibilitasse o surgimento de outros formatos institucionais e organizacionais” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 84) Em contrapartida, o Estado aumentou paulatinamente sua 

função avaliadora e coordenadora do sistema, tornando-se basicamente um 
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“Estado avaliador e gestor do sistema” (CHAUÍ, 2001) afastando-se da função de 

mantenedor, além de pressionar as universidades públicas a racionalizar seus 

gastos e a diversificar suas fontes de investimento, procurando através de projetos 

e parcerias aproximar-se do setor privado. Nesse cenário o discurso da autonomia, 

questão reivindicada pelos estudantes e professores em seus projetos de Reforma 

Universitária, é resignificado nos moldes da busca da “autonomia financeira”, 

mudando o significado político do termo. 

Para além dos aspectos aqui mencionados, a nova orientação política induz 

uma crescente subordinação das universidades às regras do mercado, à 

competição pelo autofinanciamento, transformando essas instituições em 

empresas, alterando assim sua identidade, o papel institucional, os compromissos 

sociais e a própria concepção de universidade pública.  

Nas seções que seguem procuraremos explicar esse processo, tomando 

como marco histórico a Reforma Universitária de 1968 (Lei 5540/68) relacionando-

a com os projetos de desenvolvimento e governança dos governos-militares e 

daqueles que os sucederam, de modo a entendermos o papel da Universidade 

pública e de suas bibliotecas nas políticas públicas para o campo educacional no 

Brasil entre 1970-1990.  

 

2.1 OS ACORDOS MEC-USAID E A REFORMA UNIVERSITÁRIA 

Durante anos a organização do ensino superior sofreu diversas 

modificações e com elas reformas, sendo a Reforma Universitária de 1968 

resultado do regime instaurado com o golpe civil-militar de 1964, de grande 

impacto para a universidade. Para Freitag (1980), a ideia da Reforma estava 

contida na própria fundação das primeiras universidades no Brasil, mas, devido ao 

atraso em sua constituição, só teve força de Lei na ditadura militar. 

Barbosa (2009) diz que, no período populista (1945/1964) a crise 

universitária se acentuou profundamente, e mesmo com a expansão das vagas, o 

mercado não conseguia absorver todos os diplomados. Verifica-se, porém, que tais 
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discussões não eram novas, pois estavam presentes no 2º Congresso Nacional 

dos Estudantes, no qual criada a UNE em 1938. Assim, 

[...] o ideário de Reforma Universitária deita suas raízes em um 
tempo anterior há pelo menos vinte anos de sua implementação 
pelo governo militar em 1968. Esse desejo de reforma se dava em 
função da aceleração na implantação da indústria de base, ao criar 
uma quantidade considerável e variável de novos empregos nos 
anos 40 aos anos 50. Por outro lado, diante da deterioração dos 
tradicionais meios de ascensão social, descortinou-se para as 
classes médias a possibilidade de ascensão social através da 
educação (ROMANELLI, 2000, p. 205-6 apud BARBOSA, 2009, p. 
8). 

Ancorado no projeto desenvolvimentista, o movimento pela modernização 

do ensino superior no Brasil tem seu ápice com a criação da Universidade de 

Brasília (UnB), considerada um antecedente importante para a Reforma 

Universitária de 1968. Instituída por meio da Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 

1961, [...] ”a UnB surge não apenas como a mais moderna universidade do país 

naquele período, mas como um divisor de águas na história das instituições 

universitárias, quer por suas finalidades, quer por sua organização institucional [...]” 

(FÁVERO, 2006, p. 29).  

A Universidade de Brasília (UnB) foi criada na nova capital do país em um 

momento que a população imigrante não gerava demanda significativa de ensino 

superior e foi organizada sob dois propósitos, descritos por Cunha (2000, p. 25): 

Em primeiro lugar, à necessidade de manter junto à burocracia 
governamental uma reserva de especialistas de alta qualificação. 
Aparentemente, essa reserva técnico intelectual poderia ser 
reunida pelas faculdades que seriam inevitavelmente criadas em 
Brasília segundo os padrões vigentes no país [...] Mas era 
justamente isso que se procurava evitar. Se a transformação das 
universidades e escolas isoladas, na direção apontada pelo ITA, 
encontrava obstáculos internos poderosos, a criação de uma 
universidade sem as características arcaicas das existentes seria 
não só desejável como possível, já que Brasília estava sendo 
planejada de acordo com critérios revolucionários em termos de 
urbanismo e de arquitetura. Este o segundo propósito: criar um 
paradigma moderno para o ensino superior brasileiro, mais amplo 
que o ITA, porque deveria abranger todos os campos do saber 
capazes de influir nos rumos das universidades e faculdades 
arcaicas, não só pelo "efeito de demonstração", mas, também, 
pelo poder conferido pela vizinhança e patrocínio do núcleo do 
Estado (CUNHA, 2000, p. 25). 
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 Como dissemos anteriormente, as críticas mais fortes ao sistema 

educacional da época vieram do movimento estudantil, que se organizava em 

seminários nos quais eram apresentadas propostas com um ideário de Reforma 

Universitária diferente da Reforma implementada pelo governo militar em 1968. 

“Os seminários da UNE sobre a Reforma Universitária no início dos anos 60, de 

modo geral, colocam sempre o problema da universidade articulado com as 

reformas de base e questões políticas mais globais” (FÁVERO, 2006, p.30). 

 Ficava evidente a posição dos estudantes: combater o caráter arcaico e 

elitista das instituições universitárias7: 

Nesses seminários são discutidas questões relevantes como: a) 
autonomia universitária; b) participação dos corpos docente e 
discente na administração universitária, através de critério de 
proporcionalidade representativa; c) adoção do regime de trabalho 
em tempo integral para docentes; d) ampliação da oferta de vagas 
nas escolas públicas; e) flexibilidade na organização de currículos 
(FÁVERO, 1994, p. 150- 151 apud FÁVERO, 2006, p. 29). 

A repressão política desencadeada após o golpe militar atingiu rigidamente 

a educação. Dentre os atos repressivos estão: 

[...] o Decreto n. 4.464/64, que extinguiu a União Nacional dos 
Estudantes (UNE); o Decreto n. 228/67, que limitou a existência de 
organizações estudantis ao âmbito estrito de cada universidade; o 
Decreto n. 477/69, que impôs severas punições aos estudantes, 
professores ou funcionários que desenvolvessem atividades 
consideradas hostis ao regime militar, além da criação, no interior 
do MEC, de uma divisão de segurança e informação para fiscalizar 
as atividades políticas de professores e estudantes nas instituições 
(MARTINS, 2009, p. 18).  

Universidades foram invadidas, como o caso da UNB, que por três vezes foi 

ocupada por tropas militares, professores foram demitidos ou aposentados 

compulsoriamente por serem considerados “nocivos” ao regime militar.  “A inserção 

dos docentes nessa mobilização traduzia as aspirações de cientistas e de jovens 

pesquisadores que haviam recebido formação no exterior e desejavam fazer da 

                                                           
7
 Cunha (2007, p. 176) resume as diretrizes da reforma expressa pela UNE na Carta da Bahia 

(1961) da seguinte forma: [...] modernização do ensino superior [...] criação de institutos de 
pesquisa; organização do regime departamental; trabalho docente e discente em tempo integral; 
extinção da cátedra vitalícia; estruturação da carreira docente a partir de cursos de pós-graduação; 
[...] remuneração justa para os professores e assistência aos estudantes, como bolsas, etc. 
incentivo à pesquisa científica, artística e filosófica. 
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universidade um lócus de produção de conhecimento científico.” (MARTINS, 2009, 

p.19). 

Diante desse quadro, o governo militar se sentiu pressionado a formular 

uma política para a reestruturação do ensino superior na qual se destaca o plano 

de assistência técnica estrangeira, consubstanciado pelos acordos MEC/USAID, 

conforme aborda Germano (1994, p. 117): 

 
A partir de 1964 acordos foram feitos entre o MEC e a USAID - 
uma agência do governo norte-americano - abrangendo todos os 
níveis de ensino. Outros assessores norte-americanos, a serviço do 
MEC, como Rudolph Atcon, se envolveram também na definição da 
reforma universitária. Desse modo, a tônica do chamado Relatório 
Atcon (1966) recaia sobre a necessidade de disciplinar a vida 
acadêmica, coibindo o protesto, reforçando a hierarquia e a 
autoridade. Além disso, o Relatório enfatizava a importância de 
racionalizar a universidade, organizando-a em moldes 
empresariais, privilegiando assim, a questão da privatização do 
ensino (GERMANO, 1994, p. 117). 

 

Com a Guerra Fria iniciou-se um efusivo apoio direto e indireto do governo 

estadunidense aos países aliados, tendo em vista a ampliação do mercado e a 

vigilância política, sendo a educação uma das áreas que mais recebeu 

intervenção. Tal como ressalta Burke (2007, p. 13), “o apoio internacional norte-

americano durante a Guerra Fria [tinha] como objetivo promover reformas sociais 

em prol da Grande Sociedade”, entendida aqui como o bloco Ocidental sob o qual 

os EUA detinham hegemonia. 

A intervenção da USAID expressa uma das arestas do esforço ideológico 

dos norte-americanos para manter sua hegemonia na América Latina. No Brasil, as 

ações da agência norte-americanase processaram de modo integrado em várias 

áreas e sob três linhas de atuação: assistência técnica; assistência financeira, 

traduzida em recursos para financiamento de projetos e compra de equipamentos 

nos EUA, “[...] além da assistência militar, concretizada pela vinda de consultores 

militares norte-americanos ao Brasil e do treinamento de militares brasileiros nos 

Estados Unidos, assim como do fornecimento de equipamentos militares” 

(FÁVERO, 2006, p. 30). 

Conforme ressalta Freitas (2003, p. 7), o início da implantação de vários 

sistemas de informação nos EUA na década de 1960 ocorreu em âmbito nacional 
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por meio de “agências governamentais devotadas à informação científica e 

tecnológica (NASA, Energia Atômica, Saúde Mental e Medicina) ou serviços 

especializados (Science Information Exchange, National Referal Center e 

Committeeon Scientifc and Technical Information)”. Esse modus operandi também 

foi transferido para os países aliados, como o Brasil, onde técnicos americanos 

prestavam consultoria. 

Para melhor contextualização, a “United States Agency for International 

Development (USAID) surgiu em 1961 para dar continuidade, em escala ampliada, 

ao trabalho da ICA (International Cooperation Administration), que desde 1954 

vinha financiando projetos de interesse do governo norte-americano em várias 

áreas do mundo, sempre com a justificativa de ajudar os países pobres. No Brasil, 

as ações da ICA ficaram conhecidas como os programas do Ponto IV e, mesmo 

após o surgimento da USAID, o antigo termo continuou a ser utilizado” (MOTTA, 

2010, p. 238). 

Conforme Motta (2010, p. 238-39), na década de 1950 a ICA custeou 

treinamento para produtores rurais, atividades relacionadas ao ensino técnico e à 

formação de professores de nível elementar. Em 1961 a USAID assumiu os 

programas mantidos pela ICA, entretanto, “[...] os recursos disponíveis tornaram-se 

maiores e os objetivos mais ambiciosos, respondendo às ansiedades crescentes 

de Washington em relação à América Latina e, em particular, ao Brasil”. No 

entanto, a atuação na área educacional foi apenas a parte mais visível da presença 

da USAID no Brasil. 

Os acordos MEC-USAID ganharam destaque por envolverem temas 

sensíveis aos setores estudantis, o grupo social mais radicalizado naqueles anos, 

constituindo-se como o principal símbolo de resistência ao aumento da presença 

norte-americana no Brasil após o golpe militar de 1964, fornecendo argumento 

importante às manifestações anti-imperialistas e antiamericanas (MOTTA, 2010, p. 

238). 

Vale ressaltar que acordos MEC-USAID já vinham sendo celebrados pelos 

governos dos estados e pelo governo federal muito antes do golpe de 1964, como 

parte da “Aliança para o Progresso”, uma política de contenção do avanço das 
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forças socializantes no contexto da Guerra Fria. (GERMANO, 1994, p. 125). Com a 

Aliança para o Progresso e outras agências e programas, percebe-se a influência 

exercida pelos EUA sobre a educação no Brasil, ao destinar recursos à educação 

primária e alfabetização de adultos, além de auxiliar técnica e financeiramente o 

governo militar a fazer a reforma do ensino superior. 

Um dos temas que suscita debates consiste na questão do “roubo de 

cérebros”, pois se verificou acordos entre o MEC e o USAID abrangendo diversos 

níveis de ensino, bem como levando centenas de brasileiros para treinamento nos 

EUA. Assim, entre 1963 e 1970, a USAID-Nordeste enviou certa de 1.200 bolsistas 

para o território norte-americano. Além disso, impuseram o consumo de 

tecnologias avançadas - como satélites, visando implementar no país programas 

de tele-educação, pois conheciam o poder informacional e educacional da mídia 

televisiva e a carga ideológica que esta poderia disseminar. Esse aspecto do 

acordo nos mostra a força dos aparatos informacionais na disputa pela hegemonia 

mundial, conforme ressalta Burke (2007, p. 6) ao afirmar: 

As preocupações dos Estados Unidos sobre o declínio de sua 
posição competitiva na remodelada economia mundial da década 
de 1970 e as ameaças à sua liderança na pesquisa científica criou 
uma nova rodada de intenso interesse, focada na disseminação da 
informação científica e técnica patrocinada pelo governo. (BURKE, 
2007, p. 6). 

 

Entre 1964 e o final de 1967, os protestos estudantis se acirraram, 

centrando-se, sobretudo, em dois pontos: a) revogação dos Acordos MEC-USAID, 

e b) revogação da Lei Suplicy (Lei nº 4. 464, de 9.11.1964), pela qual a UNE foi 

substituída pelo Diretório Nacional de Estudantes. Cabe aqui destacar também as 

mobilizações contra a privatização do ensino, com os estudantes exigindo mais 

vagas e verbas para a educação pública. 

Na busca por soluções para a crise o governo realizou uma série de 

medidas, dentre elas a criação do Grupo de Trabalho da Reforma Universitária 

(GTRU), no ano de 1968, por meio do Decreto nº 62.937, que tinha por objetivo 

estudar a reforma universitária brasileira, era a busca de uma saída para 

estabelecer o controle da situação. Após cinco meses de estudos, o GRTU 

apresentou sua proposta de reforma. Entre julho e novembro de 1968 o projeto foi 

elaborado, aprovado e transformado em lei pelo Congresso sendo logo sancionado 
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pelo presidente Costa e Silva. Tratava-se da Lei 5.540/68, inspirada no modelo 

universitário norte-americano, que estruturava o ensino superior em duas etapas: 

ciclo básico e profissional e criava dois níveis de pós-graduação (mestrado e 

doutorado). 

Entre as medidas criadas com o intuito de aumentar a eficiência e a 

produtividade da universidade, sobressaem: o sistema departamental, o vestibular 

unificado, o ciclo básico, o sistema de créditos e a matrícula por disciplina, bem 

como a carreira do magistério e a pós-graduação. A Lei também extinguiu a 

cátedra e introduziu o regime de tempo integral e dedicação exclusiva para os 

professores, consolidou a estrutura departamental, criou o sistema de créditos por 

disciplinas, instituiu a periodicidade semestral e as instituições privadas de ensino 

foram reconhecidas como entidades assistidas pelo poder público. 

Um aspecto que foi muito debatido foi a acentuada preocupação da Reforma 

em relacionar educação e mercado de trabalho. Desse modo o sistema 

educacional - ensinos médio e superior - prepararia a força de trabalho para o 

sistema produtivo e as instituições não-universitárias se dedicariam à pesquisa. 

São nessas instituições que surgem os chamados “centros de informação 

documentação”, enquanto que para a universidade o predominante é o modelo da 

biblioteca central, visando à racionalização de recursos e mão de obra. 

(GERMANO, 1994). 

Esse aspecto da Reforma Universitária, a preocupação com a 

profissionalização e com o mercado de trabalho, vai ao encontro das análises de 

Burke (2007), que ressalta que, nos EUA, o progresso acadêmico foi além da 

pesquisa. Um mercado de trabalho promissor guiou os programas de ciência da 

informação para a formação profissional a ser estabelecida em todo o país, 

fazendo surgir uma nova geração de cientistas da informação, “a primeira a ter sido 

formalmente treinada na prática” (BURKE, 2007, p. 14). 

Em síntese: apesar de todas as críticas a Reforma Universitária imposta 

pelo governo militar se consolidou. Mas o número de docentes era escasso e o 

ensino de pós-graduação era praticamente inexistente, sem mencionar o déficit de 

recursos humanos qualificados para a pesquisa cientifica e tecnológica. 
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Diferentemente do que ocorria nos países considerados de primeiro mundo, as 

principais fontes de recursos financeiros para o desenvolvimento de pesquisas não 

foram para as universidades, mas para as instituições de pesquisa não-

universitárias, em áreas economicamente estratégicas como a de petróleo, energia 

elétrica, agricultura, entre outras. Ou seja: cabia às universidades a formação de 

recursos humanos e às instituições não-universitárias a atividade de pesquisa. 

 

2.2 UNIVERSIDADE NO BRASIL: PROJETOS E CONCEPÇÕES 

A universidade em sua dimensão social, criadora, formadora e crítica é 

discutida desde os anos de 1930 por Anísio Teixeira. Trata-se de um debate 

também explorado por autores como Pedro Goergen (1999), Marilena Chauí 

(2001), Nogueira (2003) e Bertolleti (2012), com os quais procuraremos dialogar ao 

longo desse estudo. 

Segundo Bertolleti (2012), Teixeira apresentou para o campo educacional, 

análises e propostas relevantes para se pensar a reestruturação da universidade 

brasileira, se contrapondo ao modelo universitário existente. Propôs um modelo 

inspirado na universidade alemã do início do século XIX, a Universidade de 

Humboldt cujo principio fundador pautava-se no “[...] desenvolvimento do saber 

científico e na construção e valorização de uma cultura nacional, demonstrando 

uma atenção relevante aos problemas de ordem social” (BERTOLLETI, 2012. p. 2). 

De acordo com Teixeira (1989), a ideia de universidade no Brasil vinha 

desde o início da República, aparecendo em três projetos: a) em 1915, com a 

Reforma Carlos Maximiliano a qual facultava ao governo, reunir a Escola 

Politécnica e a de Medicina do Rio de Janeiro em universidade, “incorporando uma 

das Faculdades Livres (privadas) de Direito da então capital”; b) em 1920, com a 

criação da Universidade do Rio de Janeiro com três escolas: de medicina, direito e 

engenharia; c) em 1927, com a Universidade de Minas Gerais, nesta também 

perdurando a tradição das escolas superiores profissionais. Para Teixeira estas 

instituições não representavam a idéia de universidade [...] “senão a sua reunião 

em administração conjunta” (TEIXEIRA, 1989, p. 106). 
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Para Anísio a concepção de universidade existente no Brasil no primeiro 

quartel do século XX é a “[...] universidade profissional do médico, do jurista e do 

engenheiro” (TEIXEIRA, 1989, p. 106). Daí o seu esforço em mudar tal idéia até se 

chegar à universidade moderna, voltada para a pesquisa, ciência e ensino. 

Teixeira (1989, p. 106) define a “universidade moderna” como a 

"universidade da sociedade industrializada, integrada na sociedade, no seu 

comércio, na sua indústria, nos seus serviços, na sua arte e no seu 

desenvolvimento global”. Esse projeto, além de se consolidar tardiamente no 

decorrer do século XX, enfrentou circunstâncias culturais e sociais adversas devido 

à herança colonial e a tradição em manter “[...] a escola superior isolada e fechada, 

destinada à formação da elite pela cultura superior nas profissões liberais” 

(TEIXEIRA, 1989, p. 106). 

[...] Enquanto o consenso social em torno dessa escola superior 
isolada e fechada, destinada à formação da elite pela cultura 
superior nas profissões liberais, pôde ser mantido, as escolas 
superiores foram poucas e desempenharam as suas funções 
sociais com zelo e razoáveis resultados (TEIXEIRA, 1989, cap. 8, 
p. 106). 

Avançando nessa discussão Teixeira (1989) apresenta-nos o 

desenvolvimento do Ensino Superior no Brasil dividindo-o em dois períodos,  

[...] primeiro, o do ensino superior pelo que se poderia chamar de 
grandes escolas profissionais: de medicina, direito e engenharia. O 
segundo período é o da expansão das escolas de filosofia, ciências 
e letras, de economia e as outras que se lhes seguiram, de que não 
tínhamos experiência e que resultaram em simples escolas de 
pré-graduação, lembrando os liberais arts colleges 
anglo-saxônicos, que não podem chegar, automaticamente, ao 
nível de pós-graduação, no entanto é nessa fase de renovação e 

reconstrução é que está imersa nos dias de hoje a universidade 
do Brasil (TEIXEIRA, 1989, cap. 8, p. 108). 

Contextualizando esse processo, o autor nos lembra de que no final do 

século XIX o pensamento liberal republicano, marcado pela idéia de que a 

educação competia à sociedade e ao indivíduo e não ao Estado, fez com que este 

reduzisse a sua ação pública no campo da cultura, cabendo a ele “[...] regular e 

promover a atividade privada, reforçando-se assim a tradição, nascida ao tempo do 

Império dos colégios e escolas particulares” (TEIXEIRA, 1989, cap. 8, p.107). Esse 

elitismo fez com que “[...] a universidade moderna, com a definitiva introdução da 
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ciência experimental no seu campo de estudos” fosse apenas generalizada no 

Brasil no último quartel do século XX.  (TEIXEIRA, 1989, cap. 7, não paginado). 

Com as nossas escolas profissionais isoladas, ficamos com o 
ensino universitário de tipo profissional, mas não chegamos à 
universidade de Humboldt, nem sequer a Oxford, com o estudo 
desenvolvido dos clássicos e da história. No século XIX, com o 
Colégio Pedro II, tivemos o estudo propedêutico do latim e do 
grego e o estudo da história no nível secundário, sem o levarmos 
ao nível superior (TEIXEIRA, 1989, cap. 7, não paginado). 

Para Teixeira as lacunas do ensino superior brasileiro somente se acentuam 

na década de 1920, mais especificamente, após a I Guerra Mundial, “[...] quando o 

desenvolvimento econômico do país passa a exigir a inclusão da ciência, com seus 

métodos de pesquisas, no ensino superior e na universidade”. Nesse cenário a 

universidade de ciência e de pesquisa se impõe, “[...] pois, deixa a universidade de 

ser puramente de transmissão do saber existente para se fazer a criadora do novo 

saber e do novo conhecimento” (TEIXEIRA, 1989, cap. 8, p. 107). Surge assim, a 

ideia de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, “[...] para ampliar a área de 

estudos oferecidos pela universidade, proporcionando cursos superiores nos 

campos em que no Brasil, continuando tradição vinda do Império, só se mantinham 

cursos de nível secundário” (TEIXEIRA, 1989, cap.8, p. 107). 

A introdução da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “[...] viria substituir 

o autodidatismo antes reinante nesses estudos” E acrescenta que as primeiras 

escolas do tipo, no Rio de Janeiro (Universidade do Distrito Federal, criada em 

1935) e em São Paulo (Universidade de São Paulo, criada em 1934), “[...] 

representavam real acréscimo ao ensino superior então existente no país e tinham 

(sobretudo em São Paulo), o propósito de fazerem escolas centrais “[...] 

ministrando os cursos básicos propedêuticos aos cursos das escolas propriamente 

profissionais de medicina, direito e engenharia e, depois, à especialização literária, 

científica e filosófica” (TEIXEIRA, 1989, cap. 8, p. 107).  

 Vincenzi (1986) nos traz um esboço de como se construiu estes projetos de 

universidade e suas concepções. Anteriormente sob influencia do positivismo 

comteano, os responsáveis pela educação brasileira se pronunciaram contra a 

ideia de universidade por “considerá-la uma instituição elitizante e promotora de 
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um saber ornamental. Apesar disso, no entanto, a Reforma Maximiliano, de 1915, 

autorizou a sua criação, mas nenhuma providência foi tomada para implantá-la” 

(VINCENZI, 1986, p. 1) 

Relacionado à questão universitária VincenzI (1986) aponta três eventos 

relevantes na década de 1920 e que impulsionaram os debates sobre o “modelo de 

universidade”: a) o inquérito promovido pelo jornal O Estado de São Paulo; b) o 

Congresso sobre o Ensino Superior, realizado no Rio de Janeiro, de 11 a 20 de 

agosto de 1927; c) o inquérito promovido pela ABE. A intenção era levantar entre 

os intelectuais, “opiniões que ajudassem a indicar os traços básicos da 

universidade desejada e adequada ao país, ao menos em tese” (VINCENZI, 1986, 

p. 2). 

Tanto a Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934, como a 

Universidade do Distrito Federal (UDF), organizada em 1935 no Rio de Janeiro 

sintetizam esforços institucionais que iam ao encontro dos anseios de 

modernização expressos pelos intelectuais e educadores, sendo ambas as 

instituições fruto de “um vigoroso debate nacional sobre a educação que nos 

convinha, com a destacada participação dos partidários da escola nova” 

(VINCENZI, 1986, p.1).  

A Reforma Francisco Campos recomendou, em 1931 a criação da 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras, e sua inserção na Universidade do Rio 

de Janeiro, porém o governo de São Paulo se adiantou, criando em 1934 a 

Universidade de São Paulo (USP) incorporando algumas “escolas superiores já 

existentes, bem como diversos institutos técnico-científicos mantidos pelo Estado, 

além da recém fundada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL)”. 

(VINCENZI, 1986, p. 21) De acordo com as análises de Vincenzi (1986), o projeto 

político que cerca a criação da USP, mostra-nos que a instituição foi planejada 

para a formação de suas classes dirigentes, “na esperança de que, através do 

conhecimento científico e da alta cultura, pudessem as elites paulistas recuperar o 

domínio político nacional perdido com a Revolução de 30” (VINCENZI, 1986, p. 22) 

A construção da UDF foi proposta por Anísio Teixeira, porém havia fatores 

contrários a essa implementação, tendo acontecido “ataques por parte da Igreja 
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Católica, e também do Ministro de Educação da época, Gustavo Capanema, o qual 

alegava desobedecer a nova instituição aos padrões estabelecidos pela Reforma 

Francisco Campos” (VINCENZI, 1986, p. 6). 

Porém, como o Brasil passava por um momento conturbado no âmbito 

político, a criação da UDF foi autorizada por contrapartida de acordos, e instituída 

através do Decreto n° 5.513, publicado em 4 de abril de 1935. O acordo tinha total 

viés político, visto que se deu por uma iniciativa de Getúlio Vargas em busca de 

apoio do prefeito do Distrito Federal, Pedro Ernesto. Dentre as finalidades da 

universidade estipuladas pelo decreto, destacam-se: a) promover e estimular a 

cultura de modo a concorrer para o aperfeiçoamento da comunidade brasileira; b) 

encorajar a pesquisa científica, literária e artística; c) propagar as aquisições da 

ciência e das artes, pelo ensino regular de suas escolas e pelos cursos de 

extensão popular; d) formar profissionais e técnicos nos vários ramos de atividade 

que as suas escolas e institutos comportarem; e) prover a formação do magistério, 

em todos os seus graus. (BRASIL. Distrito Federal, Decreto nº 5.513, 4 de abril de 

1935).  

Anísio Teixeira, ao justificar a criação da UDF, utilizava o argumento de uma 

“universidade de fins culturais”, com a proposta de exercer nada menos do que a 

“coordenação intelectual do país, transformando-se num dos seus grandes centros 

de irradiação científica, literária e filosófica” (MENDONÇA, 2003, p. 155) 

Em 1938, a UDF foi extinta por perseguição política e devido às questões 

provenientes da querela com os católicos, que se sentiram ameaçados com o 

discurso de Anísio em defesa da educação pública, ameaçado assim a “[...] quase 

absoluta dominância [dos católicos] na direção dos estabelecimentos escolares de 

elite. Outro fator que contribuiu foi “a ascensão de políticos defensores do projeto 

educacional autoritário no governo federal” (VINCENZI, 1986, p. 23). 

Anísio Teixeira entendia que, para melhorar a educação nacional, era 

preciso começar pela formação dos profissionais que atuariam em todos os níveis 

do ensino (TEIXEIRA, 1988 apud BERTOLLETI, 2012, p. 4). Daí sua preocupação 

com o ensino superior. Neste sentido, o educador baiano assumiu a luta pela 

universidade, criticando o autodidatismo, o isolamento, a estrutura arcaica das 
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instituições universitárias da época e a postura de professores e alunos nela 

inseridos. “Ele acreditava que essa universidade não serviria como instrumento 

para unir um país, pois, a universidade estruturada no Brasil desunia, separava, 

diferenciava e não atuava, antes de tudo, como lócus da educação e do saber” 

(TEIXEIRA, 1988 apud BERTOLLETI, 2012, p. 4). Anísio 

Defendia maior autonomia das universidades diante das pressões 
externas, tais como do Estado e da Igreja e por isso recebeu 
severas criticas dos católicos e de liberais conservadores. Seu 
ideário de universidade moderna elevou o status da pesquisa num 
patamar nunca antes alcançado, ressaltando sua indissociabilidade 
com o ensino e a formação (SOUZA et al., 2013, p. 221).  

De acordo com Teixeira, cabe à Universidade criar e elaborar as fontes da 

cultura que irá inspirar, acompanhar e controlar o desenvolvimento da nação e 

acrescenta:  

[...] está é função da universidade, quando ela se faz autêntica e 
verdadeira: o conhecimento, o saber humano não se transmite sem 
que a nação participe do seu processo de elaboração. A simples 
importação dos produtos desse saber ou conhecimento não cria a 
cultura num país (TEIXEIRA, 1989, cap. 7, não paginado).   

No tangente à relação desse específico modelo de universidade com a 

cultura, o autor (TEIXEIRA, 1989) trata que 

A universidade somente será de pesquisa quando passar a 
reformular a cultura que vai ensinar. Pode parecer excessivo dizer 
que a cultura humana tem de ser reelaborada para ser ensinada. 
Isso, porém, é literalmente verdade. Se se trata de uma cultura 
própria e já existente, a transmissão é uma revisão e adaptação, 
pois toda cultura é ela própria um processo dinâmico. Mas se 
desejo transmitir uma cultura nova, não a posso transmitir pondo o 
aprendiz em contato com os "produtos" dessa cultura, mas 
tornando possível ele aprendê-la pelo processo de sua formação, 
de modo que ele, de algum modo, a reinvente, inserindo-a em seu 
modo de pensar. Ele não deve ficar apenas capaz de compreendê-
la, mas de fazê-la e de continuá-la, sem mencionar a capacidade 
de aplicá-la. A cultura realmente existente é a que estiver 
incorporada pela sociedade, e a sociedade é hoje nacional. 
(TEIXEIRA, 1989, cap. 7, não paginado).   

 

Para Anísio Teixeira, segundo Mendonça (2003) a Universidade seria a 

instituição, por excelência, para a construção da cultura na sua acepção mais 

avançada enquanto expressão das sociedades contemporâneas; “base científica e 

tecnológica e onde se formaria o novo intelectual a quem competiria exercer a 
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direção da sociedade”. Ela seria o principal foco de irradiação de uma nova 

mentalidade científica que difundida ao máximo nos levaria a conseguir “uma 

relativa homogeneidade que viabilizaria o próprio exercício da direção social” 

(MENDONÇA, 2003, p. 153). 

No entanto, como vimos na seção anterior, essa concepção de universidade 

voltada para o ensino, a pesquisa e a formação foi deixada de lado com a Reforma 

Universitária de 1968. Para Teixeira (1989) a Reforma Universitária apresentou 

dois problemas nascidos da expansão do ensino superior. O primeiro, o mais 

imediato, foi a integração de múltiplas escolas especiais e isoladas entre si, 

visando a duplicação de equipamento e professorado, ou seja, ampliação e melhor 

aproveitamento dos recursos humanos e materiais. O segundo problema, o mais 

importante, foi fazer a reforma da universidade 

[...] para poder ela cumprir a missão de universidade de pesquisa, 
de estudos profundos e avançados, pelos quais possa construir a 
cultura brasileira e fazer marchar o conhecimento humano, missão 
que não tinha nem podia ter com suas escolas de tempo parcial e 
professores de tempo parcial e sem outro preparo que o 
autodidático, de que apenas se excetuou a escola de medicina, a 
qual, a despeito das condições gerais, logrou fazer-se escola de 
saber experimental (TEIXEIRA, 2005, p. 184). 

 
Para Anísio Teixeira, o grande problema do ensino superior em nosso país, 

era a inexistência de uma tradição propriamente universitária, já que a formação 

especializada e profissional foi predominante na constituição e organização da 

universidade no Brasil. O grande desafio era transformar-se numa universidade de 

ciência e de pesquisa, um lugar de criação de um novo saber e não apenas de 

transmissão do saber elaborado. Mas para isso, “[...] se fazia necessária uma 

mudança de qualidade do ensino superior no país, que suporia, por sua vez, uma 

transformação profunda nas práticas pedagógicas desenvolvidas no seu interior.” 

(MEDONÇA, 2003, p. 158). 

Propunha uma reforma, defendendo a necessidade de se “implantar uma 

nova cultura acadêmica, que deveria ser norteada pela instauração de uma relação 

diferenciada dos professores entre si e entre alunos e professores, através da 

disseminação de uma cultura colaborativa”. (MENDONÇA, 2003, p. 159). Ao se 

referir à Reforma Universitária implantada após 1964, Anísio criticou a confusão 
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que esta estabelecia entre ensino e pesquisa, sob a bandeira de uma pretensa 

integração, pois entendia que onde há ensino pode haver pesquisa, mas não se 

pode afirmar que todo ensino seja pesquisa (MEDONÇA, 2003). 

No entanto, apesar das criticas, percebe-se que Anísio Teixeira via na 

modernização da estrutura universitária (departamentalização, fim da cátedra, etc.) 

um ponto positivo da Reforma Universitária8. Mas, não deixava de assinalar que a 

sua função social ficaria comprometida. A universidade idealizada pelo educador 

baiano nunca deveria deixar de lado a formação intelectual e o desenvolvimento 

cultural da nação em detrimento da profissionalização. Para Cunha (2007) o 

entusiasmo pela estrutura de ensino norte-americana reforçou nos reformadores 

da educação a ideia de que a modernização proposta pela Reforma Universitária 

era indispensável para que o Brasil alcançasse a maturidade cientifica e 

tecnológica tão sonhada. No entanto, as políticas públicas para o ensino superior 

no Brasil tomaram outro rumo. Como já mencionamos, na seção anterior, as 

Universidades federais voltaram-se para a profissionalização e as verbas para as 

pesquisas centraram-se nos Institutos de Pesquisa, como por exemplo, o ITA9 

Chauí (2001), analisando as políticas públicas para a universidade no Brasil 

nas décadas de 1970-1980, define esse período como a passagem da 

“universidade da condição de instituição à de organização”. Para a autora, esse 

processo ocorreu em duas fases sucessivas, também acompanhando as 

sucessivas mudanças das relações de produção capitalista. “Numa primeira fase, 

tornou-se universidade funcional; na segunda universidade operacional” (CHAUÍ, 

2001, p. 5) tendo como metas a eficiência, a eficácia e a produtividade.  

                                                           
8
 Pelo que podemos perceber, esse entusiasmo pela forma como estava estruturado o ensino 

superior norte-americano não foi imposto pela USAID como a conveniência da burocracia da 
ditadura, Conforme ressalta Cunha, essa inspiração foi buscada desde fins da década de 1940 por 
administradores educacionais, professores e estudantes – sobretudo aqueles – como um imperativo 
de modernização e, até mesmo da democratização do ensino superior em nosso país. “Quando os 
assessores norte-americanos aqui desembarcaram encontraram um terreno arado e adubado para 
semear suas ideias (CUNHA 2007, p. 24). 

 
9
 Um exemplo foi a experiência do ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, criado em 1950, 

inspirado no Massachussets Institute of Technology (MIT), que antecipadamente às exigências da 
Lei 5540/68, adotou a estrutura departamental em detrimento da estrutura de cátedras vitalícias 
então vigente no país 
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Nos anos setenta, segundo Chauí (2001, p. 189), a universidade adquiriu um 

caráter de universidade funcional “[...] voltada para a formação rápida de 

profissionais requisitados como mão-de-obra altamente qualificada para o mercado 

de trabalho”. Segundo a autora tal política significou:  

[...] a abertura indiscriminada de cursos superiores, o vínculo entre 
universidades federais e oligarquias regionais e a subordinação do 
MEC ao Ministério do Planejamento. Essa universidade foi aquela 
voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como 
mão-de-obra altamente qualificada para o mercado de trabalho. 
Adaptando-se às exigências do mercado, a universidade alterou 
seus currículos, programas e atividades para garantir a inserção 
profissional dos estudantes no mercado de trabalho (CHAUÍ, 2001, 
p. 189). 

O aprofundamento das reformas no campo do ensino superior, na década 

de 1980, segundo Chauí, levaram a universidade a ser uma “Universidade de 

resultados”. Nesse contexto, destaca a introdução da ideia de parceria entre a 

universidade e as empresas privadas, sendo a ênfase nos empregos e a utilidade 

da pesquisa que garantiriam à universidade sua presença como portadora de 

resultados. Nos anos noventa, a autora adota uma nova classificação para a 

universidade qualificando-a como operacional. Em sua síntese diz que:  

[...] enquanto a universidade clássica estava voltada para o 
conhecimento, a universidade funcional estava voltada para o 
mercado de trabalho, e a universidade de resultados estava voltada 
para as empresas; a universidade operacional, por ser uma 
organização, está voltada para si mesma como estrutura de gestão 
e de arbitragem de contratos. Em outras palavras, a universidade 

está virada para dentro de si mesma (CHAUÍ, 2001, p. 190). 

 

Goergen (1999) reitera o discurso sobre o afastamento da universidade de 

sua responsabilidade social, e as dificuldades de se fazer a crítica ao sentido 

prático e utilitário do conhecimento tendo em vista os resultados imediatos que 

proporcionam para os indivíduos e as empresas (empregos e produtividade). 

O sentido prático e útil do conhecimento foi sempre identificado 
como socialmente relevante e, por isso, incontestável, uma vez que 
dele nasce o chamado progresso. Criticar este sentido instrumental 
do conhecimento é tarefa difícil, pois todos apreciam sobremodo os 
benefícios trazidos pelos avanços da ciência e da tecnologia. Essas 
vantagens ofuscam efeitos perversos como o exercício do poder, 
da dominação, que emergem da exploração do conhecimento por 
parte daqueles que dele se apropriam e, explorando 



52 

 

conseqüentemente seu potencial utilitarista, geram domínio, 
dependência, exclusão e destruição (GOERGEN, 2002, p.12). 

 

Como vimos, as criticas de Chauí (2001) e Goergen (2002) nos fazem 

retomar às ideias de Anísio Teixeira, pois ressaltam uma preocupação com a 

universidade como instituição formadora, que deve ter como atribuição “[...] destruir 

o isolamento; por meio da socialização do saber e de sua aquisição, formar o 

profissional para atuar em sociedade; alargar a mente humana, transmitindo o 

saber; desenvolver o saber humano e não apenas reproduzi-lo, contribuindo para a 

formação da cultura nacional” (BERTOLLETI, 2012, p. 4).  

Para Teixeira, a educação tem por objetivo a formação de uma nação, e 

para isso seria necessária a consolidação de ações, que fossem além daquelas já 

consideradas funções da universidade. “Seria necessário que os atores sociais 

ligados às instituições universitárias se importassem com o entendimento dos 

problemas nacionais e que buscassem aprofundar-se em seu estudo e 

entendimento (BERTOLLETI, 2012, p. 5). Essa preocupação fica clara quando diz: 

Assim como a universidade da Idade Média elaborou a cultura 
universal da Idade Média, a universidade da Idade Moderna teve 
de elaborar a cultura moderna e nacional para ensiná-la. Então, 
não se trata de dizer apenas que a universidade precisa dedicar-se 
à pesquisa. Ela tem de reformular o conhecimento que iria ensinar 
conhecimento que não estava "feito", mas em processo de 
elaboração. Quando se diz que a universidade deve passar à 
pesquisa não significa deva haver um acréscimo, isto é, que lhe 
devemos anexar mais uma tarefa para ela se transformar na 
universidade de pesquisa. A universidade somente será de 
pesquisa quando passar a reformular a cultura que vai ensinar 
(TEIXEIRA, 1989, cap. 7, não paginado). 

 

Ao analisar a universidade em estudo publicado pela primeira vez em 1969, 

Anísio Teixeira, acreditava que os próximos dez anos seriam a década da 

“transformação da universidade, da racionalização de sua organização institucional 

e da implantação da escola pós-graduada para a pesquisa, para a tomada de 

consciência da cultura nacional e para o desenvolvimento econômico do país” 

(TEIXEIRA, 1989, p. 108). 

 No entanto, não foi isso que Chauí (2001) constatou em seus estudos sobre 

a Universidade nas décadas de 1990, período em a sociedade sofre com as 
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Reformas Neoliberais e cada vez mais vê se esvair, nos projetos dos governos que 

se instauram, uma preocupação com a Universidade brasileira como uma 

instituição formadora, na perspectiva de pensá-la não apenas como um lócus de 

produção de ciência e pesquisa, mas também de cultura. E assim a Universidade 

Instituição social vai cedendo lugar à Universidade organização. “[...] voltada para 

si mesma enquanto estrutura de gestão [...]” (CHAUI, 2001, p.190) 

Goergen (2002) faz observações de mesma direção sobre o modelo ideal da 

universidade, ao dizer que tanto a pública quanto a privada devem ser concebidas 

como instituições sociais comprometidas como desenvolvimento do ser humano e 

do meio ambiente, pois aí se diferenciam das organizações e empresas. O autor 

ainda acrescenta: 

[...]. Ao tempo em que a empresa submete tudo ao critério da utilidade e 
do lucro, a universidade tem compromissos de outra ordem; 
compromissos com o desenvolvimento equilibrado e integral do individuo 
e da humanidade como um todo, na relação dos homens entre si e com o 
seu meio. (GOERGEN, 2002, p. 12). 

No campo das políticas de informação, a dimensão funcional da 

universidade vai impactar na organização das Bibliotecas Universitárias. Em 

termos de políticas públicas vai significar uma aproximação programática com o 

projeto o MEC-BID III, cujo objetivo era “[...] criar meios para efetivar e acelerar o 

processo de implantação da reforma universitária brasileira” (SOUZA, 2013, p. 63), 

que na década de 1980 ainda se punha em curso. 
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3 A REFORMA UNIVERSITARIA DE 1968: APROXIMAÇÕES COM A CIÊNCIA 

DA INFORMAÇÃO  

 

Como vimos, na década de 1960, reiniciou-se uma intensa mobilização do 

movimento estudantil, caracterizada por intensos debates dentro das universidades 

e pelas manifestações de rua, que exigiram do governo medidas em busca de 

solucionar os problemas educacionais mais agudos, principalmente dos 

excedentes, pois não havia vagas para todos nas universidades públicas. A 

solução apresentada pelo governo ditatorial era a privatização do ensino superior, 

tal como já ocorria nos EUA. Para o modelo brasileiro, previa-se a abertura de 

linhas de crédito – crédito educativo – para possibilitar às famílias financiar os 

estudos de seus filhos.  

No que diz respeito à pesquisa, sobretudo, a básica, esta se estabeleceu no 

contexto universitário, ainda que desprovida de grandes investimentos públicos 

(GERMANO 1994). As pesquisas em áreas estratégicas ou de retorno econômico 

imediato ficaram com as instituições não-universitárias, como o CENPES, o 

CEPEL, a EMBRAPA10, contando com investimentos maciços da União. 

     Nas instituições não-universitárias, como os institutos de pesquisa, a 

abordagem dos “fenômenos informacionais” era feita dentro dos contextos dos 

sistemas de recuperação da informação sendo os acervos concentrados em 

Centros de Informação e Documentação. Diferente do que ocorria nas 

bibliotecas universitárias há nesses centros, conforme ressalta Fernandes (2006, 

p.8), a predominância da concepção documentalista da informação, sendo esta 

vista “[...] como insumo dinamizador da produção científica (e industrial), 

deslocando-se da perspectiva universalista e iluminadora que marcou o trabalho 

de Otlet11 para uma setorial e voltada à produção”.  

                                                           
10

 CENPES – Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello 
    CEPEL – Centro de Pesquisas em Energia Elétrica 
    EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  

11
 “Paul Otlet foi um dos fundadores da documentação. A documentação nasceu de um movimento 

surgido no final do século XIX e início do século XX, na Europa, com o objetivo de encontrar 
alternativas para organizar a massa crescente de documentos produzidos no período. Esse 
movimento, que envolveu cientistas, pesquisadores, bibliotecários e bibliógrafos, ficou conhecido 
como Movimento Bibliográfico. A intenção de Paul Otlet, ao participar do Movimento Bibliográfico, 
era dar à documentação um caráter científico. Suas propostas estão expostas no Traité de 
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Esse novo conceito de informação (insumo para a produção de 

conhecimentos) surgiu na segunda metade do século XX, ao fim da Segunda 

Guerra Mundial, e tem suas raízes na Biblioteconomia, Computação e Engenharia. 

A soma dessas áreas de saberes deu origem a uma nova área de conhecimento, a 

Ciência da Informação, e de serviços a ela associados como disseminação seletiva 

de informação, bases de dados, dentre outros; serviços esses postos em prática 

nas instituições não universitárias, cujos interesses estratégicos de colaboração 

com outros centros permitiam-lhes maior autonomia. O valor econômico agregado 

à informação nessas instituições não universitárias (as universidades estavam sob 

intervenção e centradas no ensino para formação de mão de obra) passa a ser 

vista como algo elementar para o funcionamento da sociedade juntamente com o 

capital e o trabalho. 

 Essa visão é destacada por Capurro (2014) ao afirmar que a 

[...] informação desempenha um papel importante hoje na 
sociedade da informação. Este [conceito] emerge após a Segunda 
Guerra Mundial, como uma disciplina científica relevante (a Ciência 
da Informação), que tem raízes na biblioteconomia, ciência da 
computação e engenharia. A aplicação da computação aos 
processos bibliográficos dá origem a uma ciência da informação 
que também é chamada de documentação [...] No campo social, a 
informação é vista cada vez mais como algo elementar para o 
funcionamento da sociedade, juntamente com o capital, o trabalho 
e matérias-primas (CAPURRO, 2014, p. 119, tradução nossa). 

 

Segundo Burke (2007), entre 1950-1970, alguns profissionais da informação 

nos EUA (empregados nos centros de documentação e pesquisa) estavam focados 

em preencher as lacunas das informações científicas deixadas por deficiências 

criadas pelos serviços bibliográficos e de publicação gratuitos. Esses antigos 

provedores e seus mantenedores não tinham dinheiro para se modernizar e 

continuaram com os tipos tradicionais de bibliografias e revistas profissionais. 

Apesar de terem uma boa infra-estrutura, foram incapazes de atender às 

necessidades de indexação rápida das publicações. Seus sistemas foram 

esmagados pela enxurrada de publicações oriundas da expansão do ensino 

                                                                                                                                                                                  
Documentation: le livre surle livre: théorie et pratique, publicado em 1934, obra que representa a 
maturidade do seu pensamento sobre a organização e o acesso ao conhecimento”(SANTOS, 2007, 
p. 54). 
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superior e das pressões crescentes em todos os grupos universitários por pesquisa 

e publicação, quando "publicar ou perecer" tornou-se um padrão nacional.  

Segundo Burke (2007, p. 11):  

Aqueles cerca de trinta anos constituem o período em que as 
necessidades tecnológicas da Guerra Fria, o crescimento de 
grandes projetos de ciência aplicada e a aproximação das 
universidades com contratos de pesquisa aplicada levou à busca 
de novas abordagens para a indexação, novas tecnologias de 
recuperação, ferramentas de gerenciamento de informação formal 
e inovadores sistemas bibliográficos online. (BURKE, 2007, p. 11) 

 

Essa análise revela que havia uma preocupação dos EUA, durante a Guerra 

Fria, com a formação de profissionais no âmbito da ciência da informação, por ser 

ela um poderoso recurso estratégico. Para os países periféricos, como o Brasil, a 

preocupação era a formação de mão de obra para o mercado de trabalho, que se 

expandia com a chegada das empresas estrangeiras (multinacionais) ao país. A 

Reforma Universitária de 1968 mostra como essa questão foi tratada pelo governo 

com o apoio da agência americana USAID. 

A visão produtivista de educação expressa nos acordos MEC-USAID 

também atingiu as bibliotecas universitárias.  De acordo com Gico (1990 apud 

SILVA, 2010), as bibliotecas universitárias não foram citadas na Reforma 

Universitária de 1968, mas foram mencionadas nos relatórios e trabalhos 

posteriores, entregues pelos consultores estrangeiros ao governo brasileiro, cujas 

recomendações foram: a integração ao ciclo básico, onde suas instalações 

deveriam estar bem no centro do campus, de modo que os acessos irradiassem 

dela para todas as direções; atuação como biblioteca central; institucionalização da 

biblioteca central enquanto órgão suplementar; exigência da biblioteca para 

autorização e reconhecimento de cursos. 

Um ponto importante a ser abordado sobre a Lei da Reforma Universitária 

(Lei nº 5.540/68), é que ela propôs o modelo de biblioteca central para eliminar a 

duplicidade de meios para fins idênticos e racionalizar sua organização com a 

plena utilização de recursos materiais e humanos. Por isso ficou definido que todas 

as universidades que construíssem seus campi nos moldes da Reforma tinham 

que, obrigatoriamente, construir bibliotecas centrais, tendo a UnB como modelo. O 
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acordo também indicou um projeto para treinamento dos responsáveis por essas 

bibliotecas centrais, conforme afirma Silva (2010, p. 8):  

Atrelados aos projetos de construção e centralização das 
bibliotecas universitárias, os convênios MEC-USAID também 
indicaram um projeto de treinamento para preparação de dirigentes 
das bibliotecas centrais para todas as universidades, que seria 
dado aos profissionais das instituições que haviam aderido às 
novas determinações. Apesar de não terem conseguido 
homogeneizar as mentalidades acerca das novas mudanças, a 
ideologia foi posta e o habitus tecnocrático nas bibliotecas 
universitárias foi finalmente consolidado. (SILVA, 2010, p. 8) 

A Reforma Universitária possibilitou a expansão do ensino superior no Brasil 

ao abrir espaço e estimular a criação de instituições privadas, porém as bibliotecas 

não cresceram nas mesmas proporções. No âmbito federal, grandes prédios foram 

planejados para sediar as bibliotecas e muitos ficaram anos em fase de 

construção, a consolidação dos campi universitários só ocorreu na década de 

1980, quando o governo federal conseguiu viabilizar um novo empréstimo 

internacional junto ao BID, dando início ao Programa MEC-BID III. Essa demora 

reflete os cortes de verbas em todos os setores das universidades, agravados com 

o regime militar chegando ao fim e o esgotamento do milagre econômico, atingindo 

as bibliotecas a ponto de muitas delas terem de paralisar a prestação de serviços. 

Após a abertura política foi possível presenciar a emergência de 
um novo cenário de reafirmação política da sociedade e um 
aumento na produção cientifica. Acompanhando as tendências, 
proliferaram estudos e pesquisas na área de Biblioteconomia, 
acerca do papel social e político das bibliotecas (SILVA, 2010, p. 
10). 

Essa abordagem é importante, pois como ressalta Freitas (2003), as 

bibliotecas universitárias no Brasil em sua prática cotidiana se vêem mais como 

instituições de apoio didático, havendo pouca preocupação de articulação com o 

campo técnico-científico, em boa parte das vezes pela falta de recursos humanos e 

econômicos. 

3.1 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA: POLÍTICAS E REGIMES DE INFORMAÇÃO  

O conceito “Regime de informação” foi criado por Frohmann para 

caracterizar o fluxo de informação no campo de atuação das políticas de 

informação, a partir da noção de rede, associando aos fluxos, circulações, 
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alianças, movimentos, afastando-o de uma entidade fixa (FREIRE, 2008). 

Explicando a autora diz: 

Uma rede de atores não é redutível a um ator sozinho, nem a uma 
rede; ela é composta de séries heterogêneas de elementos, 
animados e inanimados, conectados, agenciados. Por um lado, a 
rede de atores deve ser diferenciada dos tradicionais atores da 
sociologia, uma categoria que exclui qualquer componente não-
humano. Por outro, a rede também não pode ser confundida com 
um tipo de vínculo que liga, de modo previsível, elementos estáveis 
e perfeitamente definidos, porque as entidades das quais ela é 
composta, sejam elas naturais ou sociais, podem a qualquer 
momento redefinir sua identidade e suas mútuas relações, trazendo 
novos elementos para a rede. Assim, uma rede de atores é 
simultaneamente um ator, cuja atividade consiste em fazer alianças 
com novos elementos, e uma rede capaz de redefinir e transformar 
seus componentes (FREIRE, 2008, p. 200).  

 

As universidades públicas, em geral, e suas bibliotecas, em particular, estão 

incluídas nesse contexto, pois fazem parte de uma rede de informação e 

conhecimento. Frohmann (1995, p. 3) afirma que: 

Qualquer sistema ou rede na qual a informação flui através de 
canais e de produtores específicos, através de estruturas 
organizacionais específicos, para os consumidores ou usuários 
específicos de um regime de informação. Radiodifusão e televisão, 
a distribuição de filmes, publicação acadêmica, as bibliotecas [...] 
estes são todos os nós de redes de informação, ou elementos dos 
regimes específicos de informações (FROHMANN, 1995, p. 3). 

O pressuposto que norteia esta pesquisa, é que diferente dos anos de 1960 

em que os financiamentos eram feitos com apoio do USAID nas décadas de 1980-

1990 inicia-se um novo projeto de integração mundial capitaneado por organismos 

multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 

posteriormente o Banco Mundial, visando adequação das instituições de ensino 

superior à nova fase de reestruturação do capitalismo mundial, conhecida como 

neoliberalismo. 

Como vimos, o regime militar instaurado no Brasil em 1964 iniciou um ciclo 

de mudanças na estrutura do Estado, guiadas pela ideologia do crescimento 

econômico e da segurança nacional. As instituições que mais sofreram com as 

mudanças proposta pelo novo regime foram as universidades. A reforma no campo 

do ensino iniciada logo após o golpe, estabeleceu-se em confronto com a 
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sociedade, que já experimentara um amplo processo de mobilização e que 

propugnava por um projeto nacional de educação de corte social mais denso, 

articulado com questões como a ampliação do acesso à educação básica e o fim 

do analfabetismo.  

De acordo com Fávero (2006) nesse período três medidas foram adotadas 

em relação à Universidade: 1) o plano de assistência técnica estrangeira, 

consubstanciado pelos acordos MEC/USAID; o Plano Atcon (1966) e o Relatório 

Meira Mattos (1968). Do acordo com o USAID (Agência Norte-Americana para o 

Desenvolvimento Internacional) vieram os recursos financeiros e a assistência 

técnica para realizar a Reforma da Universidade nos moldes norte-americanos, das 

sugestões do consultor americano Rudolph Atcon as idéias preconizando a 

implantação de uma estrutura administrativa cujos princípios básicos deveriam ser 

o rendimento e a eficiência; do Relatório as ideias de fortalecimento do princípio de 

autoridade e disciplina por meio de ações que envolveriam vigilância, intimidação e 

repressão. 

[Essas ações foram implementadas] plenamente com a 
promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 
1968, e com o Decreto-lei nº 477, de 26 de fevereiro de 1969, que 
definem infrações disciplinares praticadas por professores, alunos e 
funcionários ou empregados de estabelecimentos públicos ou 
particulares e as respectivas medidas punitivas a serem adotadas 
nos diversos casos (FÁVERO, 2006, p. 32).  

 

 Aproximando a Reforma Universitária de 1968 do conceito de Regime de 

informação, percebemos que ações nessa direção envolvem estratégias de amplo 

espectro arrolando diferentes dispositivos (técnico-burocráticos, legais, ideológicos, 

coercitivos, etc.), por isso diz-se que “cada nova configuração de um regime de 

informação resulta de e condiciona diferentes modos de configuração de uma 

ordem sociocultural e política” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p. 31).  

Dado o seu caráter estratégico, as universidades foram as instituições que 

mais sofreram com a diversificação dos dispositivos de vigilância do Estado 

burocrático no pós-1964, “especialmente por lidar diretamente com os militantes 

estudantis e a intelectualidade” (FAGUNDES, 2013, p. 299).  
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No que diz respeito às bibliotecas universitárias, estas foram consideradas 

pela equipe do USAID como insatisfatórias para ao novo modelo de ensino 

superior que se inaugurava no Brasil, em que as universidades deixavam de ser 

pensadas como instituições sociais para se tornarem organizações funcionais, 

voltadas para atender os desejos de ascensão das classes médias ao ensino 

superior e os interesses do mercado.  

No entanto, como ressalta a Fonseca (2009), não se pode inferir que tais 

práticas sejam heranças deixadas pelo regime militar, pois o período de 1980-1990 

foi um período de crise econômica, o que forçou o Estado brasileiro a recorrer aos 

créditos do FMI, BID e do Banco Mundial, o que fez com que tais agências, na 

qualidade de credores, passassem intervir e a coordenar programas de ajustes, 

não só no campo econômico, mas também no educacional, acirrando a dimensão 

pragmática e funcionalista reservada às universidades.  

De acordo com Nogueira (2008), três acordos financeiros foram 

estabelecidos pelo Ministério da Educação e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), com o objetivo de proporcionar às universidades a 

“adequação do seu espaço físico e a aquisição dos meios técnicos (treinamento e 

equipamentos) para melhorar os sistemas de planejamento, administração, 

controle e qualidade do ensino, entre outros” (NOGUEIRA, 2008, p. 94). 

Esses acordos implicaram na construção de um “novo território 

universitário”, inspirado no modelo norte-americano: os campi, modelo de 

territorialização cujo objetivo era reunir, numa única área geográfica, diversas e 

distintas unidades implantadas de maneira integrada, tornando-se, segundo 

Nogueira (2008. p. 94) “um modo eficiente de controlar o movimento estudantil e a 

produção acadêmica”.  

No modelo campus, os prédios foram projetados [...] para atender a 
funções específicas (usos) e não, particularmente, às unidades de 
ensino: prédios de laboratórios, prédio de sala de aula, prédio de 
biblioteca, prédio de restaurante, por exemplo. [...] Além disso, os 
prédios nesse modelo não são monumentais e são integrados entre 
si formando um conjunto (uma totalidade), porque a atividade 
acadêmica foi organizada a partir do “departamento”, e não mais 
para cada unidade de ensino, dentro de uma perspectiva contida 
na lógica da universidade para a modernização (NOGUEIRA, 2008, 
p. 94-95). 
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Essa citação de Nogueira (2008) permite-nos dizer que os acordos MEC-

BID realizados em 1980 ainda guardavam as intencionalidades da Reforma 

autoritária de 1968, na época ainda em vigor, tendo em vista que só com a 

promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 

9394/96) é que a Lei 5540/68 deixou de ordenar o estatuto jurídico da universidade 

brasileira. 

Em síntese, a reforma de 1968 (consolidada pela lei 5540/68) possibilitou a 

expansão do ensino superior nos moldes pensados no acordo MEC-USAID: 

desenvolvimento subordinado aos interesses do capitalismo internacional, com 

foco na formação de mão de obra. Na década de 1970-1980 os acordos 

financeiros capitaneados pelo MEC junto ao BID mantiveram a mesma direção.  

No âmbito da ciência e da tecnologia, os projetos nasciam associados às 

ideias de internacionalização do conhecimento sendo a busca de parceria com 

organismos estrangeiros uma prática muito comum. As bibliotecas deveriam 

crescer nas mesmas proporções que as universidades, Institutos e Centros de 

Pesquisa a elas associados. Mas isso não ocorreu. Grandes prédios foram 

projetados para sediar essas bibliotecas, mas muitos não saíram do papel, como o 

prédio que iria sediar a Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) da Universidade 

Federal Fluminense. 

O governo do presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992) trouxe a 

marca da sua adesão dinâmica neoliberal. O seu Plano Plurianual (Plano Brasil 

Novo) propunha o reforço da governabilidade, o ajuste fiscal e a abertura 

comercial. (FONSECA, 2014, p. 258). As ideias de Collor foram retomadas no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), período esse marcado pela 

ideologia da privatização e pela política conhecida como Reforma do Estado. 

Em seu primeiro mandato Fernando Henrique convidou a equipe do 

economista Paulo Renato Souza, ex-secretário da Educação do Estado de São 

Paulo, ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas, naquele momento, técnico 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – para elaborar a proposta de 

governo para o campo da educação. “A característica mais marcante desta 

proposta foi o destaque dado ao papel econômico da educação” (CUNHA, 2003, p. 
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38), cujo dinamismo e sustentação deveriam vir delas mesma, de sua aproximação 

mais contundente com os valores do mercado. 

Nesse contexto, conforme Chauí (2001), o governo abandona de vez a ideia 

da universidade como instituição social passando a entendê-la como uma 

organização social, cujos serviços não são exclusivos do Estado. Para essa autora,  

O Plano [de Reforma do Estado] distingue o setor de atividades 
exclusivas do Estado e o de serviços não-exclusivos do Estado 
fazendo a distinção entre "agências autônomas" e "organizações 
sociais". São agências autônomas as instituições de direito público, 
que realizam as atividades exclusivas do Estado. São organizações 
sociais as instituições públicas não-estatais, que operam no setor 
de serviços. As universidades, as escolas técnicas, os museus e os 
centros de pesquisa estão nesse grupo [...] (CHAUÍ, 2001, p. 176). 

 

Segundo Chauí, o projeto de Reforma do Estado, consolidado pelo governo 

de FHC fez com que a universidade pública perdesse [...] “a ideia e a prática da 

autonomia, pois esta, agora, se reduz à gestão de receitas e despesas, de acordo 

com o contrato de gestão, pelo o qual o Estado estabelece metas e indicadores de 

desempenho, que determinam a renovação ou não do contrato” (CHAUI, 2001, p. 

183). 

Contudo, esse cenário engendra contradições, pois mesmo subordinada aos 

indicadores do mercado, a universidade pública resiste e se revela um espaço 

plural e comunicativamente interativo, um lugar propício as formas 

contemporâneas de experimentação e aprendizagem social; 

capaz de construir um discurso público, teórico, técnico e 
prático, capaz de acompanhar e subsidiar as mudanças 
tecnológicas, econômicas, culturais, educacionais do mundo 
contemporâneo, habilitando-se para assumir novas 
configurações expressivas da autonomia possível num 
cenário de interdependência e pluralismo epistemológico e 
cultural (GONZÁLEZ DE GOMES, 2011, p. 236). 

As bibliotecas universitárias, por sua vez, podem ser consideradas como 

instituições comunicativas (conforme prevê as teses sobre regimes de Informação), 

as quais se assemelham a um “meio de comunicação de massa” para um grupo 

local: a comunidade acadêmica. Organizam, preservam e disseminam os saberes 

culturais e a pesquisa científica que são colocados sob sua guarda e são também 

produtoras de conhecimento e de informação, expressas em fonte terciárias como 
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os catálogos, repositórios, bases de dados, serviços de alerta, etc. Podemos dizer, 

mais precisamente, que as bibliotecas produzem conhecimento sobre o 

conhecimento, informação sobre as informações, interdocumentos sobre todas as 

mediações e inscrições (documentos, artefatos e coleções; informações cadastrais 

e referenciais). Participam das formas estabelecidas de validação e 

credenciamento da produção do conhecimento. (GONZÁLEZ DE GOMES, 2011) 

Ainda com base em González de Gomes (2011, p. 238): 

[...] as Bibliotecas Universitárias, como mídias locais, têm essa 
capacidade de intervir nos usos dominantes da linguagem e em 
processos de criação de novas linguagens, como parte dos 
processos de aprendizagem, são parte das expectativas e 
possibilidades da construção dos espaços comuns do 
conhecimento, aliando as potencialidades das tecnologias de 
informação com as energias reflexivas e produtivas de seus 
processos infocomunicacionais, como sua contribuição para tornar 
permeáveis e interativas as esferas públicas internas dos campos 
disciplinares e as esferas práticas e instrumentais das complexas 

sociedades contemporâneas (GONZÁLEZ DE GOMES, 2011, p. 
238). 

Diante disso, pode-se inferir que as universidades e suas bibliotecas estão 

envolvidas com as políticas do governo. Desse modo, o ambiente legal, criado pelo 

Estado no âmbito das políticas públicas para a educação superior, ciência e 

tecnologia estabelece o contexto dentro do qual as bibliotecas universitárias devem 

operar, ou seja, como setores cujas funções informativa, educacional e 

comunicativa, permitem que as práticas inerentes às políticas estatais se realizem. 

No caso das bibliotecas universitárias, a ausência de uma critica ao “poder 

informacional” que as cerca significou a adequação à uma política educacional, 

cientifica e tecnológica pautada por um modelo de governabilidade marcado por 

um projeto de desenvolvimento subordinado aos interesses do grande capital. 

Conforme as analises de Chauí (2001), acerca das políticas públicas para a 

universidade no Brasil nas décadas de 1970-1990, esse período marca a 

passagem da “universidade da condição de instituição à de organização”. Para a 

autora, esse processo ocorreu em duas fases sucessivas, acompanhando as 

sucessivas mudanças das relações de produção capitalista.  

Nos anos setenta, segundo Chauí, a universidade adquiriu um caráter de 

universidade funcional “[...] voltada para a formação rápida de profissionais 
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requisitados como mão-de-obra altamente qualificada para o mercado de trabalho”.  

Segundo a autora tal política significou:  

[...] a abertura indiscriminada de cursos superiores, o vínculo entre 
universidades federais e oligarquias regionais e a subordinação do 
MEC ao Ministério do Planejamento. Essa universidade foi aquela 
voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como 
mão-de-obra altamente qualificada para o mercado de trabalho. 
Adaptando-se às exigências do mercado, a universidade alterou 
seus currículos, programas e atividades para garantir a inserção 
profissional dos estudantes no mercado de trabalho (CHAUÍ, 2001, 
p. 189). 

Na década de 1980, ainda conforme Chauí (2001, p. 190), predomina a 

parceria entre a universidade e as empresas privadas. Nesse contexto, eram os 

empregos e a utilidade da pesquisa que garantiam à universidade sua presença 

como portadora de resultados. Nos anos noventa, a autora adota uma nova 

classificação para a universidade qualificando-a como operacional, uma 

organização, voltada para si mesma e para a arbitragem de contratos. 

Essas mudanças estruturais implantadas no país privilegiaram um 

determinado modo gerencial para a gestão pública que, para Fonseca (2004) 

significava, dentro do projeto de governança de corte neoliberal, 

[...] imprimir eficiência e competitividade ao Estado. Esta opção 
resgatava, de certo modo, os modelos de gestão e de 
planejamento do período militar, mas não se tratava de simples 
continuidade. Foi uma escolha político-ideológica própria de um 
governo que se subordinava às demandas do neoliberalismo e do 
processo de globalização da economia. O Estado gerencial é 
aquele que desenvolve uma gestão econômica eficiente e que, sem 
estar no mundo produtivo, pauta-se pela sua organização e, 
portanto, incorpora a ideologia do mercado. Busca avaliar os 
resultados das políticas públicas que chegam aos cidadãos, por 
meio das agências reguladoras nos âmbitos federal e estadual, 
baseadas no princípio da autonomia e da manutenção de relações 
equilibradas com o governo, os usuários e as concessionárias dos 
serviços públicos (FONSECA, 2004, p. 259). 

Autores como Silva (2009) e Busquet (2012), ao analisarem a expansão das 

bibliotecas universitárias no Brasil, ressaltam que estas vêm mudando suas 

políticas de organização e de informação mediante sua inserção nas 

macropolíticas estatais. Inserção esta mediatizada pela convergência entre 

inovação tecnológica e política para o controle dos fluxos informacionais e o 
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controle que, dada às conjunturas e o projeto de sociedade que se quer 

implementar, tem contornos diferentes. 

É nessa direção que as políticas públicas para a universidade e suas 

bibliotecas relacionam-se com o conceito de regime de informação, entendido aqui 

como “o modo informacional dominante”, o qual define 

[...] as dinâmicas que vinculam o governo (as instituições formais, 
as regras e práticas de entidades geopolíticas historicamente 
constituídas), a rede ampliada de organizações e atores estatais e 
não estatais cujas decisões e comportamentos têm efeito sobre a 
sociedade e requer a formulação de programas de governança, e o 
contexto cultural e social, onde se estabelecem as condições de 
governabilidade e a partir do qual surgem e são sustentados os 
modos de governança (BRAMAN, 2004, p.13 apud GONZÁLEZ DE 

GOMEZ, 2012, p. 52). 

 Assim, pode-se dizer que o conceito de “regime de informação” demarcaria 

um domínio amplo e exploratório no qual a relação entre a política e a informação - 

não pré-estabelecida – “ficaria em observação, permitindo incluir tanto políticas 

tácitas e indiretas, como explícitas e públicas, micro e macropolíticas, assim como 

permitiria articular, em um complexo de relações por vezes indiscerníveis, as 

políticas de comunicação, cultura e informação” (GONZÁLES DE GOMEZ, 2002, p. 

35).  

Na subseção que segue procuraremos conhecer como as políticas públicas 

para as bibliotecas universitárias foram gestadas ao longo da década de 1970-

1980. Iniciaremos mostrando como a classe bibliotecária se organizou através dos 

Seminários Nacionais de Bibliotecas Universitárias (SNBUs) e os desdobramentos 

desses encontros consolidados com a criação de uma dessas políticas – o Plano 

Nacional para as Bibliotecas Universitária (PNBU). 

A menção a este Plano se faz necessária, pois o projeto que deu origem a 

Biblioteca Central do Gragoatá, foi concebido sob as teses do PNBU. Por isso, é 

importante conhecê-lo de modo a sabermos se o Plano e as políticas que o 

circundavam influenciaram, ou não, a política de informação (organização, 

preservação e disseminação da informação) pensada para a BCG e de que forma 

tais políticas se coadunavam com o projeto de universidade pensado pelos 
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dirigentes da UFF e de suas bibliotecas – esses últimos representados pelo Núcleo 

de Documentação. 

 

3.2 PLANO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS (PNBU) 

Durante o governo militar as universidades sofreram profundas mudanças 

em virtude do crescimento acelerado do ensino superior provocado pela Reforma 

Universitária de 1968.  

No âmbito das bibliotecas universitárias houve o grande ciclo de 
expansão estrutural, com a política de construção de grandes 
prédios de bibliotecas centralizadas, e a consolidação de Cursos de 
Biblioteconomia voltados para a formação predominantemente 
técnica de profissionais, oriunda da experiência americana (SILVA, 
2010, p. 19). 

Apesar de não serem citadas diretamente na Reforma Universitária de 1968, 

as bibliotecas universitárias eram parte integrante da universidade, no entanto, “[...] 

não conseguiram se integrar ao ambiente universitário e dimensionar seus 

objetivos à luz de um planejamento coerente às metas e atividades da própria 

instituição e da conjuntura nacional” (DUTRA, 2010).  

Conforme Silva e Garcia (2009, p. 10) após a Reforma Universitária de 

1968,  

[...] as bibliotecas universitárias sofreram uma significativa 
mudança, com profundas transformações no formato 
administrativo. Tiveram que se adaptar para funcionar como 
sistemas e compor um conjunto amplo e diversificado de sistemas 
de informação, com maior complexidade administrativa, demandas 
de acervos e serviços, expectativas de atuação profissional frente 
aos cursos de pós-graduação e serviços de informação 
especializados. (SILVA; GARCIA, 2009, p. 10) 

Para superar essas limitações, e visando trocar experiências, surge no final 

da década de 1970, na área de Biblioteconomia, um importante evento para os 

profissionais: o Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU). A 

instalação do SNBU propiciou a construção da “consciência crítica da biblioteca 

universitária”, diante das crescentes dificuldades oriundas da expansão do ensino 

superior, o que fazia acirrar os problemas relacionados às históricas condições 
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precárias das atividades de informação e documentação nas universidades 

brasileiras. 

O SNBU aconteceu pela primeira vez em 1978 com o objetivo de reunir os 

bibliotecários em prol do desenvolvimento de políticas para as bibliotecas 

universitárias , na cidade de Niterói/RJ e foi promovido pela Universidade Federal 

Fluminense. O tema central foi “A biblioteca universitária como suporte do ensino e 

da pesquisa para o desenvolvimento nacional”. A intenção do evento segundo os 

organizadores era: [...] reunir a alta administração das universidades, autoridades, 

usuários e bibliotecários para iniciar uma tradição de estudos em conjunto e 

análise sistemática da atuação das bibliotecas universitárias, evolução, suas 

tendências, possibilidades, deficiências, etc., (SNBU, 1978, p. 11).  Segundo Prof.ª 

Alice de Barros Maia, diretora do Núcleo de Documentação da UFF,  

[...] a análise em conjunto do panorama das bibliotecas 
universitárias é o caminho para uma solução adequada aos seus 
problemas, superando os obstáculos que se opõem à efetivação de 
bibliotecas integradas num sistema que sirva de real suporte às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e proporcione melhor e 

mais adequado atendimento ao usuário. 

Em seus 30 anos de realização o SNBU tem acumulado experiências 

transformando-se num dos maiores fóruns de debates e reflexões na área de 

Biblioteconomia. Com a realização do Seminário iniciou-se uma tradição de estudo 

conjunto e análise sistemática da atuação das bibliotecas universitárias, suas 

tendências, possibilidades, deficiências, etc., buscando-se no diálogo nacional 

visando à adoção de medidas racionais que as fortaleçam, capacitando-as à 

realização de seu objetivo maior, devidamente expresso no tema central do de seu 

primeiro seminário — “A Biblioteca como suporte do ensino e da pesquisa para o 

desenvolvimento nacional” (SNBU, 1978). 

Dentre os painéis destacam-se: bibliotecas universitárias e sistemas de 

informação; processamento técnico centralizado; sistema integrado para registro e 

recuperação de informações bibliográficas e de autoridade; informação científica e 

tecnológica; aquisição planificada e a disseminação seletiva da informação. O 

único momento dedicado à função cultural da Universidade resumiu-se a 

conferência proferida pela Prof.ª Célia Ribeiro Zaher, representante do governo 

brasileiro junto à UNESCO, que em sua palestra, intitulada “A biblioteca 
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universitária como elemento de desenvolvimento cultural” ressalta que cabe à 

Universidade 

[...] o papel da Universidade como espaço criador do saber através 
da pesquisa desinteressada, da transmissão de conhecimentos e 
da formação de intelectos, destacando ainda que para preencher 
esse papel ela deve ultrapassar e reformar seu elitismo tradicional 
repensando seu valor bivalente com o saber e com a sociedade. 
(ZAHER, 1978, p. 36). 

O segundo SNBU foi realizado em Brasília, na UnB, em 1981, sob os 

auspícios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES e teve como tema “Avaliação do desempenho da biblioteca universitária no 

Brasil”. 

Na abertura do evento o Sr. Cláudio Moura e Castro, diretor da CAPES, 

ressaltou que “com a implantação da Reforma Universitária, surgiu uma nova 

estrutura acadêmica decorrente da existência de departamentos e de uma 

administração centralizada. Nesse contexto, os serviços bibliotecários viram-se 

“diante da necessidade de atuar, buscando racionalização de esforços e recursos, 

num paradigma marcado pela interdisciplinaridade e pelas exigências requeridas 

pelo estágio atual do nosso desenvolvimento científico”. Concluindo sua fala 

ressalta que: 

A formação e a capacitação de recursos humanos é insumo 
necessário para que os estudos e pesquisas continuem e sejam 
aprimorados, contribuindo para ressaltar a relevância que a 
biblioteca universitária possui no processo de ensino e pesquisa do 
País (CASTRO, 1981, p. vi).  

Dentre os temas debatidos destacaram-se: Processo racional na 

administração de bibliotecas universitárias; Programa de formação e treinamento 

de usuários; Planejamento e construção de Bibliotecas Centrais Universitárias. 

Para discutir a última temática foi organizado um Simpósio sobre Arquitetura de 

Bibliotecas Universitárias, do qual participou Cláudio Mafra Mosqueira, arquiteto, 

representante do MEC/PREMESU (Programa de Expansão e Melhoramento das 

Instalações do Ensino Superior), criado pelo governo federal em 1974. 

Tal como as demais autoridades governamentais, Mosqueira também 

relaciona o surgimento da Biblioteca Central Universitária ao advento da Reforma 

Universitária em 1968, cujo propósito era “racionalizar os custos adequando os 
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meios às atividades-fim” o que deixou evidente que “[...] as bibliotecas deveriam se 

reorganizar de forma a minimizar custos e conseguir um desempenho capaz de 

integrá-las definitivamente ao Ensino, Pesquisa e Extensão” (MOSQUEIRA, 1981, 

p. 98). 

Nesse II SNBU iniciaram-se os debates em torno da criação de um Sistema 

Nacional de Bibliotecas Universitárias.  Como documento básico, foi apresentado o 

trabalho "Planejamento de sistemas de bibliotecas universitárias" por Luiz Antonio 

Gonçalves da Silva (IBICT). A consolidação desse debate ocorreu no quarto 

Seminário12, realizado em 1985 na cidade de Campinas/SP, o qual contou com a 

participação do IBICT que, representando a comunidade científica biblioteconômica 

apresentou um documento síntese das reflexões feitas pelos profissionais nos 

SNBUs anteriores. Após as discussões o documento foi reformulado e tomou 

feições políticas reunindo propostas e diretrizes para a otimização do 

desenvolvimento das bibliotecas universitárias (OHIRA, 2008). 

Chastinet (1990) comenta que o texto contou com contribuições de 

profissionais de destaque da área, agências de financiamento de Ciência e 

Tecnologia, bibliotecas centrais de diversas regiões do país e órgãos correlatos, 

como a Biblioteca Nacional, o Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras 

(CRUB), a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da 

Informação e Instituições de classe como a FEBAB e o próprio MEC. A versão final 

do documento foi entregue a SESu/MEC e oficializou-se por meio da portaria n. 

287 de 24 de abril de 1986. Na mesma data, a portaria de n. 288 aprovou a criação 

do Programa Nacional de Bibliotecas Universitárias (PNBU), um projeto que visava 

à coordenação, mediação e integração nos assuntos referentes às bibliotecas 

universitárias entre as IFES e a SESu/MEC.  

                                                           
12

 O terceiro SNBU foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 1983 
e teve como tema central: Mecanismo de administração de bibliotecas universitárias. Sabe-se que a 
temática da criação de um sistema de Bibliotecas Universitárias foi aventada, mas não sabemos o 
teor dessa discussão, pois seus anais não foram editados. 
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Dentre diretrizes e ações propostas pelo Plano no que diz respeito às 

mudanças nos processos de comunicação da informação na universidade, 

merecem destaques os seguintes objetivos: 

 Estabelecimento de um percentual mínimo do orçamento da 

universidade a ser aplicado no sistema de bibliotecas; 

 Aperfeiçoamento contínuo do bibliotecário e do pessoal de apoio;  

 Elaboração de instrumentos que auxiliem a biblioteca universitária na 

elaboração da política de formação e desenvolvimento de coleções;  

 Estabelecimento de normas, padrões e metodologias que propiciem um 

eficiente processamento técnico;  

 Desenvolvimento de uma rede de intercâmbio de dados bibliográficos e 

documentários, com um grande banco de dados central, visando à 

catalogação cooperativa, o empréstimo entre bibliotecas, a comutação 

bibliográfica etc.  

 Divulgação de metodologias para o levantamento das necessidades de 

informação dos usuários;  

 Integração das bibliotecas universitárias em programas cooperativos de 

aquisição, sistemas especializados, etc. (PNBU, 1986). 

Alguns projetos indicados no Plano foram executados pelas bibliotecas, 

como o BIBLOS e o PAP, ambos orientados para a recuperação dos acervos das 

bibliotecas no que se refere a livros e a periódicos, respectivamente (SANTANA, 

1999). Outro exemplo foi a criação de Cursos de Especialização para Bibliotecários 

de IES (CEBIES), cujo conteúdo programático visava dotar o bibliotecário de uma 

visão mais abrangente do contexto político, social e econômico onde atuavam. 

Segundo Pinheiro (1990, p. 159) a proposta do curso era minimizar “[...] o 

descompasso existente entre a formação profissional e a demanda do mercado de 

trabalho, mais acentuado a partir do surgimento do computador e da 

informatização da sociedade e, conseqüentemente, da automação dos 

organismos, serviços e produtos de informação”.13 

                                                           
13

 O CEBIES foi iniciado no segundo semestre de 1987, simultaneamente em duas universidades: 
na UFRJ/IBICT em convênio com a UFF, e na UnB. O terceiro foi oferecido pela UFRGS (1988), o 
seguinte pela UFBA (1988), e o quinto, realizado na UFPA (1989). O sexto curso está inserido no 
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu PREPES, da PUC/MG, (1988-1990), em módulos, tendo 
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A criação do PNBU expressa o esforço da busca de planejamento iniciada 

na década de 1970, sendo suas ações desdobradas em diversos planos, gerais e 

setoriais, como o PAP e BIBLIOS acima citados. Conforme Silva (2009) tratava-se 

de um esforço integrado para dotar o país “[...] de infraestrutura de C&T, de ensino 

superior, de pesquisa e de sistemas de informação qualificados. As propostas do 

PNBU originaram-se das discussões realizadas pela comunidade profissional dos 

bibliotecários e por burocratas da administração pública federal” (SILVA, 2009, p. 

11). 

Em síntese, pode-se dizer que o Plano Nacional de Bibliotecas 

Universitárias (PNBU) surgiu em um momento político específico, com a ditadura 

chegando ao fim e os efervescentes anos de 1980, marcado pela eclosão dos 

movimentos sociais e da participação da sociedade civil em todos os níveis. “Tais 

eventos repercutiram na ação e reflexão dos bibliotecários, visto o grande número 

de trabalhos acerca do papel social das bibliotecas” (SILVA; GARCIA, 2009, p. 2). 

Em termos legais, pode ser visto como a primeira política pública especificamente 

voltada para as bibliotecas universitárias 

Sua criação insere-se no contexto de um novo Regime de Informação, cuja 

política de governança pautava-se no uso da informação cientifica como recurso 

estratégico nos programas de desenvolvimento em C&T. Nesse contexto, as 

bibliotecas universitárias, institutos de pesquisa, etc. são vistos como produtores 

de metainformação (bases de dados, bibliografias especializadas), insumos 

básicos à produção de conhecimentos científicos e tecnológicos. Inicia-se, assim, 

“um movimento vertiginoso para a produção de bancos de dados, para o 

desenvolvimento de linguagens [documentarias, visando à indexação], 

investimentos [em equipamentos] em bibliotecas, centros de informação e 

documentação” (SILVA; GARCIA, 2009, p. 2).   

O PNBU inseriu as bibliotecas universitárias na política de informação 

científica e tecnológica (ICT), para que estas pudessem regular a geração, a 

                                                                                                                                                                                  
sido o primeiro em janeiro de 1989, [dessa vez em convênio da UFRJ/IBICT com a Unirio, 
terminando em julho de 1990] (PINHEIRO, 1990, p. 158). 
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produção, os fluxos e os usos da informação para C&T; atribuiu-lhes a 

responsabilidade de organizar os canais formais e informais de produção e 

distribuição, minimizando os conflitos entre produtores e receptores de informação 

(VALENTIM, 2002; SILVA; GARCIA, 2009). 

Dentre as atribuições das bibliotecas estava:  

[...] assegurar condições para a definição de padrões de 
organização e desenvolvimento de sistemas e serviços de 
informação nas universidades como também os meios de 
comunicação e de interligação dos sistemas e a determinação de 
diretrizes para aplicação de recursos humanos, bibliográficos, 
financeiros, tecnológicos, que garantissem a consolidação do 
Sistema Nacional de Bibliotecas Universitárias (SILVA; GARCIA, 
2009, p. 10). 

O PNBU foi um marco entre as ações direcionadas à biblioteca universitária. 

Proporcionou a institucionalização de uma representação política dentro da 

estrutura governamental, “[...] que se debruçasse sobre os problemas e que 

intermediasse o diálogo entre governo e bibliotecas”. (SILVA; GARCIA, 2009, 

p.14).  

O que motivou essa aproximação (governo/bibliotecas) foi a inclusão da ICT 

(informação, Cientifica e Tecnológica) nas políticas governamentais e a forte 

presença dos profissionais da informação nesses debates. Outros atores foram 

envolvidos na concepção do Plano (reitores, órgãos de fomento, dirigentes de 

órgãos governamentais e representantes das bibliotecas). Esta integração “[...] 

fortaleceu o plano, proporcionando a viabilidade das ações e representando um 

poder na esfera da negociação governamental” (SILVA; GARCIA, 2009, p. 14).14 

A vigência do Plano ocorreu em momento de crise política e econômica, 

transição entre o Governo de Sarney para Fernando Collor, o que dificultou a 

                                                           
14

 Depois do PNBU legalmente formalizado foi instituído o Programa Nacional de Bibliotecas 
Universitárias (PROBIB), mas este não vicejou. Como observa Garcia (1991, p. 25), a sua 
institucionalização não se efetivou, não somente pelo desmonte da máquina governamental pelo 
governo Collor de Melo, mas porque “inexistiram condições para a manutenção do programa, 
“legalizado” tardiamente em situação de extrema vulnerabilidade, próprias das iniciativas em 
épocas de transição dos governos do país”. Segundo Cunha e Diógenes (2016, p. 108), “o 
programa foi desativado e transformado em um Serviço de Desenvolvimento de Bibliotecas das 
Instituições Federais de Ensino Superior (SDBIB), órgão de quinto escalão do MEC”. Segundo o 
autor, a posição hierárquica e condições de grande limitação de recursos humanos e financeiros 
não possibilitaram ao serviço uma efetiva atividade. 
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distribuição e aplicação eficiente dos recursos. A partir dai, inicia-se o desmonte da 

máquina governamental. “As condições de manutenção do Plano Nacional de 

Bibliotecas Universitárias tornaram-se inexeqüíveis e este desativado” (SILVA; 

GARCIA, 2009, p. 10). 

Conforme Angela Maria Silva (2009), durante os quatro primeiros anos o 

Plano funcionou com dotação orçamentária própria dentro do MEC. Mas o volume 

investido foi sendo reduzido paulatinamente e novas dotações de verbas não foram 

feitas. Do valor total (US$ 7.533.254,00), 32,5% foram distribuído em 1986, 28,6% 

em 1987, 18,7% em 1988 e 20,2% em 1989. Para Garcia (1991) foi a 

vulnerabilidade orçamentária um fator decisivamente contribuinte para a 

desativação do Plano em 1991. 

Com o fim do Plano, as bibliotecas universitárias começaram a vivenciar as 

incertezas trazidas pelas políticas neoliberais, cujas mudanças estruturais 

assolavam todo o serviço público, inclusive as próprias bibliotecas. “A reforma 

visava à chamada “qualidade, produtividade e eficiência dos serviços 

informacionais.” (BUSQUET, 2012, p. 121), mas não previa recursos, cabendo às 

Universidades buscá-los por meio de parcerias com a iniciativa privada, ou através 

de projetos junto às agências de fomento. Inaugurava-se outro Regime de 

Informação, cuja lógica pautava-se no mercado ou nas disputas pelas verbas das 

agências de fomento. Deixava-se de lado o esforço de se construir uma política em 

C&T autônoma, ainda que voltada para as necessidades da produção. 

Os problemas enfrentados pelo PNBU são característicos de 
planos setoriais ou de micropolíticas, que não consideram as 
externalidades, e que não são realmente reconhecidos no interior 
do governo. Na realidade, o governo usa a estratégia de atender 
aos anseios de uma categoria durante determinado tempo, como 
forma de apaziguar conflitos. Entretanto, não fornece os meios 
institucionais (respaldo legal, orçamento, oportunidade de 
negociação política, definição de papéis e, principalmente, 
mecanismos que garantam a continuidade) para se concretizarem 
efetivamente em políticas públicas duradouras.  (SILVA; GARCIA, 
2009, p. 12). 

Silva e Garcia (2009) chamam a atenção que a política de ICT no Brasil em 

diversos momentos é marcada ora por avanço ora pela estagnação. Entre as 

décadas de 1980-1990 vivemos essa situação. “Diversos organismos foram 

criados e, posteriormente, reformulados; perderam suas características e sua 
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autonomia; outros foram considerados úteis e essenciais, mas, depois, esquecidos, 

como as bibliotecas universitárias”. (SILVA; GARCIA, 2009, p. 2). Ainda segundo 

as autoras “[...] a descontinuidade de programas, de ações e de projetos e a 

prática de criação e de extinção de instituições consubstanciam avanços e 

retrocessos na história da ICT”. Isso “faz com que, no Brasil, a política de 

informação não se configure em ação efetiva e duradoura”.   

Nos seis anos de implementação do PNBU foram gastos aproximadamente 

sete milhões de dólares com o intuito de padronizar as bibliotecas. Com a extinção 

do Plano em 1991 ocorreu o “esfriamento” de todos os padrões discutidos na 

década de 1980 nos fóruns promovidos pelos SNBUs. 

Apesar dos percalços, o PNBU foi um marco entre as ações direcionadas 

para as bibliotecas universitárias. De acordo com Silva e Garcia (2009, p. 47), o 

Plano proporcionou um salto de qualidade nos serviços e produtos oferecidos 

pelas bibliotecas universitárias que “pode ser dimensionado pelo crescimento e 

enriquecimento dos acervos; pela existência de uma política de aquisição 

planificada; capacitação de bibliotecários; pela aceleração do processo 

automatizado e a criação de sistemas de informação universitários”. 

No âmbito dessa pesquisa, que tem como objeto a BCG, percebe-se que as 

diretrizes do PNBU muito influenciaram os subprojetos (de seleção planificada, 

automação, etc.) que foram idealizados pelos bibliotecários e professores do curso 

de Biblioteconomia e Documentação da UFF – muito deles diretores do NDC -  

para serem implementados quando a biblioteca central do Campus do Gragoatá 

fosse inaugurada, debate esse que exploraremos com mais detalhes no último 

capitulo desta dissertação. 
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4 A CRIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS NA DÉCADA DE 1960 

A universidade é uma instituição social e como tal 

“[...] exprime de maneira determinada a estrutura e o modo de 
funcionamento da sociedade como um todo. Tanto é assim que 
vemos no interior da instituição universitária “a presença de 
opiniões, atitudes e projetos conflitantes que exprimem divisões e 
contradições da sociedade” (CHAUÍ, 2003, p. 5). 

Como vimos, no Brasil, a consolidação do ensino superior enquanto campo 

intelectual só ocorreu no século XX. Conforme Teixeira (1989, cap. 9, p. 111), sua 

expansão se fez “ao correr das circunstâncias, sem plano de previsão, ou mesmo 

propósito deliberado” e nem sequer refletiu o longo debate educacional que se 

iniciou na década de 1920 e que avançou até a promulgação da Lei 4.024/61 que 

fixou as diretrizes e bases da educação nacional. Nela a autonomia seria limitada 

porque, embora exercida segundo os estatutos das Universidades, estes seriam 

aprovados pelo Conselho Federal de Educação. 

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB/61) ocorreu num contexto 

conflituoso: diferentes grupos lutavam para reformar a Universidade, cada um com 

seu projeto específico, tendo em vista as rivalidades entre os intelectuais liberais e 

o grupo conservador/católico. Mas apesar da insatisfação com a instituição 

universitária, este foi o período em que mais universidades federais foram criadas. 

(NOGUEIRA, 2008, p. 84)  

A expansão do ensino superior, sob a influência da nova Lei, se acelerou ao 

longo da década de 1960, sendo instituídas treze universidades federais, quatro 

universidades privadas católicas, três universidades privadas leigas e uma 

universidade estadual, além de “novas unidades congregadas em universidades 

[...] chegando a agrupar cerca de 50% delas em universidades ou federações de 

escolas” (TEIXEIRA, 1989, cap. 9, p. 111). 

 

4.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) tem suas origens no final da década 

sessenta do século XX, mas precisamente em 18/12/1960, quando foi criada sob a 
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denominação de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UFERJ, 

“através da incorporação de instituições federais, estaduais e particulares 

existentes na cidade de Niterói” (ALBUQUERQUE, 1990, p. 157).  

Mas para que seja possível desenvolver um entendimento sobre a criação 

do que hoje denominamos UFF, é preciso mergulhar na história, retornar aos anos 

de 1950, e, para além, compreender o cenário político nacional que esteve em 

efervescência a partir dos anos de 1960.  

Cabe ressaltar que antes, porém, ainda na década de 1940, os estudantes 

fluminenses destacavam-se no cenário nacional, visto que em 1942, amparados 

pelo interventor Ernani do Amaral Peixoto, lideraram os protestos a favor da 

entrada do Brasil na guerra contra o Eixo.  

Na década seguinte, 1950, a União Fluminense de Estudantes (UFE), 

antecipando-se ao estado, tomou para si a defesa de uma universidade federal 

para o estado do Rio de Janeiro.  

Entre os anos de 1954 e 1960, sucessivas direções da entidade 

promoveram ações para denunciar a precariedade das instalações das faculdades 

existentes. Ressalta-se o caso da medicina, já que os acadêmicos eram obrigados 

a realizar parte de suas atividades estudantis na cidade do Rio de Janeiro 

(CORTE; MARTINS, 2010). 

De acordo com informações contidas no site da Coordenação de Seleção 

Acadêmica da UFF (COSEAC) a ideia da criação de uma Universidade para o 

Estado do Rio de Janeiro partiu da Associação Fluminense de Professores 

Católicos, em 1946. (UFF, 2016). 

Sua denominação - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 

UFERJ obedecia ao modelo que previa, pelo menos em tese, a criação de uma 

universidade federal em todos os estados do Brasil. A UFERJ para se instituir 

como Universidade incorporou-se as cinco faculdades federais já existentes em 

Niterói: a) Faculdade de Direito de Niterói; b) Faculdade Fluminense de Medicina; 

c) Faculdade de Farmácia e Odontologia; d) Escola de Odontologia; e, e) Escola 

Fluminense de Medicina Veterinária.  
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Além desses, foram também agregados à UFERJ outros estabelecimentos 

de ensino estaduais: a) Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro; b) 

Escola Fluminense de Engenharia; e, c) Escola de Serviço Social do Estado do Rio 

de Janeiro. Também foram incorporadas à nova instituição duas faculdades 

particulares: a) Faculdade Fluminense de Filosofia; e, b) Faculdade de Ciências 

Econômicas de Niterói (UFF, 2016). 

Em Niterói, a universidade começaria a se consolidar como importante 

prestadora de serviços à população. A incorporação do Hospital Antônio Pedro ao 

corpo universitário em 1963 representaria a primeira ação nesse sentido (CORTE; 

MARTINS, 2010).  

Em suma, a Universidade Federal Fluminense (daqui em diante UFF), surgiu 

oficialmente em 1960 a partir da união de diferentes faculdades isoladas após o 

governo sofrer pressão de diversas camadas sociais para a instalação de uma 

universidade de caráter federal. Sua criação deu-se segundo o modelo tradicional 

de ensino superior vigente no país naquela conjuntura: baseado na cátedra, 

vitalícia e autoritária, estruturada com segmentação e justaposição de cursos, na 

alta seletividade dos discentes e na exigüidade de vagas (UFF/COSEAC, 2016). 

De 1968 a 1972 a UFF, assim como as outras universidades brasileiras, 

teve de se adequar aos novos parâmetros para o ensino superior estabelecidos 

pela Reforma Universitária de 1968, que resultaram em seguidas modificações em 

seu estatuto (CORTE; MARTINS, 2010). 

Cabe destacar que, neste momento, foi criada uma estrutura gigantesca e 

heterogênea a fim de garantir a centralização de poderes nas mãos do reitor e 

dificultar a participação dos diversos segmentos da universidade em sua 

administração.  

Ao longo de quase uma década a “Universidade desenvolveu suas 

atividades utilizando-se das edificações, difundidas na malha urbana”. Em 1969, 

adotando integralmente os princípios da Reforma Universitária, a UFF expandiu 

suas atividades, esbarrando em grandes dificuldades dadas as limitações de áreas 

físicas e a “complexidade de fluxos resultantes de suas edificações dispersas. Para 
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solucionar este problema tornou-se necessário a implantação do Campus 

Universitário” (ALBURQUEQUE, 1990, p. 157). 

Conforme Nogueira (2008) a institucionalização do modelo campus 

universitário teve como padrão arquitetônico o modelo americano – o campus e o 

ensino em módulos. Esse projeto foi reiterado pela seqüência de três acordos 

financeiros estabelecidos entre o governo brasileiro (através do MEC) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID.  

Os sucessivos convênios entre o MEC e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) visavam a implementação do Programa de Expansão e 

Melhoramento das Instalações do Ensino Superior (PREMESU) coordenado pelo 

Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação (CEDATE), cujo objetivo 

era promover a reestruturação e a modernização do ensino superior no Brasil e 

consolidar a implantação das novas universidades solucionando suas deficiências 

das universidades. (NOGUEIIRA, 2008, SOUZA, 2013). 

Segundo Nogueira (2008) os projetos financiados pelos acordos MEC-BID 

tinham como objetivos explícitos “proporcionar a adequação do seu espaço físico e 

a aquisição dos meios técnicos (treinamento e equipamentos) para melhorar os 

sistemas de planejamento, administração, controle e qualidade do ensino, entre 

outros”, mas implicitamente significavam maior controle da população universitária 

tendo em vista a introdução do modelo de créditos. Sendo assim, “o modelo 

campus se constituiu como um modo eficiente de controlar o movimento estudantil 

e a produção acadêmica” (NOGUEIRA, 2008, p. 94). 

 Em 1960, a arquitetura moderna brasileira era considerada experiência de 

vanguarda e servia de modelo para o mundo latino-americano em vias de 

desenvolvimento. O fato relevante daquele período foi a construção de Brasília que 

juntou a um só tempo e lugar a arquitetura e o urbanismo modernistas. No Plano 

Piloto de Brasília o próprio autor do projeto – o arquiteto Lúcio Costa – destinou 

uma área para a universidade – a UNB (Universidade de Brasília).  

Idealizada por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, a UNB tornou-se não só um 

modelo pedagógico para as universidades federais brasileiras concebidas na 

década de 1960, como também suas formas arquitetônicas urbanísticas 



79 

 

modernistas se constituíram como parâmetro para a territorialização do espaço 

universitário. 

Esther Buffa e Gelson Pinto (2016) em seus estudos sobre a territorialização 

das universidades brasileiras destacam o “Manual sobre o planejamento integral de 

campus universitário” elaborado por Rudolf Atcon, consultor da USAID, e aprovado 

pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), que o publicou 

em 1970. “O manual tinha por objetivo orientar a introdução da Reforma 

Universitária recém-elaborada e o planejamento dos campi universitários” (BUFFA; 

PINTO, 2016, p. 880). Nas palavras de Atcon:  

[...] trata-se de um manual sobre o planejamento sistemático de um 
campus universitário, isto é, de um local geográfico que reúne 
todas as atividades de uma universidade e as integra de maneira 
mais econômica e funcional num serviço acadêmico-científico, 
coordenado e da maior envergadura possível, respeitando as 
limitações de seus recursos humanos, técnicos e financeiros.  
(ATCON, 1970 apud BUFFA; PINTO, 2016, p. 881). 

 

Para Atcon, o campus universitário, por ser um conjunto homogêneo 

permitiria facilidade de controle e administração, além de oferecer “uma estrutura 

didática bastante diferente daquela das faculdades isoladas. Uma estrutura que 

pudesse favorecer os aspectos de racionalidade e de baixo custo de construção, 

administração e controle” (BUFFA; PINTO, 2016, p. 821).  

Apesar dos esforços materializados nos relatórios resultantes das propostas 

de acordos internacionais, nenhum campus universitário brasileiro foi construído 

seguindo o modelo proposto no Manual de Atcon, mas “[...] muitas de suas ideias 

foram incorporadas na construção de diversos campi, até porque elas faziam parte 

da política educacional dos governos militares para o ensino superior brasileiro” 

(BUFFA; PINTO, 2016, p. 822). 

Nessa direção, pode-se dizer que o modelo do campus idealizado pelos 

grupos que conduziram a Reforma Universitária se coadunava com o modelo de 

universidade funcional “voltada para a formação rápida de profissionais 

requisitados como mão-de-obra altamente qualificada para o mercado de trabalho” 

(CHAUI, 2001, p. 189), afastando-se do modelo idealizado por Anísio Teixeira, e 

que ao se consolidar vai obrigar alunos e professores a repensá-lo como lugar de 
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saber e de produção de cultura – tirando-o do isolamento urbano e integrando-o à 

vida das cidades.15 

Nesse contexto, nos anos de 1970, a UFF definiu a adoção de um Campus 

Universitário e contratou a empresa Planejamento e Assessoria Administrativa S/A 

– PLANASA para elaborar o “Projeto de Implantação do Campus Universitário” e 

construí-lo. Esse trabalho considerou três possibilidades de localização: o 

aproveitamento das unidades existentes na cidade de Niterói; a implantação do 

campus nas áreas do Morro de São João Batista (Valonguinho), Gragoatá e Praia 

Vermelha; e a instalação de um campus no município de São Gonçalo. 

(NOGUEIRA et al., 2011, p. 7). 

Em 1974, foi criado o Escritório Técnico do Campus (ETC) para viabilizar o 

projeto de construção do campus, sendo criado logo em seguida um Plano Diretor. 

Dentre as diversas possibilidades optou-se em criar campi urbanos em terrenos 

nos quais preexistiam prédios da UFF - o Valonguinho, onde está o Instituto de 

Matemática e algumas unidades da área biomédica; a Praia Vermelha, onde fica a 

Faculdade de Arquitetura e Engenharia; e em parte do aterro da Praia Grande, na 

época em processo de desapropriação pelo Governo Federal, onde seria 

construído o Campus do Gragoatá. “O Plano previu um zoneamento para os campi 

organizado em função das suas atividades: ensino; administração central; esporte; 

cultura e lazer; apoio; e reserva (futuras expansões e atividades de pesquisa).” 

(NOGUEIRA et al., 2011, p. 8). 

A partir deste Plano Diretor, a UFF começou a buscar recursos para as 

obras. Em 1984 com recursos advindos do acordo de cooperação técnica – Acordo 

MEC-BID III (1985/1988), iniciou a execução dos projetos. “A UFF, dentre as 

universidades federais brasileiras existentes na época foi uma a que recebeu o 

maior aporte de recursos financeiros previstos no acordo MEC-BID III, e foi aquela 

                                                           
15

 Buffa e Pinto (2016, p. 822) nos chamam a atenção que o zoneamento por áreas de 
conhecimento não era uma novidade nos projetos de campus brasileiros. Nos primeiros projetos 
para a Universidade do Brasil, as comissões encarregadas já propunham essa divisão. A diferença 
fundamental é que urbanistas e arquitetos tinham liberdade de projetar valendo-se do programa 
apresentado. Assim, criaram propostas arquitetônicas e urbanísticas, harmoniosas e criativas, ao 
contrário dos possíveis resultados de um campus projetado seguindo a cartilha de Atcon. Um 
exemplo, e que serviu de modelo para outros campi, foi o projeto de Lucio Costa para a 
Universidade de Brasília – a UNB. 
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que previu a maior aplicação desses recursos em novas construções considerando 

os três acordos anteriores (NOGUEIRA, 2008, p. 28). 

Conforme Nogueira et al. (2011), o projeto do campus procurou 

compatibilizar as três áreas geográficas quase contínuas (Gragoatá, Praia 

Vermelha e Valonguinho) com as três áreas de ensino da Universidade (biomédica, 

tecnológica e humana) para proporcionar ao aluno o menor deslocamento durante 

o seu processo de aquisição de créditos necessários à sua formação acadêmica.  

A arquitetura era vinculada ao ideário modernista e foi desenvolvida 
em conjunto com a proposta de implantação urbanística e teve 
como premissa inicial a possibilidade das obras de construção das 
edificações ocorrerem progressivamente. Para todo campus foram 
previstas: salas de aula, salas para administração, laboratórios, 
diretórios acadêmicos, restaurante, cantinas e biblioteca. 
Inicialmente não estava prevista a construção de moradia para 
estudantes, entretanto foi incluída no projeto para ser construída no 
Campus do Gragoatá (NOGUEIRA et al. 2011, p. 15). 

A estruturação espacial do Campus previa três áreas continuas: a do 

Gragoatá e da Praia Vermelha, ambas obtidas para a construção do Campus, e o 

Valonguinho, espaço pertencente à Universidade desde o processo de sua 

formação, já possuindo diversas edificações da instituição.  

Para cada uma das três áreas integrantes do Campus Universitário seria 

construída uma Biblioteca Central (ALBURQUEQUE, 1990). A comissão 

encarregada de estabelecer as diretrizes para as Bibliotecas da Universidade foi 

formada por bibliotecários do NDC (Núcleo de Documentação) assessorados pelos 

técnicos do Escritório Técnico do Campus concluiu, após estudos, que as diversas 

bibliotecas existentes na Universidade deveriam ser unificadas em Bibliotecas 

Centrais (ALBURQUEQUE, 1990, p. 157). A lista a seguir relaciona as propostas 

dos campi, suas dimensões espaciais, áreas de estudo e projetos de bibliotecas 

elaborados: 

 Campus de Gragoatá – 218.397,00 m2: área humana (setores de: ciências 
sociais aplicadas, ciências humanas, letras e artes), setor de administração 
central, setor de esportes; Projeto idealizado: Biblioteca Central de Ciências 
sociais e de Ciências Humanas, Letras e Artes, futuramente denominada 
Biblioteca Central do Gragotá - BCG 

 

 Campus da Praia Vermelha – 214.109,00 m2: área tecnológica (setor de 
ciências exatas e setor tecnológico) e setor de reserva (platô do morro do 
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Gragoatá) para futuros projetos; Biblioteca idealizada: Biblioteca Central de 
Ciências Exatas e Tecnológicas 

 Campus do Valonguinho – 50.640,50 m2: área biomédica (setor de ciências 
da saúde). Biblioteca idealizada: Biblioteca Central de Ciências da Saúde. 

  De acordo com o Plano diretor de 1977, os três campi (Gragoatá, 

Valonguinho e Praia Vermelha) por serem próximos compunham uma única 

unidade em função da sua organização interna e da interrelação entre essas três 

partes, conforme demonstra a figura abaixo. Essa disposição era favorável à 

criação de espaços comuns de ensino e pesquisa, como as bibliotecas centrais. 

Figura 1 – Mapa dos campi da UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NOGUEIRA, 2008. 
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No entanto, o único projeto que vicejou foi o da Biblioteca Central do 

Gragoatá. A Biblioteca do Valonguinho existia e teve seu espaço ampliado. Já a 

Central de Ciências Exatas e Tecnológicas sequer saiu do papel. 

Na busca de mais informações sobre o tema colhemos o depoimento da 

arquiteta Márcia Maria Pinheiro de Oliveira, que entre julho de 1981 a setembro de 

1993, trabalhou no Escritório Técnico do Campus como membro da Equipe 

Técnica da UFF para Coordenação do Projeto MEC-BID III. 

Quando questionada sobre a concepção de biblioteca universitária que 

marcou a ação daqueles envolvidos no projeto da nova biblioteca para o Campus 

do Gragoatá, Márcia ressalta que a ideia norteadora dos seminários para discutir a 

biblioteca, e do qual participaram os bibliotecários, era a ideia de bibliotecas 

centralizadas por área de conhecimento.  De acordo com seu depoimento, “[...] 

essa concepção foi solicitada pelos gestores da UFF para todos os campi da 

instituição. A equipe técnica do Escritório Técnico do Campus buscou atender à 

solicitação do seu cliente - a universidade. Desta forma para o campus do 

Gragoatá foi destinada a biblioteca central de ciências sociais humanas [...] 

(OLIVEIRA. Depoimento, 2017). 

Ao falar das bibliotecas universitárias e sobre sua função social, disse ser 

fascinada pelas bibliotecas e que cabe a elas “[...] viabilizar o acesso ao 

conhecimento para todos os cidadãos, e que esse acesso não se limita mais às 

paredes de uma biblioteca”. Conclui destacando a importância dos bibliotecários 

para a busca e o acesso à informação, pois o uso de uma biblioteca exige 

expertise “[...] por isso eles, [os bibliotecários] que ali se encontram, é que podem 

ajudar o cidadão a encontrar o conhecimento que se deseja”. (OLIVEIRA, 

Depoimento, 2017). 

Passados cerca de 30 anos, só recentemente, com as verbas do REUNI16 o 

projeto do campus universitário da UFF foi parcialmente concluído. Os prédios para 

                                                           
16 O REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que 
integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Tem como principal objetivo ampliar o 
acesso e a permanência na educação superior. Informações retiradas do site do MEC 

http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni Acesso em 22 jun. 2017. 

http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni
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as salas de aula - as UFASAS - foram erguidos e o bloco para a moradia estudantil 

finalmente construído. No entanto, muito ainda se tem por fazer. As verbas do 

REUNI terminaram e o prédio do Instituto de Arte e Comunicação Social, por 

exemplo, não foi concluído. O projeto de expansão da BCG também não saiu do 

papel. A contrapartida para o envio desses recursos foi o aumento de vagas nas 

graduações e pós-graduações, o que fez com que essa segunda fase da expansão 

se desse de uma forma um tanto precarizada. 

A partir de 2011, de modo a cumprir a metas do REUNI de expansão das 

universidades federais, são criados novos cursos de graduação na UFF na área de 

humanas, como Antropologia, Sociologia e Relações Internacionais, Produção 

Cultural, Estudos de Mídias, entre outros. Esse processo de expansão exigindo da 

BCG a ampliação de seus serviços, pois cabe a ela a organização dos acervos 

desses cursos, tendo em vista a sua aprovação pelo MEC. Isso vem se refletindo 

no aumento no trabalho da Biblioteca e pouco se reflete na ampliação de seu 

quadro de bibliotecários e técnico-administrativos, precisando a Biblioteca buscar o 

apoio constante de prestadores de serviço17, assunto que retomaremos na seção 

cinco. 

 

4.2 A CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO 

A partir dos anos de 1960 surgiu no Brasil a temática do planejamento 

bibliotecário. O marco foi o 4º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 

Documentação realizado em Fortaleza – Ceará, de 7 a 14 de julho de 1963. Até 

então, segundo Tarapanoff (1981, p. 15), as ideias de comunicação, cooperação, 

coordenação e planejamento eram inexistentes entre as bibliotecas universitárias.  

Sob esse aspecto, a ideia de criação de um Núcleo de Documentação para 

coordenar a bibliotecas da UFF, além de ser um espaço de capacitação dos 

bibliotecários formandos pela Universidade, surgia como vanguarda. 

                                                           
17

 Em 2012 Leandro Busquet realizou estudo sobre o impacto do REUNI nas bibliotecas 
universitárias e teve como campo de pesquisa a BCG. Sobre o assunto ver: BUSQUET, Leandro 

Martins Cota. Bibliotecas universitárias e o impacto das políticas públicas do ensino superior: 

o caso da BCG/UFF. 167 f. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) 
PPGCI/Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 
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Por meio da Portaria nº. 90 de 04 de julho de 1967 o Reitor Manoel Barreto 

Netto criou o então Núcleo Central de Documentação, posteriormente denominado 

Núcleo de Documentação – NDC, “considerando a importância de se ter na 

Universidade um órgão integrado aos trabalhos provenientes da Reforma 

Universitária e apto a incumbir-se das tarefas de coleta e divulgação da 

documentação universitária” (UFF, 1967). 

Participaram da idealização desse Núcleo, em 1967, as professoras e 

bibliotecárias Hagar Espanha Gomes e Célia Ribeiro Zaher.  Em 1969 o projeto foi 

apresentado ao Conselho Universitário pelo professor e bibliotecário Paulo Py 

Cordeiro conforme consta na ata da seção ordinária ocorrida em 20 de agosto de 

1969, sendo então oficialmente criado em 22 de setembro deste mesmo ano, 

através do art.17 do Estatuto da UFF, publicado no Diário Oficial da União.  

De acordo com o art. 17 do Estatuto da Universidade, publicado no Diário 

Oficial da União de 22/09/1969, o NDC foi criado como um Órgão Suplementar 

“responsável pela coordenação técnica e administrativa do Sistema de Bibliotecas 

e Arquivos da UFF”. Como Órgão Suplementar, manteve-se vinculado ao Reitor, 

na estrutura formal até os nossos dias. 

Para os profissionais envolvidos com a proposta de criação do NDC, uma 

das questões centrais era o pequeno número de profissionais bibliotecários 

atuantes no Rio de Janeiro e Niterói. Foi nessa direção que as professoras Hagar 

Espanha Gomes e Célia Ribeiro Zaher, responsáveis pela criação na UFF de um 

curso de formação de bibliotecários, resolveram propor à Reitoria a sua instituição 

com o objetivo de, além de coordenar as atividades das bibliotecas, criar um 

espaço de aperfeiçoamento e capacitação dos futuros bibliotecários, formados pela 

Universidade (COUTO et al., 2006). 

Couto et al. (2006) sinalizam que, em termos reais, as atividades do Núcleo 

de Documentação iniciaram-se em maio de 1969, quando, por meio da portaria nº 

259, de 8 de maior de 1969, foi nomeado o bibliotecário Paulo Py Cordeiro para 

responder pela Direção. O mesmo foi também incumbido de elaborar a estrutura e 

o regimento do Núcleo de Documentação.  
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Vale relembrar, conforme pontuaram Couto et al. (2006) que a história do 

NDC teve seu início no casarão que outrora pertenceu ao Professor Plínio Leite, 

fundador da antiga Escola de Economia, mais tarde federalizada e transformada 

em Faculdade de Economia da UFF. Ainda em 1969, a sede do Núcleo foi 

transferida para uma área reservada no 1º andar da Reitoria, onde permaneceu até 

1977. 

Figura 2 - Casarão de Plínio Leite18- primeira sede do NDC em 1967 

 

Em 11 de agosto de 1977 através do Memorando NDC nº 09, na gestão da 

Diretora Alice Barros Maia, por determinação do Magnífico Reitor as instalações do 

Núcleo de Documentação foram transferidas para o prédio do antigo Educandário 

Paula Cândido, localizado em Jurujuba, onde permaneceu até dezembro de 1997. 

(SOUZA, 2006). 

 

 

 

 

 

 
                                                           

18
 O casarão de Plínio Leite, localizado na Rua Tiradentes, n.17 – Ingá – Niterói, RJ também sediou, 

até 2014, a Faculdade de Economia da UFF. A partir desta data o prédio vem sendo ocupado pela 
faculdade de Direito. 
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Figura 3 – Antigo Educandário Paula Cândido – sede do NDC (1977-1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história administrativa do NDC envolveu diferentes parcerias. Entre 1998-

2003 esteve ligado politicamente à Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos 

(PROAC), uma parceria que proporcionou a realização de eventos técnicos 

especializados para a capacitação de servidores e melhor atendimento aos 

usuários, convênios com a Capes para a compra de periódicos, implantação do 

programa de obras raras e instalação da base de dados Argonauta, tendo com 

foco a automatização dos serviços bibliográficos (UFF. Relatórios do NDC 2000-

2003). 

No início dos anos 2000, por meio de parcerias com o Ministério da Ciência 

e Tecnologia a UFF/PROAC conseguiu recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), os quais foram investidos na 

reforma e na construção de 18 unidades de informação e na melhoria dos serviços 

de atendimento aos usuários.  

Em 2004, com o fim dos centros universitários, o Núcleo de Documentação 

passou a ser vinculado ao Serviço de Comunicações Administrativas (SCA), 

permanecendo assim até 2011, quando, em função da Reforma Administrativa da 

UFF, passou ao nível de superintendência, incorporando a nova função 

administrativa à sua ação passando, então, a se chamar Superintendência de 

Documentação (UFF. Relatório SDC, 2015).  A mudança foi publicada na Portaria 

Fonte: Arquivo da UFF 
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Nº 44.482 de 18 de abril de 2011, e se deu por intermédio de uma retificação que 

embasa a sua criação e consequente vinculação ao Gabinete do Reitor. 

Figura 4 – Sede do NDC (inaugurada em 1998) no térreo da BCG 

 

Fonte: BCG/UFF, 2010. 

Os doze diretores que atuaram no NDC, conforme lista a seguir, cada um 

com seu estilo, empreenderam várias ações, mas mantiveram o NDC como o 

órgão coordenador administrativa e tecnicamente do Sistema de Bibliotecas e 

Arquivos da Universidade. Contudo, conforme Sampaio e Souza (2004, p. 3), 

paulatinamente algumas atividades foram descentralizadas, “iniciando com os 

serviços de comutação bibliográfica, seguindo-se o processamento técnico”. Hoje, 

apenas a aquisição de livros e publicações periódicas internacionais mantem-se 

centralizada, passando os demais serviços técnicos a serem realizados nas 26 

bibliotecas do Sistema (UFF. Relatório SDC, 2015). 

No momento, a SDC coordena 26 bibliotecas, sendo dezesseis unidades 

localizadas em Niterói, e outras oito no interior; um Arquivo Central, o Centro de 

Memória Fluminense, e dois laboratórios: Laboratório de Reprografia (LARE) e o 

Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos (LACORD). (UFF. 

Relatório. SDC, 2015). 
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Couto et al. (2006) rememorando a história do NDC conseguiram reunir 

depoimentos de diversos diretores do órgão no período compreendido entre 1976 a 

2006. A partir destes depoimentos e buscando outras informações sobre esses 

gestores pontuaremos algumas questões relevantes que marcaram a ação do 

NDC. A intenção de retomar o recorte biográfico feito sobre esses ex-diretores visa 

conhecer que concepções de biblioteca universitária marcaram as suas gestões e 

assim entender como dentro desse processo surgiu a Biblioteca Central do 

Gragoatá, “um projeto que sintetizou uma concepção de biblioteca que teve início 

com a criação do NDC” como ressaltou Ana Maria de Holanda de Sá Couto, ex-

diretora do NDC, em seu depoimento, quando questionada sobre o papel do NDC 

no projeto da BCG. 

Conforme nos esclarece Halbwachs (2006), a memória pode ser individual 

ou coletiva estando a primeira sempre inclusa na segunda, pois ambas são fruto da 

interação do homem com o meio social. Para Halbwachs (2006, p. 42), as 

memórias se organizam de duas maneiras: “[...] tanto se agrupando em torno de 

uma determinada pessoa, [...] como se distribuindo dentro de uma sociedade 

grande ou pequena”.  Portanto, existiriam memórias individuais e, por assim dizer, 

memórias coletivas, pois o indivíduo participaria de dois tipos de memórias.  

Neste sentido, acreditamos que ao puxarmos pela memória daqueles que 

viveram a história das bibliotecas na UFF foi possível entender como um projeto 

específico – a criação da BCG – conseguiu de fato se consolidar, e mais ainda, 

compreender o seu significado para aqueles que direta ou indiretamente 

participaram do sonho de se criar na UFF uma Biblioteca Central, conforme 

preconizava as diretrizes do PNBU. 

Visando relacionar os depoimentos sobre a ação dos gestores com seus 

respectivos pensamentos sobre a concepção e a função social da universidade, 

foram encaminhados e-mails, por meio do qual realizamos duas perguntas: 1) Que 

concepção de Biblioteca Universitária marcou a sua gestão? 2) Para além da sua 

função acadêmica, qual a função social de uma universidade para a sociedade? 

Em busca das respostas às questões, já que nem todos os ex-diretores 

contatados responderam aos e-mails, lançamos mão do vídeo comemorativo dos 
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45 anos da SDC, no qual se encontram entrevistas tratando do NDC e da BCG. 

Também buscamos outras fontes, como as suas produções acadêmicas, pois 

alguns desses ex-diretores foram também professores dos cursos de 

Biblioteconomia e Arquivologia da UFF como a Prof. José Pedro Pinto Esposel; 

Prof.ª Eliana da Silva e Souza; Prof.ª Regina Célia Pereira da Rosa e Prof.ª Clarice 

Muhlethaler de Souza. 

A seguir uma síntese dos dados coletados em relatórios, artigos, entrevistas, 

etc. organizados cronologicamente: 

 Gestão 1969-1976 - Paulo Py Cordeiro. Professor e bibliotecário. 

Apresentou e defendeu o projeto de organização e estruturação do NDC em 

reunião do Conselho Universitário, conforme consta em ata da sessão ordinária 

realizada no dia 20 de agosto de 1969. Em artigo publicado em 1983, destaca o 

papel das bibliotecas na educação permanente, observando que “[...] em todos 

os países desenvolvidos as informações culturais, científicas e técnicas são 

consideradas como recursos nacionais, por intermédio dos quais torna-se 

possível alcançar o desenvolvimento das comunidades e das nações” 

(CORDEIRO, 1983, p 79). Lamenta o que chama de “a morte prematura”, em 

1974, do Sistema Nacional de Informação Científica e Tecnológica - SNICT, 

criado em 1971, cujo objetivo era coordenar, em âmbito nacional, os trabalhos 

de informação científica e tecnológica, visando o estabelecimento de uma rede 

nacional de cooperação e intercâmbio da qual, segundo Cordeiro, deveriam 

participar as instituições de pesquisa e as bibliotecas públicas em geral, 

incluindo as universitárias e a Biblioteca Nacional.   

 

 Gestão 1976-1978 – Alice Barros Maia: quando assumiu a direção do NDC 

buscou realizar visitas regulares às bibliotecas da UFF instaladas em 

Niterói.estendendo-as às bibliotecas de Campos, Volta Redonda e Pinheiral. 

Dentre suas ações constam: o remanejamento de chefes e responsáveis por 

bibliotecas visando com isso fortalecer as bibliotecas menos atuantes, levando 

às mesmas as experiências dos que haviam obtido sucesso em suas unidades 

e, por outro lado, dar oportunidade aos que sentiram ou enfrentaram maiores 

dificuldades de atuarem em bibliotecas bem sucedidas; criação do Serviço de 
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Intercâmbio de Informações, um cadastro de tradutores para atendimento à 

comunidade universitária; criação do Catálogo de Teses e Dissertações da 

UFF. Negociou e coordenou a transferência do NDC em 1977 para a sede 

provisória em Jurujuba até a oportunidade de sua instalação definitiva no 

Campus da UFF, na época ainda em projeto. (COUTO et al., 2006). Encerrou o 

seu mandato realizando, em 1978, o I Seminário Nacional de Bibliotecas 

Universitárias. Em discurso proferido na abertura do evento, diz que a finalidade 

do Seminário é “promover maior entrosamento e aproximação entre as 

bibliotecas universitárias para uma análise conjunta da real situação, troca de 

ideias, relatos de experiências e conhecimento mais aprofundado sobre as 

possibilidades e deficiências das bibliotecas acadêmicas”. A intenção era reunir 

a comunidade universitária e despertar a consciência profissional, em nível 

nacional, para a importância da reunião de esforços, estudo e desenvolvimento 

de projetos visando “encontrar soluções adequadas à minimização das 

carências das bibliotecas universitárias e à ampliação dos benefícios”. Ressalta 

que na melhoria do sistema de bibliotecas universitárias deve-se buscar “sua 

real integração às atividadesde ensino, pesquisa e extensão”. (MAIA, 1978. In: 

Abertura do I SNBU). 

 
 

 Gestão 1978-1982 – Elisabeth Schneider de Sá. Foi chefe das bibliotecas do 

Instituto Biomédico (por dez anos) e da Faculdade de Medicina Veterinária (por 

um ano), sendo convidada, em 1978, pelo Reitor, Prof. Rogério Benevento, 

para dirigir o NDC. Destacou-se na realização de Seminários Internos de 

Atualização Profissional (SIAP); iniciou a publicação da Revista do Núcleo de 

Documentação; do manual para normatização de teses e dissertações; 

promoveu a integração da UFF ao sistema BIBLIODATA da Fundação Getúlio 

Vargas, visando integrar as bibliotecas no projeto de catalogação cooperativa 

(COUTO et al., 2006). 

 

 Gestão 1983-1986 – José Pedro Pinto Esposel. Historiador e arquivista. 

Participou ativamente da criação, em 1978, do Curso de Arquivologia da UFF. 

Durante a sua gestão buscou profissionalizar os arquivos da instituição, que 

existiam de forma empírica e improvisada por toda a Universidade. Criou em 
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1985 o Arquivo Geral (AG)19, vinculando-o ao Núcleo de 

Documentação. Esposel foi um dos fundadores da Associação dos Arquivistas 

Brasileiros (AAB), instituição criada em 1971 e seu primeiro presidente. Em 

1972, sob os auspícios da AAB, realizou, na cidade do Rio de Janeiro, o I 

Congresso Brasileiro de Arquivologia. Nesse evento a diretoria AAB lançou o 

primeiro periódico destinado à área arquivística no Brasil, a revista "Arquivo & 

Administração". (COUTO et al, 2006; SOUZA, 2006). 

 

 Gestão 1986-1991 – Eliana de Souza e Silva. Como gestora participou do 

Programa MEC-BID III. Considerava o NDC uma estrutura revolucionária no 

que tange à organização da documentação produzida na e para uma 

Universidade. Em entrevista gravada para a comemoração dos 45 anos da 

SDC, ocorrida em junho de 2014, ressaltou o esforço da equipe do NDC e seu 

empenho em “pensar o projeto arquitetônico da BCG, pois as bibliotecas na 

época ocupavam espaços adaptados”. Sobre a relação da biblioteca com a 

universidade destacou “a importância da interação com o usuário; entender 

como este produz e busca a informação e adaptar o sistema às suas 

necessidades” (UFF/ SDC, 2014. Entrevistas). 

 

 Gestão 1991-1996 – Regina Célia Pereira da Rosa. Foi chefe da Biblioteca da 

Faculdade de Economia entre 1979-1983, professora do curso de 

Biblioteconomia e Documentação da UFF. Em 1991 foi convidada pelo Reitor 

Prof. José Raimundo Martins Romeo para dirigir o NDC. Assumiu como metas 

de sua gestão o “incentivo à autonomia dos setores do Núcleo; o 

prosseguimento e desenvolvimento de estudos e projetos visando o contínuo 

aperfeiçoamento de sistemas operacionais de avaliação e controle de 

qualidade do acervo e serviços (COUTO et al., 2006). Questionada sobre a 

função social da universidade disse que estas têm “[...] como prioridade a 

formação de pesquisadores, cientistas; [deve] despertar nos alunos esse gosto 

pelo estudo e colaborar com a sociedade; realizar pesquisas conjuntas que 

possam melhorar as condições, especialmente a desigualdade tão grande que 

                                                           
19

 Em 1994, por intermédio da Norma de Serviço n. 409, de 30 de março de 1994, sua 
denominação mudou para Arquivo Central. 
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existe no Brasil”. Sobre a participação da biblioteca na vida acadêmica, 

ressaltou que esta “deve estar integrada a todos os setores, deve ter uma 

comissão de professores para que juntos [com os bibliotecários] possam traçar 

todas suas diretrizes e ações integrando-as totalmente às atividades da 

universidade, sejam ela no âmbito do ensino da pesquisa e da extensão”. 

(ROSA, 2017. Entrevista concedida a autora). 

 

 Gestão 1996- 1998 – João Carlos Gomes Ribeiro. Construiu sua carreira como 

bibliotecário na UFF, atuando sempre junto à direção do NDC, sendo dele a 

ideia de se realizar na UFF, em 1978, um Seminário Nacional sobre Bibliotecas 

Universitárias, evento este, que como vimos, desencadeou nos anos seguintes 

toda a discussão que deu origem, em 1986, ao PNBU. Idealizou a criação do 

Centro de Memória Fluminense. (COUTO et. al., 2006). 

 

 Gestão 1998-2003 – Clarice Muhlethaler de Souza. Professora colaboradora e 

depois professora efetiva do curso de Biblioteconomia da UFF. Durante sua 

gestão, os projetos centraram-se na automatização das bibliotecas, o que se 

percebe pela reestruturação da página oficial do NDC na Web, de modo a 

possibilitar a prestação de serviços de informação e maior comunicação com a 

comunidade de usuários; e na aquisição do primeiro software para o 

desenvolvimento do sistema de bibliotecas da UFF, o software Argonauta. 

(COUTO et al., 2006). Por meio da leitura das publicações de Souza, foi 

possível conhecer sua visão de universidade. Num artigo publicado em 2000, 

ressalta o caráter universal, múltiplo e diversificado da universidade 

entendendo-a “como uma instância privilegiada de criação/produção de 

saberes, formação de competências e de difusão da experiência cultural e 

científica da sociedade [...]”. Por sua vez, define a biblioteca universitária “[...] 

como a instância que possibilita à universidade atender às necessidades de um 

grupo social ou da sociedade em geral, através da administração do seu 

patrimônio informacional e do exercício de uma função educativa, ao orientar os 

usuários na utilização da informação” (LUCK et. al., 2000, p. 2). 

 

 Gestão 2003-2006 – Maria Penha Franco Sampaio: Bibliotecária formada pela 

UFF. Sampaio foi vice-diretora na gestão de Clarice Muhlethaler de Souza.  
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Procurou dar continuidade aos projetos da gestão anterior visando à 

implantação de um sistema de biblioteca na UFF. Em artigo produzido em 

parceria com Luck et al. (2000) discute a temática da biblioteca universitária e 

parte da premissa “que universidades e bibliotecas são agências sociais 

organizadas com a missão de servir a sociedade enquanto instâncias criadoras 

e propulsoras do conhecimento,  estimuladoras e facilitadoras do acesso a este 

conhecimento”. Destaca a pesquisa como “princípio científico e educativo”, 

entendida como estratégica para a produção de conhecimento e promoção da 

cidadania. Ressalta que para esse propósito ser atingido faz-se indispensável a 

existência de uma biblioteca comprometida com essa concepção pedagógica; 

“atualizada no campo das tecnologias da informação, aparelhada para  

disponibilizar o acesso a informação, nas suas mais variadas formas, inclusive 

por meio de métodos educacionais interativos” (LUCK et al. 2000, p. 2). 

 

 Gestão 2007-2014 - Ana Maria de Holanda de Sá Couto. Sua carreira como 

bibliotecária se deu dentro da UFF onde começou como estagiária. Mais tarde, 

de 1996 a 1998, foi chefe da Biblioteca da Faculdade de Economia. Em 2007, 

por meio de consulta pública aos funcionários técnico-administrativos, foi 

escolhida para dirigir o Núcleo de Documentação. Sua gestão se caracterizou 

pela consolidação dos projetos voltados para desenvolvimento das políticas de 

organização da informação e capacitação dos bibliotecários no uso do sistema 

Argonauta (base de dados bibliográfica). Realizou diversas oficinas nas áreas 

de catalogação e terminologia, incluindo o desenvolvimento de um Vocabulário 

Sistematizado para indexação de documentos. Questionada sobre a 

importância da BCG se mostrou a favor da centralização, pois  

“[...] otimiza os cursos em todos os sentidos:  concentra o acervo 
na área, não dispensando o mesmo título em várias outras 
unidades; centraliza mão de obra de técnicos e auxiliares, o que faz 
com que haja um maior entrosamento entre os setores. Por ser a 
maior biblioteca do Sistema em número de usuários e acervo, as 
experiências realizadas na BCG servem de base para mudanças 
nas demais bibliotecas” (UFF/ SDC/2014. Entrevista); COUTO, 

2017, Depoimento). 

 Gestão 2015-2018 - Déborah Motta Ambinder de Carvalho. Chefiou a biblioteca 

da Escola de Engenharia da UFF por mais de 10 anos. Em 2015 foi convidada 
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a dirigir a SDC. Questionada sobre o papel das bibliotecas universitárias disse 

que estas “[...] simbolizam o coração das Universidades nas quais estão 

inseridas, sendo totalmente transversais ao Ensino, Pesquisa e Extensão [...] 

representam espaços de interação, socialização e compartilhamento de 

conhecimentos”. Destacou que, além da formação acadêmica, a biblioteca 

universitária deve contribuir para 

 

[...]   a construção da identidade sócio-cultural do país; formação da 
cidadania e   transformação social, por meio da geração e 
compartilhamento de conhecimentos; construção e preservação da 
memória; responsabilidade ambiental e Sustentabilidade (através 
da conservação e restauração do acervo, bem como a utilização de 
recursos digitais). (CARVALHO, 2017. Depoimento). 

A inclusão nesta seção das falas e opiniões dos gestores do NDC foi o 

caminho que encontramos para identificarmos as contribuições de cada diretor e a 

partir de suas próprias colocações entendemos como o NDC nesses 45 anos vem 

gestando o seu projeto político e de que forma essas ações estão presentes no 

fazer cotidiano de suas bibliotecas, em especial a BCG, tema que exploremos mais 

adiante. 

Concluindo esta seção, achamos de grande valia ouvir a Prof.ª Esther Luck, 

Pró-Reitora de Assuntos Acadêmicos. Como vimos, entre 1998-2006, o NDC 

esteve vinculado a esta Pró-Reitoria. De acordo com a professora o porquê desta 

vinculação estava 

[...] na concepção de que as bibliotecas universitárias devem estar 
sintonizadas prioritariamente com os projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação, fornecendo o apoio informacional a alunos e 
professores na condução dos percursos curriculares aprovados 
pelos Conselhos Superiores (LUCK. Depoimento, 2017). 

Sobre a relação dos projetos pedagógicos com as bibliotecas, ressaltou que 

“[...] os projetos pedagógicos [que obrigatoriamente] passam pela pró-reitoria 

através da Coordenadoria de Apoio ao Ensino Graduação - CAEG, assim como os 

processos de avaliação de cursos, necessitam do requisito ‘recursos bibliográficos’ 

cujo apoio e provimento vêm das bibliotecas”. Finaliza, dizendo que esta 

vinculação “favoreceu à universidade estar mais próxima das demandas dos 

cursos”.   
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Percebe-se que na concepção da Prof.ª Esther Luck a questão do apoio 

bibliográfico aos cursos de graduação foi a ação que marcou a sua gestão. Sua 

fala se coaduna com as de outros gestores do NDC e BCG, como Ana Maria de H. 

Sá Couto e Angela Insfrán de Albuquerque, respectivamente. 

Sobre a função social da biblioteca, Esther ressalta que “[...] uma biblioteca 

universitária de instituição pública, além de sua missão de apoiar o ensino, a 

pesquisa e a extensão, [deve ser] um espaço social que guarda a memória da 

produção humana de ciência e cultura”. Acrescenta ainda que, as bibliotecas 

universitárias 

[...] têm a responsabilidade de preservar e prover a disseminação 
das informações que armazena, e assim, contribuir para o 
desenvolvimento da sociedade onde se insere na direção da 
igualdade de oportunidades de acesso ao conhecimento que o 
homem produziu (LUCK. Depoimento, 2017). 

Ao falar do sentido social da universidade, Profª Esther Luck mostra-nos que 

esse debate é mais complexo do que parece, pois tal como ressaltou Goergen “[...] 

não basta a universidade se dispor a atender determinadas demandas sociais para 

cumprir a sua função social”. Precisamos conhecer e identificar a natureza dessas 

demandas para saber “de onde efetivamente emanam e a quem servem”. 

(GOERGEN, 2002, p. 17), pois para além da função técnico-pedagógica de prover 

bibliografias para os cursos, gerir catálogos, etc. as bibliotecas universitárias são 

espaços de escuta das demandas de seu público, são espaços propícios à 

produção de conhecimento crítico, por isso sua relação com a sociedade e com o 

Estado [...] “não pode ser uma relação de adaptação e subserviência, mas deve 

ser de aproximação e distanciamento críticos” (GOERGEN, 2002, p. 17). 

Para Anísio Teixeira (1989) a função da universidade e das instituições que 

a compõem, como as bibliotecas, os laboratórios, os núcleos de pesquisas é ser 

um centro de descobertas e de reformulação do conhecimento no sentido de dar a 

estes conhecimentos um “[...] sentido nacional e não apenas transmitir o 

conhecimento universal existente”. E acrescenta: cabe à Universidade promover a 

difusão “[...] da cultura necessária ao desenvolvimento da nação, e a formação de 

novos intelectuais” (1989, cap. 7, não paginado). Mais uma vez a questão da 

formação intelectual é ressaltada de modo a superar uma visão estritamente 
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profissional, visão esta que persiste na concepção das universidades.  Essa crítica 

também pode ser estendida às bibliotecas universitárias. 
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5 A BIBLIOTECA CENTRAL DO GRAGOATÁ - BCG 

A Biblioteca Central do Gragoatá foi inaugurada em 25 de abril de 1994, 

com recurso do programa MEC-BID III. Seu projeto foi idealizado entre 1979-80 e 

levou cerca de quinze anos para ser concluído. Abaixo, citamos um trecho da 

licitação para o início das obras: 

[...] conforme autorização exarada pelo Magnífico Reitor em 
15.04.88 [...] torna público para conhecimento dos interessados e 
das entidades de classe que os representam que, de acordo com a 
legislação em vigor, se encontra aberta a Licitação, por 
Concorrência Pública Nacional [...] para fornecimento de materiais 
e equipamentos relacionados no Anexo 1 [Unidade funcional – 
biblioteca central do campus do Gragoatá] , dentro do Projeto 
MEC-ID III, financiado parcialmente com recursos dos Contratos de 
Empréstimos 111/IC-BR, firmados entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)  e com 
recursos oriundo do Fundo de apoio e Desenvolvimento  Social 
(FAS) [...] (UFF/1986). 

Figura 5 – Fachada da BCG  

Fonte: UFF/BGC, 2015. 

 

Seu espaço físico com mais de 7.000m² guarda hoje 202.509 documentos, 

entre livros, periódicos, folhetos, monografias, etc.; seu acervo cobre as demandas 

de ensino e pesquisa de vinte e seis cursos de graduação, trinta cursos 

especialização Lato Sensu e dezessete cursos de Scricto Sensu das áreas de 

Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras e Literatura. Em 2015 atendeu 
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31.920 pessoas que usufruíram de serviços bibliográficos tais como empréstimo 

domiciliar, consultas, pesquisas, COMUT, etc. (UFF. Relatório BCG, 2015). 

Para conhecer o início dessa história e entender o que significou a 

construção desta biblioteca para a Universidade Federal Fluminense fizemos o 

seguinte percurso metodológico, cujos procedimentos narramos a seguir: 

 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Conforme Braga (2007), a metodologia qualitativa se aplica às áreas em que 

se tem pouco conhecimento teórico ou conceitual ou às pesquisas que não 

possuem hipóteses previamente formuladas. Nesses casos “[...] os métodos 

qualitativos ajudam não apenas a compreender o objeto de estudo, mas também a 

construí-lo a partir de novos aspectos e sob novas perspectivas” (BRAGA, 2007, p. 

27). 

Essa abordagem envolve duas fases: a primeira exploratória, cujo objetivo é 

reunir dados, informações, documentos de modo a averiguar as questões que 

envolvem o problema anunciado, já que há poucos estudos sobre a BCG.  

A primeira fase da pesquisa envolveu levantamento de documentos sobre a 

criação da biblioteca. Como sua origem está diretamente vinculada à criação do 

campus do Gragoatá e diretamente ao projeto MEC BID-III, procuramos levantar 

na Prefeitura do campus e no Arquivo Central da UFF documentos que relatassem 

como foi concebida a biblioteca, atendo-se não apenas à sua concepção 

arquitetônica, mas político-pedagógica, pois como ressalta Luck (2000, p. 2), as 

bibliotecas universitárias são “[...] uma instância privilegiada de criação/produção 

de saberes, formação e difusão da experiência cultural e científica da sociedade” 

Nesse levantamento encontramos artigos sobre a construção da biblioteca e 

as plantas baixas do projeto arquitetônico, mas nada sobre sua concepção 

pedagógica. No Arquivo da UFF investigamos o fundo NDC. Foram consultadas 

cerca de vinte caixas. Na lista do inventário procuramos termos como “Acordo 

MEC-BID III”; “Campus do Gragoatá”; “BCG”; “SDC”, “PNBU”, “SNBU”. O processo 
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de investigação resultou na consulta de cerca de cinqüenta documentos, sendo 

apenas doze relevantes para a pesquisa.  

O levantamento desses documentos nos levou a seguinte proposição: o 

Projeto MEC-BID III era executado diretamente pelo Gabinete do Reitor, enquanto 

do Núcleo de Documentação era solicitado um movimento visando à capacitação 

do quadro de funcionários e a melhoria dos serviços bibliotecários. Entre 1980 e 

1989 o NDC realizou seis “Seminários Internos de Atualização Profissional”; 

elaborou projetos de “Formação e Desenvolvimento de Acervos” (1981-1987). 

“Desenvolvimento de Coleções” (1988-1989); “Programa de Aquisição Planificada” 

(1988-1990), e “Automação em bibliotecas (1988-1995). Conforme vimos 

anteriormente, tais projetos se coadunavam com as diretrizes do PNBU aprovado 

em 1986. 

Os documentos sobre a BCG encontrados no fundo NDC resumiram-se em 

relatórios anuais, nos quais prevaleciam dados quantitativos: número de 

aquisições, de equipamentos, de empréstimos e consultas realizados ao ano; 

dados sobre o desenvolvimento de seu acervo e coleções, etc.20 Esses relatórios 

expressam resultados de levantamentos estatísticos sobre o uso dos acervos e 

seus usuários, informações que consideramos também imprescindíveis para 

conhecermos a história da biblioteca e que por isso foram coletadas.  

Sobre a criação da biblioteca encontramos uma ata de reunião ocorrida em 

07-10-1985, em que arquitetos e bibliotecários discutem o projeto básico referente 

à primeira etapa de implantação da BCG. O foco das discussões é espaço para a 

acomodação do acervo. 

Em busca de novas fontes que nos levassem a conhecer a proposta político 

pedagógica da BCG nos debruçamos também sobre as atas do CEP – Conselho 

de Ensino e Pesquisa. Foram consultadas atas do período 1980-1994 (sendo 1994 

o ano de inauguração da biblioteca), mas em nenhuma das atas consultadas a 

BCG surge como tema de discussão dos conselheiros da UFF. 

                                                           
20

 Parte desses dados foi usada, outra foi desconsiderada por conter inconsistência.  



101 

 

A segunda fase voltou-se para o objeto em si tomando-o na perspectiva de 

um estudo de caso. Nesse momento procurou-se mapear como a BCG se 

desenvolveu nesses últimos vinte anos. Essa fase arrolou duas etapas: na primeira 

o foco foi levantar dados objetivos sobre a ação da BCG: quantidade de títulos, 

volumes, serviços bibliográficos oferecidos, atendimentos realizados, número de 

funcionários, etc. A intenção foi levantar dados sobre a materialidade da biblioteca, 

seu espaço e serviços. Essa relação foi apontada por Halbwachs (1990. p. 133), ao 

estudar os quadros sociais da memória, em que nos chama a atenção para a 

relação intrínseca entre memória e espaço. De acordo com o autor, os espaços 

são condicionados pelos grupos pela força de suas relações sociais e têm uma 

influência decisiva na própria organização e na constituição do grupo. 

[...] o lugar ocupado por um grupo [...] recebeu a marca do grupo, e 
vice-versa. Então, todas as ações do grupo podem se traduzir em 
termos espaciais, e o lugar ocupado por ele é somente a reunião 
de todos os termos. Cada aspecto, cada detalhe desse lugar em si 
mesmo tem um sentido que é inteligível apenas para os membros 
do grupo, porque todas as partes do espaço que ele ocupou 
correspondem a outro tanto de aspectos diferentes da estrutura e 
da vida de sua sociedade (HALBWACHS, 1990, p. 144). 

Na segunda fase procurou-se conhecer a biblioteca a partir de seus 

dirigentes. A estratégia metodológica usada foi a entrevista não-estruturada, sendo 

esta guiada por apenas três questões: 1) Que concepção de Biblioteca 

Universitária marcou sua gestão enquanto Chefe da BCG?  2) Para além da função 

acadêmica, na sua opinião, qual a função social de uma biblioteca universitária? 3) 

Como bibliotecário e gestor, para você o que significou a criação da BCG?  

Essa última pergunta foi direcionada apenas aos diretores do NDC/SDC 

contatados e à Pró-Reitora (1999-2003) Prof.ª Esther Luck21. A intenção foi trazer 

as falas dos dirigentes que de forma direta estavam e/ou estão envolvidos com a 

história da biblioteca. Através do resgate da memória desses dirigentes, de seus 

olhares sobre a Biblioteca e a universidade, procuramos entender o seu 

significado, o seu propósito, informações silenciadas nos documentos que 

levantamos na pesquisa realizada no Arquivo e que são imprescindíveis para 

conhecermos a sua história.  Como destaca Le Goff (1994, p. 423), “a memória é a 

                                                           
21

 Por uma questão metodológica as respostas a essa indagação foi incorporada na seção 4.2 que 
aborda a criação do NDC. 
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propriedade de conservar certas informações”, o que permite ao indivíduo atualizar 

suas impressões passadas ou reinterpretá-las. “Apesar de haver uma distinção 

entre memória e História, essas são inseparáveis, pois se a História é uma 

construção que resgata o passado do ponto de vista social, é também um processo 

que encontra paralelos em cada indivíduo por meio da memória” (SILVA; MACIEL, 

2006, p. 1). 

 

5.2 O PROJETO E SUA REALIZAÇÃO  

Conforme vimos na seção quatro, o projeto de construção do Campus da 

UFF previa a edificação de três grandes bibliotecas: Biblioteca de Ciências 

Médicas, Biblioteca de Ciências Exatas e Tecnológica e Biblioteca de Ciências 

Humanas. Mas só o projeto da Biblioteca da BCG, ainda que com o cronograma 

atrasado foi levado adiante. 

Em documento envidado ao Sr Francisco da PROPLAN a Diretora do NDC, 

Prof.ª Eliana de Souza, chama a atenção que “devido a problemas financeiros a 

conclusão da obra da Biblioteca de Ciências Humanas (posteriormente 

denominada BCG) foi paralisada”. A diretora continua argumentando que a 

liberação de recursos financeiros para conclusão do prédio “possibilitará a reunião 

dos acervos de 08 bibliotecas setoriais (Economia, Administração, Letras, 

Educação, Ciências Humanas e Filosofia, Direito, Serviço Social e Arte e 

Comunicação Social)”. Acrescenta que a centralização das bibliotecas da área 

humana “tornará mais acessível o acervo constituído de 96.000 volumes de livros e 

80.000 fascículos de publicações periódicas” (UFF, 1991, f. 1). Ressalta ainda que 

a conclusão das obras e a conseqüente transferência das oito bibliotecas setoriais 

para a biblioteca central deverá: 

a) assegurar o fortalecimento da infraestrutura de informação na 
área humana no que se refere a recursos humanos e financeiros, 
tendo em vista criar melhores condições para o desenvolvimento 
de ações integradas; 

b) contribuir para o estabelecimento de padrões mínimos 
necessários e adequados às peculiaridades das produção, registro 
e disseminação da informação;  
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c) propiciar melhores condições para prestação de serviços de 
informação compatíveis com as necessidades de informação da 
comunidade universitária; 

d) permitir a organização, em um só espaço, de Obras Raras da 
Universidade, dispersas em várias Unidades e de difícil acesso;  

e) criar condições para o estabelecimento a nível institucional do 
catálogo central do acervo das bibliotecas, como instrumento para 
o estudo e implantação da aquisição planificada;  

f) agilizar a implantação da automação de todas as funções da 
biblioteca e a criação de redes, cuja viabilização está sendo 
dificultada devido a localização atual das bibliotecas setoriais em 
diversos bairros da cidade (UFF, 1991, f. 2). 

Percebe-se que os argumentos da diretora vão ao encontro das políticas 

discutidas no âmbito do PNBU, como aquisição planificada, centralização das 

atividades de tratamento da informação, criação de redes visando o 

compartilhamento de dados bibliográfico e a otimização dos processos de 

disseminação e recuperação da informação. 

Apesar dos apelos, a Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) só teve sua obra 

concluída em 1994, sendo inaugurada em 25 de abril desse mesmo ano. Sua 

inauguração marcou, sobretudo, pelo fato de ser o primeiro prédio projetado e 

construído para uma biblioteca na Universidade.  

Uma matéria do Jornal o Fluminense (1994) abordando a inauguração da 

biblioteca destaca o atraso da obra que demorou quase quinze anos para ser 

concluída, mas ressalta a importância de se ter uma biblioteca central, pois até 

então as bibliotecas eram acomodadas em salas temporárias ou nos prédios das 

unidades de ensino. Sob o estilo arrojado da nova biblioteca da UFF, sublinha o 

jornalista que 

[...] a arquitetura do imóvel obedece a técnicas modernas e a 
conceitos também inovadores de como deve ser uma biblioteca. 
Nela estarão reunidas áreas para leitura e estudo, 
preferencialmente em frente às janelas, além de um pequeno 
auditório e locais apropriados para exposição (O FLUMINENSE, 25 
abr. 1994). 
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5.2.1 Estrutura Física 

O projeto arquitetônico da Biblioteca de Ciências Humanas atendeu 
ao atual conceito de Biblioteca agregando área de convivência, de 
leitura livre, ambientes para exposições, podendo vir a constituir se 
num importante espaço físico do Campus para encontros, debates, 
manifestações culturais etc. sem prejuízo das prioritárias condições 
de estudo e pesquisa (UFF, 1991, f.1). 

Milanesi (1986) já chamava atenção dos bibliotecários da necessidade em 

transformar suas bibliotecas em um local onde não apenas se tem acesso à 

informação, mas, também, se produz e se divulga cultura. Para ele, a biblioteca 

universitária deve ser uma instituição promotora da atualização permanente do 

conhecimento por meio do acesso à informação e da ação cultural. Ao escrever 

sobre as bibliotecas entendendo-as como um centro de cultura, o autor destacou o 

cuidado com o planejamento do espaço, para que haja espaços para o acesso ao 

conhecimento, para a convivência e discussão, e criação, pois “[...] A riqueza de um 

projeto está na integração desses elementos e na forma como esses espaços se 

relacionam” (NEVES, 2013, p. 199). 

Em 1978, momento em que a BCG começou a ser concebida, a ideia de 

“centros culturais” estava efervescendo no meio bibliotecário nacional e 

internacional. A grande sensação foi a inauguração na França, em 1977, do Centro 

Cultural Georges Pompidou, que influenciou a criação de espaços semelhantes em 

muitos outros países.  

Por isso é recorrente nas falas dos profissionais que trabalham ou 

trabalharam na BCG mencionar sua ação também como um espaço cultural. A sua 

exuberância física da BCG, 7.251.07m2, ajuda a aflorar essa ideia, que se 

coadunava com o próprio planejamento do campus urbano, pensado como um lugar 

cujos equipamentos culturais se integrariam à vida da cidade de Niterói, pois, como 

ressalta o documento “Anteprojeto do campus” (UFF, 1984, p.4) [...], “uma vez 

assumida pela Universidade a opção de um ‘campus’ urbano, ela assume também 

as responsabilidades inerentes a uma participação ativa no processo evolutivo da 

cidade”. Ou seja, estava previsto que a estrutura física a ser implantada deveria se 

inserir no tecido urbano, considerando-se para isso 

[...] a necessidade de criação de centros comunitários integrados 
por bibliotecas, campos de esportes, salas de música, teatro, salas 
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de exposições que propiciem oportunidade de ocupação da 
população, em suas horas livres, com atividades esportivas, 
culturais, recreativas etc. (UFF, 1984, p. 4). 

De todos os equipamentos culturais e de lazer projetados para o campus do 

Gragoatá apenas a biblioteca central foi construída. Talvez sobre ela tenha recaído 

o dever de cumprir, além de suas tarefas acadêmicas, a vocação de ser um espaço 

de informação cultural, aspecto a ser discutido de forma mais adequada na próxima 

seção. 

Atualmente a estrutura física da BCG é composta por um prédio de quatro 

pavimentos com os seguintes espaços e serviços22: 

 Térreo – Superintendência de Documentação – SDC, o órgão responsável 

pela Coordenação Técnica e Administrativa do Sistema de Bibliotecas e 

Arquivo da Universidade Federal Fluminense: Esse espaço foi construído 

em 1997 e inaugurado em 1998 para atender uma demanda antiga de se ter 

uma sede para o órgão. Não tendo sido previsto no projeto original da 

biblioteca.  

 

 1º pavimento – área de recepção, área de estudo livre, com mesas e 

cadeiras; Nesse andar também estão: o balcão de Empréstimos, onde são 

feitos os cadastramentos e renovações dos usuários, empréstimos do 

acervo, empréstimos entre bibliotecas etc.; Serviço de Circulação e 

Empréstimo; a Administração, onde estão localizadas as Salas da Chefia e 

da Secretaria; as Coleções de Obras Raras e as Coleções Especiais; e o 

Centro de Memória Fluminense: Há espaço para exposição e para a 

realização de atividades culturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
22

 Informações compiladas do site: <http://bibliotecacentraldogragoata.blogspot.com.br/p/espaco-

fisico-e-servicos.html>. 

http://bibliotecacentraldogragoata.blogspot.com.br/p/espaco-fisico-e-servicos.html
http://bibliotecacentraldogragoata.blogspot.com.br/p/espaco-fisico-e-servicos.html
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Figura 6 – 1º pavimento da BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2º pavimento – Acervos de livros e de obras de referência, que pode ser 

consultadas pelo Catálogo online em computadores existentes no local; 

Esse andar abriga a Seção de Referência, que presta ajuda aos usuários 

nas pesquisas e buscas de livros nas estantes; elaboração de ficha 

catalográfica; a Sala de Processamento Técnico dos Livros; Espaço 

Multimídia e Coleção Lydia Podorolski (pianista e maestrina); áreas para 

estudo individual e em grupo, com mesas e cadeiras, além de uma sala para 

consulta de obras raras/antigas; e a Oficina de Pequenos Reparos, para a 

conservação do acervo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro plano: balcão de atendimentos.  
No fundo: espaço para exposições. 

Fonte: UFF, 2016. 

http://www.sdc.uff.br/consulta/
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 Figura 7 – 2ª pavimento da BCG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3º pavimento – Acervo de Publicações Periódicas e Trabalhos Acadêmicos, 

(TCC’s, teses, dissertações); Serviço de Referência para a localização de 

periódicos e/ou artigos, auxílio às bases de dados nacionais e estrangeiras; 

COMUT, Serviço de Intercâmbio, com doação e permuta de periódicos; 

áreas para estudo individual e em grupo, com mesas e cadeiras, além de 

três salas para estudo em grupo e o Laboratório de Informática, para 

pesquisas em geral. 

 Figura 8 – 3ª pavimento da BCG 

 
No entanto, apesar de 

2º andar - Acervo geral: livros e obras de referências. 

Fonte. UFF, 2016. 

3ª andar: acervo de periódicos e monografias. 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez24.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome
http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm
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No entanto, apesar de contar com três pavimentos, a estrutura física da 

biblioteca ainda carece de investimento por parte da Universidade. 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 irá aumentar a 

circulação de alunos, professores, funcionários e comunidade em geral. Como 

consequência, haverá um aumento do fluxo de usuários na biblioteca. Além destes 

fatores deve-se considerar que o prédio da biblioteca foi construído nos anos 80 e 

sua inauguração ocorreu em 1994, portanto é necessário adequar às atuais 

normas de segurança e acessibilidade.  

Devido ao crescimento da Universidade com o REUNI, os 7.251.07m² da 

Biblioteca vem se mostrando insuficientes para abrigar o acervo bibliográfico, 

atender a comunidade acadêmica e o público em geral. Cada vez mais cresce a 

necessidade de adequar os espaços às novas tecnologias de informação. Para 

atender a estas demandas, a Superintendência de Arquitetura e Engenharia 

(SAEN) da Universidade solicitou ao arquiteto Henrique Amorim Soares, 

desenvolver o projeto de reforma e ampliação da biblioteca. (UFF/SDC Relatório, 

2014, p. 1). 

De acordo com o laudo do arquiteto “O projeto original realizado na década 

de 80, não foi seguido, havendo descaracterização, como a ocupação dos pilotis 

por setores estranhos a BCG” – esse setor estranho é o NDC e os laboratórios 

(LACORD e LARE) que ocupam a parte térrea da Biblioteca. 

Soares (2014) também ressalta em seu diagnóstico a necessidade de 

revisão do projeto original devido à legislação e as normas técnicas vigentes; 

adequação dos espaços internos e externos da biblioteca para atender os usuários 

com necessidades especiais; ajustamento da edificação para acolher novas 

atividades e serviços, como o setor de tecnologias assistivas, novo espaços para 

atender novas demandas de uso: acervo e salas multimídia; salas de estudo em 

grupo, armazém para abrigar acervo não circulante e espaço devidamente 

acondicionado para abrigar as obras raras. 

Para realizar as obras de ampliação da BCG, já prevista em seu projeto 

original, a UFF buscou recursos junto ao Ministério da Educação. Em 2013 foi 
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realizada a licitação para a seleção da empresa que elaboraria o Projeto Executivo, 

sendo a ENAR Arquitetura e Engenharia a vencedora. O Projeto Executivo da obra 

orçado em 29 milhões de reais e como duração estimada em dois anos, foi 

entregue em dezembro de 2014 (SOARES, 2014). Porém, a obra de reforma e 

ampliação até o momento não foi concretizada por falta orçamentária. 

Figura 9 -  BCG: Projeto básico  para ampliação 

 

Fonte: Projeto de Reforma e Ampliação da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) (2014) 

 

5.2.2 Acervo 

Dados encontrados em Relatórios de 1994-1995 mencionam que a 

Biblioteca tinha a capacidade de abrigar 300 mil volumes, tendo inicialmente 200 

mil títulos, sendo que pelo menos 500 exemplares fariam parte do acervo de obras 

raras. 

A base de seu acervo são as coleções originárias das bibliotecas setoriais 

de Educação, Ciências Humanas e Filosofia, Serviço Social, Letras e Artes e 

Comunicação Social e atualmente cobre as seguintes áreas: Antropologia, 

Arquivologia, Artes, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Cinema, 

Comunicação Social, Educação, Educação Física, Estudos de Mídia, Filosofia, 

História, Jornalismo, Letras, Linguagem, Literatura, Política, Produção Cultural, 

Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, e Sociologia. Possui mais de 
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200.000 itens, dentre livros, periódicos, teses e dissertações, trabalhos de 

conclusão de curso, partituras, multimídias etc., além de dispor em seu acervo de 

coleções especiais, divididas entre temáticas e particulares23· 

O quadro a seguir demonstra o desenvolvimento do acervo da biblioteca 

num período de quinze anos (2000-2015). 

Quadro 1- BCG: Desenvolvimento da Coleção (2000-2015) 

Fonte: Sistema Pergamum (2017). Adaptação da autora. 

Em 2000, ano em que se inicia o processo de automação do catálogo da 

BCG, a Biblioteca tinha cerca de 25.500 títulos, entre livros, folhetos, periódicos 

etc. Apesar do esforço, nem todos os títulos, exemplares e fascículos estão 

inclusos no sistema Pergamum. Conforme nos relatou Angela Albuquerque 

de Insfrán, atual chefe da BCG, muitos materiais bibliográficos dos acervos que 

                                                           
23

 Informações compiladas do site: <http://bibliotecacentraldogragoata.blogspot.com.br/p/historico-e-

acervo.html>. 

http://bibliotecacentraldogragoata.blogspot.com.br/p/historico-e-acervo.html
http://bibliotecacentraldogragoata.blogspot.com.br/p/historico-e-acervo.html
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deram origem à coleção, anteriores a 2000, ainda não foram incluídos no catálogo 

online. Por falta de pessoal para incluir todo o acervo na base de dados, a chefia 

da Biblioteca vem optando em incluir o material adquirido, por compra ou doação, a 

partir de 2000. O material antigo (acervo retrospectivo, anterior a 2000) vem sendo 

incluído à medida que sai da estante e vai para a circulação. 

Além dos acervos de livros e periódicos, a BCG abriga algumas coleções 

particulares são elas: Alair Gomes (crítico de arte e fotógrafo); Maria Jacintha 

(ensaísta, tradutora, crítica e diretora teatral); Ismael Coutinho (professor e 

filólogo); Bezerra de Menezes (médico, militar, escritor, jornalista, político); Bárbara 

Levy (historiadora); Lydia Podorolski (pianista e maestrina). Também há as 

Coleções Temáticas: Estudos Americanos; Estudos Galegos; Laboratório de 

História Oral e Imagem (LABHOI); Projeto RESGATE. Coleção de Obras Raras 

(UFF/BCG, 2015). 

 
Como vimos, o acervo da BCG resultou da reunião da coleção das oito bibliotecas 

setoriais que a formaram, por isso durante os primeiros cinco anos a grande 

preocupação era uniformizar e juntar os catálogos, acertando as classificações e 

padronizando as entradas de autoridade e de assunto, para que seu catálogo geral 

deixasse de ser heterogêneo e aos poucos fosse ganhando homogeneidade, pois 

como ressalta Mey (1995) catálogos são instrumentos de comunicação entre a 

biblioteca e o usuário. Segundo dados do relatório de 2016, a BCG tem 83.334 

títulos, entre livros, periódicos, monografias, etc. e 260.359 volumes; realiza 

60.6704 consultas, 23.523 empréstimos domiciliares ao ano. 

 

 

Quadro 2 - Uso do acervo geral 
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Fonte: UFF/BCG. Relatório, 2016. 

Em vista do exposto podemos dizer que a BCG, vem cumprindo sua função 

de biblioteca universitária, administrando o patrimônio informacional sob sua 

custódia e disponibilizando-o para acesso e uso à comunidade universitária, em 

particular, e à sociedade em geral.  

Partindo da premissa de que universidades e bibliotecas são instituições 

sociais cuja missão é servir à sociedade enquanto instâncias criadoras e 

propulsoras do conhecimento cientifico e da cultura, compactuamos com as 

reflexões de Anísio Teixeira quando diz que “[...] a Universidade é instituição, por 

excelência, onde se constrói a cultura expressiva das sociedades contemporâneas, 

de base científica e tecnológica, e onde se forma o novo intelectual a quem 

competirá exercer a direção da sociedade.” (TEIXEIRA, 1935, apud MENDONÇA, 

2003, p. 126). 

Conforme ressaltam Alcântara e Bernardino (2016) os objetivos da biblioteca 

universitária hoje “devem unir o papel tradicional das bibliotecas acadêmicas de 

pesquisa, de adquirir e preservar material bibliográfico impresso, ao papel inovador 

de incorporar as novas tecnologias da informação e comunicação” visando 

disponibilizar acesso e busca à informação por meios eletrônicos e digitais, de 

forma remota e segura; além de criar novos formatos de disseminação da 

informação (2016, p. 5). Por isso ao longo desses vinte e três anos a BCG foi 

desenvolvendo outros serviços bibliográficos, também investindo na capacitação 

de seus funcionários com cursos e treinamentos 
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Quadro 3 - BCG: Serviços Bibliográficos 

 
SERVIÇOS 

BIBLIOGRÁFICOS  

 
CARACTERÍSTICAS E AÇÕES  

 

Acta Sanctorum; Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
Black AbolitionistPapers: 1830-1865 (ProQuest); BVS 
Psicologia Brasil; Cambridge Books Online; 
ProQuestDissertations&Theses - FullText (PQDT); Ebrary; 
JournalStorage - JSTOR; Latin American Newsstand 
(ProQuest); Patrologia Latina; PRISMA - Publicaciones y 
Revistas Sociales y Humanísticas (ProQuest); Project MUSE; 
Scopus;World NewspaperArchive - Jornais Africanos 
Históricos: (1800-1922); E-books Zahar. 

 

Portal de periódicos 
CAPES 

O Portal contava em 2015 com 37.818 periódicos disponíveis, 
sendo 14.258 títulos de revistas científicas de acesso gratuito.  
A BCG permite o acesso remoto ao conteúdo assinado por 
meio do CAFe (Comunidade Acadêmica Federada) um serviço 
de gestão de identidade que reúne instituições de ensino e 
pesquisa brasileiras através da integração de suas bases de 
dados.  

 

 

Serviço através do qual os usuários de uma biblioteca obtêm 
cópias de documentos pertencentes a outras instituições 
similares integrantes de uma mesma rede. Trata-se de uma 
atividade muito comum nas bibliotecas universitárias. No ano 
de 2008 a BCG atendeu 112 pedidos e recebeu 54 
solicitações. Esse número vem caindo, em 2015 foram 41 
pedidos e apenas 8 solicitações (dados retirados dos 
relatórios consultados). 
 

Cooperação técnica e 

bibliográfica 

A BCG colabora com a Rede de Bibliotecas e Centros de 
Informação em Arte (REDARTE); Rede Brasileira de 
Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP), – Plano Nacional 
de Recuperação de Obras Raras (PLANOR); Catálogo 
Coletivo Nacional – CCN. 

Catalogação na fonte Fichas catalográficas feitas pelos bibliotecários para a 
produção acadêmica da universidade: monografias, 
dissertações e teses. 

Empréstimo entre 

bibliotecas 

Modalidade de empréstimos onde um usuário pode obter 
materiais bibliográficos de uma outra biblioteca. Para realizá-lo 
as bibliotecas firmam uma parceria. A BCG tem parceria com 
várias bibliotecas, como a biblioteca do CCBB. 

Cursos/ treinamentos Durante o ano a BCG realiza diversos cursos e oficinas entre 
elas destacam-se o treinamento no uso do portal de periódicos 
da CAPES;  

Visitas guiadas Desde que foi inaugurada a BCG realiza esse serviço. Durante 
os anos de 2014 e 2015 foram realizadas 73 visitas guiadas, 
sendo 45 em 2014 e 28 em 2015. 

Fonte: Relatórios BCG, 2008-2016. Criação da autora 

Bases de dados - 

acesso remoto 

COMUT 

http://acta.chadwyck.com/?instit1=T132582&instit2=CM443CYLLZ
http://acta.chadwyck.com/?instit1=T132582&instit2=CM443CYLLZ
http://bap.chadwyck.com/home/home.do
http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php
http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php
http://ebooks.cambridge.org/
http://search.proquest.com/pqdtft/?accountid=132582
http://site.ebrary.com/lib/ndcuff/home.action
http://www.jstor.org/
http://search.proquest.com/latinamericanews/?accountid=132582
http://search.proquest.com/latinamericanews/?accountid=132582
http://pld.chadwyck.com/?instit1=T132582&instit2=CM443CYLLZ
http://search.proquest.com/prisma/?accountid=132582
http://search.proquest.com/prisma/?accountid=132582
http://muse.jhu.edu/about/index.html
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://infoweb.newsbank.com/iw-search/we/HistArchive?p_product=WHNPX&p_action=publications&p_theme=ahnp&p_nbid=K63G4BOHMTQyNzQ5Mzc1MC4zMjM5NDQ6MToxNDoyMDAuMTU2Ljk4LjE3Ng
https://www.lectio.com.br/dashboard/index/home
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5.3 INFORMATIZAÇÃO DO ACERVO 

A informatização resolve boa parte dos problemas relacionados à gestão do 

acervo e dos serviços, permitindo-nos realizar de forma rápida e eficiente o 

trabalho de rotina, liberando o bibliotecário para desenvolver outras atividades. 

Uma biblioteca universitária conectada a web integra de forma mais eficaz seus 

usuários às fontes de informação, reforçando o seu desenvolvimento intelectual, 

social e humano. As tecnologias associadas a instrumentos como catálogo online e 

bibliotecas digitais permitem o acesso a informações das mais diversas que 

poderão ser usadas no ensino, na pesquisa e na extensão. São ferramentas que 

nos permitem “[...] localizar, filtrar, organizar e resumir informações que sejam úteis 

ao usuário independente do lugar em que eles se encontrem” (SANTOS, 2012, p. 

9-10).  

Percebeu-se nas consultas feitas ao fundo NDC, que a questão da 

automação das bibliotecas da UFF sempre esteve presente nos subprojetos que 

cercavam o macroprojeto de criação do campus do Gragoatá e de sua biblioteca 

central, sendo temas de diversos Seminários internos. Por isso, logo que a BCG foi 

inaugurada iniciou-se o processo de junção dos catálogos físicos e eletrônicos. 

 Os catálogos eletrônicos das bibliotecas hospedadas na BCG (bases de 

dados criadas com o software gratuito MICRO-ISIS) foram a base para criação do 

seu primeiro banco de dados bibliográfico e de seu primeiro sistema de automação 

(Argonauta) desenvolvido em 2000, durante a gestão da diretora do NDC Profª 

Clarice Muhlethaler de Souza. O Argonauta permaneceu no ar até 2014, quando 

foi substituído pelo Sistema Pergamum. 

A questão da informatização foi o “carro chefe” da gestão de Anne Marie 

Lafosse Paes de Carvalho, chefe da BCG no período de 2000-2008. Em seu 

depoimento sobre suas memórias sobre a Biblioteca disse-nos que todos os 

esforços foram gastos para incluir na base Micro-isis o maior número de itens do 

acervo, e que “[...] todo o material que fosse emprestado, quando devolvido deveria 

ser enviado para o setor de processamento técnico, com todos os outros 

exemplares e edições que existiam na estante para ser cadastrado na base de 
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dados”. O mesmo ocorrendo com todos os livros adquiridos ou recebidos por 

doação (CARVALHO, 2017. Depoimento). 

 

5.4 SERVIÇOS E USUÁRIOS 

As bibliotecas públicas são “equipamentos sociais de uso coletivo” que 

guardam o saber humano registrado cuja responsabilidade é “[...] prover o acesso 

às informações armazenadas, contribuindo para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais humana e digna” (SANTOS, 2012, p. 9). No caso de uma 

biblioteca universitária, cabe a ela, além de administrar o patrimônio informacional 

sob sua guarda, o exercício da função educativa, orientando seus usuários como 

buscar e usar a informação. Neste sentido, cresce a responsabilidade desta 

instituição social no que lhe compete exercer as funções de preservação e 

disseminação das informações, garantindo ao seu público amplo acesso aos seus 

serviços de pesquisa (referência) consulta e empréstimos. Nesses últimos anos a 

BCG vem ampliando esta função e os quadros e gráficos abaixo mostram a 

evolução dos serviços de empréstimo, consultas e pesquisa realizados pela 

biblioteca. 
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Quadro 4 – FREQUÊNCIA DE USUÁRIOS24 

 

 

O horário de funcionamento da BCG é de 8:30 às 21h, de 2ª a 6ª feira, mas 

o usuário pode entrar ate às 20:30h para realizar consultas e empréstimos. Quanto 

à frequência, percebe-se que a biblioteca tem uma média diária de usuários 

extremamente significativa. No ano 2011 houve uma queda em relação ao ano 

anterior de 12.627 usuários que se atribui aos três meses de greve dos 

funcionários administrativos. Durante esse período a biblioteca manteve o 

funcionamento de apenas 50% das atividades. A frequência anual em 2012 foi de 

73.545 usuários. Houve uma queda em relação ao ano anterior em virtude de outra 

greve dos funcionários administrativos (06/2012 a 09/2012) e do mau 

funcionamento do Sistema de Empréstimo que constantemente apresentava 

problemas, ficando inoperante no período de 09/2012 a 11/2012. Tal como no ano 

                                                           
24

 Optou-se em trabalhar com os dados gerados a partir de 2006, pois os dados anteriores sobre 
frequência (média diária) total/ano estavam inconsistentes. [ca. significa: aproximadamente]. 

Fonte. Relatórios da BCG 2006-2016. Consolidação dos dados feita pela autora 
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anterior, durante o período de greve a biblioteca manteve funcionando apenas 50% 

das atividades. (UFF, 2012). 

Em 2013 a frequência anual da biblioteca atingiu a marca de 140.341 

usuários. Este aumento da frequência com relação aos anos anteriores deve-se a 

mudança do sistema de refrigeração da biblioteca, deixando o ambiente propício à 

permanência dos usuários. Apesar de ter uma arquitetura arrojada a BCG sempre 

sofreu com problemas de refrigeração. Dada à segurança e preservação do acervo 

as janelas são fechadas, então o ar refrigerado é fundamental para que o ambiente 

se torne propicio para o estudo e pesquisa. Mas ao lermos os relatórios, nota-se 

que isso nem sempre ocorreu plenamente. 

O ano de 2015 apresenta uma frequência abaixo do esperado. De acordo 

com os relatórios foi o ano que a BCG mais sentiu a greve, dada a forte adesão de 

funcionário, professores e alunos ao movimento. Houve também atraso no 

pagamento dos prestadores o que obrigou biblioteca a reduzir, mais uma vez, o 

horário de atendimento em 50%. 

O ano de 2016 consolidou o programa de expansão da UFF iniciado com a 

sua adesão ao REUNI em 2011. O projeto de expansão levou a criação de novos 

cursos e a edificação de cinco novos blocos, além da transferência de cursos de 

outros campi para o Gragoatá, como ocorreu com os cursos de Matemática e 

Economia.  O aumento da população de estudantes e professores no campus fez a 

frequência da biblioteca triplicar quando comparada ao ano anterior. Houve 

também uma maior circulação de documentos, entre consultas e empréstimo. 
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GRÁFICO 1 - EMPRÉSTIMOS (2002-2005) 

 

Fonte: BCG, relatórios 2002-2015. Consildação dos dados feita pela autora. 

GRÁFICO 2 – CONSULTAS (2002-2005) 

 

Fonte: BCG, relatórios 2002-2015. Consildação dos dados feita pela autora. 



119 

 

Diante dos números apresentados pôde-se perceber que há uma lacuna nos 

dados (2005, 2006, 2013), pois estes não foram compilados pelo sistema, mas 

mesmo assim fizemos a análise. No gráfico de consulta, nota-se uma significativa 

queda a partir de 2008. Analisando os relatórios pôde-se inferir o que afetou 

diretamente nos números de empréstimo e consulta, fatores já apresentados: falta 

de refrigeração na biblioteca e as greves, os quais incidiram diretamente sobre 

frequência. 

 

5.5 QUADRO DE PESSOAL 

Segundo os relatórios encontrados no fundo NDC, quando a BCG foi criada, 

em 1994, ela tinha 8 bibliotecários e 10 técnico-administrativos; três anos depois, 

em 1997 passou-se para 19 bibliotecários e 12 técnico-administrativos. Em 1999 o 

número caiu para 17 bibliotecários e 10 técnico-administrativos. Entre 2000 e 2004 

o número caiu mais ainda: 10 bibliotecários, 9 funcionários técnico-administrativos 

e 2 prestadores, em média. Essa retração no número de funcionários foi reflexo da 

reforma do Estado, iniciada no governo Collor e aprofundada durante os governos 

de Fernando Henrique Cardoso, quando se avança no processo de terceirização 

dos serviços meio no setor público. A partir de então, a BCG para poder funcionar 

e realizar as suas atividades básicas (como consultas e empréstimos) vai lançar 

mão da força de trabalho dos prestadores de serviço. De forma ininterrupta, 

conseguimos mapear os dados entre 2005 e 2015, conforme demonstram os 

gráficos abaixo. 
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GRÁFICO 3 - QUADRO DE PESSOAL (2005-2015) 

 

 

 

Fonte: a autora. 
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Em pesquisa realizada em 2011, Leandro Busquet (2012) já assinalava essa 

situação. Segundo suas análises 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 a partir de 2000, que 

coincide com um dos pontos mais baixos do número de servidores federais” 

(BUSQUET, 2012, p. 129), conforme dados levantados pelo o autor junto ao IPEA.  

Em depoimento, a atual chefe da BCG, Ângela Albuquerque Insfrán, reforça 

o quanto é fundamental “[...] a ampliação do número de bibliotecários e 

funcionários técnico-administrativos para que a BCG possa melhorar o seu 

atendimento e serviços, assim como preservar e proteger seu acervo bibliográfico, 

atualizar sua base de dados e implementar novos produtos e serviços”. Ressalta 

que sem o apoio dos prestadores de serviço não conseguiria abrir a biblioteca, mas 

lamenta, pois “tratam-se de pessoas cujo investimento em capacitação logo se 

perde, pois como os salários são baixos, logo encontram algo melhor e vão 

embora. Eu compreendo, é justo”. (INSFRÁN. Depoimento, 2017). 

 

5.6. AÇÃO CULTRUAL 

Como já citado anteriormente, em seus vinte e três anos a Biblioteca Central 

do Gragoatá cumpre o objetivo de biblioteca universitária, “dando suporte às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e atuando como importante espaço 

cultural para a comunidade acadêmica da Universidade” (CUNHA, INSFRÁN; 

FERREIRA JÚNIOR, 2015, p. 1). 

Ao estabelecer a relação entre universidade e cultura, Anísio Teixeira 

retoma a concepção de Universidade na perspectiva técnico-cientifica e humanista, 

se referindo a ela como o lugar 

[...] onde se construiria a cultura expressiva das sociedades 
contemporâneas, de base científica e tecnológica, e onde se 
formaria o novo intelectual a quem competiria exercer a direção da 
sociedade. Ela se constituiria, sem dúvida, em um dos principais 
focos de irradiação da nova mentalidade científica que seria preciso 
difundir ao máximo para se conseguir a relativa homogeneidade 
que viabilizaria o próprio exercício da direção social. (TEIXEIRA, 

1935 apud MENDONÇA, 2003, p.153) 
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Avançando em suas reflexões ressalta a função da Universidade como 

sendo única e exclusiva, não somente por conservar a experiência humana 

guardada nos livros, mais principalmente por manter “uma atmosfera de saber”, um 

“saber vivo e não morto” capaz de (re)formular intelectualmente a experiência 

humana, sempre renovando-a para que “a mesma se torne consciente e 

progressiva” (TEIXEIRA, 1935 apud MENDONÇA, 2003, p. 154). 

Foi para cumprir uma função que ultrapassasse a dimensão estritamente 

acadêmica e que se tornasse um lugar irradiador de ações culturais que a BCG foi 

criada, missão seguida à risca pelas sucessivas chefia, como nos lembram Cunha, 

Insfrán; Ferreira Júnior (2015, p. 3): 

As sucessivas chefias da BCG decidiram não restringi-la ao 
objetivo precípuo das bibliotecas de forma geral, “preservar e 
disseminar a informação e o conhecimento”, fazendo com que a 
BCG assuma o papel de uma verdadeira difusora cultural (CUNHA, 
INSFRÁN; FERREIRA JÚNIOR, 2015, p. 3) 

Viana (2010) ao estudar as bibliotecas universitárias destaca o seu apoio à 

produção do conhecimento científico, especialmente na busca de tecnologias mais 

eficazes para suporte às tarefas de “recuperação, representação, uso e 

disseminação do conhecimento”. Mas também chama a atenção para a 

responsabilidade social que a instituição tem e a necessidade de se consolidar 

“como agente social, sendo fortalecido o perfil de integradora dos processos de 

ensino e aprendizagem por meio de ações culturais” (VIANA, 2016, p. 2). 

Voltando para nosso objeto de estudo, podemos dizer que a BCG possui um 

“caráter multifacetado”, onde se mesclam características de bibliotecas 

universitárias e públicas. Isso fez com que as suas sucessivas gestões não 

permitissem que ela se tornasse uma biblioteca ensimesmada, ou seja, encerrada 

em si mesma. 

Ao tomar a ação cultural como uma de suas bandeiras, a biblioteca passou 

a se envolver ao longo desses anos com as atividades culturais da Universidade, 

seja por meio de exposição de fotos e pinturas; através da promoção de eventos 

literários ou simplesmente execuções musicais, como as audições de piano que 

ocorreram durante o ano de 2014 todas as 4ª feiras. Tudo feito de modo que a 

“monotonia tem sido evitada" (ÂNGELA INSFRÁN, 2017. Depoimento) 
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A preocupação com eventos culturais surgiu na sua inauguração, em 25 de 

abril de 1994, quando foi realizada a primeira exposição de obras raras do acervo. 

Esse caráter reflete o contexto em que foi planejada – final da década de 1970, 

momento no qual centros de cultura surgiam como “um modelo para substituir as 

bibliotecas, ou estas se modernizaram, adquirindo novos espaços físicos e 

desenvolvendo novas ações” (RAMOS, 2007, p. 5) 

Para Ramos (2007), a consolidação das bibliotecas universitárias como um 

espaço acadêmico e cultural, se dá pelo que “[...] hoje, o aprendizado do mundo é 

realizado não por uma relação direta, mas antes, mediado pelas informações que 

ordenam nossa cultura e dão sentido à nossa relação com o mundo”. Tais 

informações “são geradas, preservadas e transmitidas através da cultura”, e sua 

produção e reprodução -manifesta em diferentes artefatos culturais - se dá a partir 

do modo informacional. (RAMOS, 2007, p. 3) 

Tal reflexão nos remete mais uma vez a Anísio Teixeira. Para ele o 

florescimento de uma cultura estaria ligado à sua diversificação, quanto maior o 

contato com diferentes expressões da cultura mais se aprende; e que, uma cultura 

se enriqueceria “pelo atrito com outras culturas ou pelo atrito entre as variedades 

de uma mesma cultura” (TEIXEIRA 1935 apud MENDONÇA, 2003, p. 275). 

 É por isso que, para Anísio Teixeira a universidade, enquanto instituição de 

cultura deveria “difundir a cultura humana”, mas fazendo-o “com inspiração, 

enriquecendo e vitalizando o saber do passado com a sedução, a atração e o 

ímpeto do presente” (TEIXEIRA, 1935, apud MENDONÇA, 2003, p. 278). A 

universidade teria que estar “na encruzilhada do presente”, não se constituindo 

“para isolar da vida a cultura, mas para trazê-la para a vida e torná-la mestra da 

experiência” (TEIXEIRA apud MENDONÇA, 2003, p.157). 

Ao tomar para si responsabilidade de ser mais do que um espaço 

acadêmico, de ver na ação cultural uma forma de educar e aprender, é o que a 

BCG vem se diferenciando de outras bibliotecas. Indo nessa direção, podemos 

dizer que com seus projetos culturais a BCG cumpre, de fato, os objetivos de uma 

biblioteca universitária, pensada numa perspectiva democrática, tal como idealizou 
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Anísio Teixeira: ser mais que lugar de ensino, atuando como importante espaço 

cultural para a universidade e para a população de Niterói.  

Para Ramos (2007, p. 7), o objetivo maior a ser perseguido por aqueles que 

querem fazer de suas bibliotecas uma “casa de cultura” é “[...] fazer com que as 

pessoas tomem consciência de si mesmas e do coletivo através da experiência 

criativa” e do contato com as diferentes manifestações culturais.  

Ao ter o compromisso de ser também um centro de cultura para a cidade de 

Niterói a BCG se vê no dever de promover ações culturais que aproximem os 

indivíduos e os grupos da Universidade. Conforme relatam Cunha, Insfrán e 

Ferreira Júnior, em trabalho apresentado no 4º Seminário de Informação em Arte 

(2015, p.1), a BCG em parceria com o Centro de Artes da UFF, vem atuando como 

[...] agente de difusão de cultura, realizando eventos no espaço da 
Biblioteca, nas mais diversas formas de expressão artística, como 
por exemplo, música, dança e artes plásticas, não se limitando a 
atender as necessidades informacionais e culturais apenas de sua 
comunidade acadêmica, mas de toda a população interessada. 
(CUNHA; ISFRÁN; FERREIRA JÚNIOR, 2015, p. 1). 

De acordo com os autores, em 2014 a BCG realizou as seguintes ações 

culturais: Peixe Vivo: mostra de artes da UFF; Exposição sobre Grafite na 

Biblioteca Central do Gragoatá, “Em Algum lugar do passado: capas de trilhas 

sonoras dos tempos do vinil”. “Vale Histórico: Bananal e seus encantos”; “20 Anos 

da BCG”; “Pode ser visto: exposição de pintura coletiva em grande formato”, 

“Projeto Ação Musical”, dentre outras. 

As figuras a seguir ilustram algumas das ações culturais realizadas pela 

biblioteca. 
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Figura 10 - Eventos musicais (BCG 2010 e 2014) 
 

 

 

 

 

 

A difusão generalizada das TIC’s transformou a informação em instrumento 

de mediação entre o homem e a realidade, fazendo com que cultura e informação 

se inter-relacionassem ainda mais, tornando a informação matéria-prima para a 

elaboração da cultura. Esse fato não é novo, visto que teve início no pós-guerra, 

quando o desenvolvimento e disseminação em larga escala das TIC’s passaram a 

alterar “[...] os modos de produção, os padrões de competitividade e os modos de 

vida de indivíduos e grupos”. No campo informacional, como mencionamos 

anteriormente, essa aproximação se materializou na emergência de inúmeros 

centros de cultura nos países desenvolvidos (RAMOS, 2007). Na década de 1990, 

essa onda atinge o Brasil com muita força. 

A BCG é fruto desse contexto e não ficou imune a estas abordagens. Criou 

canais de interação da Biblioteca com a vida cultural da UFF e do Município de 

Niterói, enfatizando de forma sistemática o papel social da biblioteca universitária 

no contexto histórico, político e social de determinadas comunidades.  

Fonte. Acervo BCG, 2015 
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Visando ultrapassar os muros do Campus, e seguindo a tendência mundial, 

de aderir ao uso dos recursos eletrônicos, considerando-os mecanismos 

facilitadores para a realização da ação cultural, a Biblioteca lançou em 2014 o blog 

“BCG nas Redes Sociais”. Além disso, a Biblioteca possui uma conta no Facebook 

e no Twiter (CUNHA, INSFRÁN, FERREIRA JÚNIOR, 2015, p. 11).25 

Desse modo, a biblioteca universitária rompe as fronteiras de seu 
espaço e estrutura tradicional e traz a conscientização à 
comunidade universitária do papel social da biblioteca. Como 
organismo vivo e dinâmico é um ambiente de preservação do 
conhecimento, disseminação da informação e promotora da cultura 
e da educação como apoio à construção do saber em seus mais 
diferentes formatos (VIANA, 2016, p. 9). 

Nesse contexto, o bibliotecário tem importante papel, atuando como agente 

mediador fazendo com que a informação circule não só como um recurso para o 

ensino e a pesquisa, mas como valor cultural, pois é fruto do conhecimento 

humano em seu processo histórico, um saber que não pode ficar restrito ao mundo 

acadêmico ou às elites ilustradas como ficou durante muitas décadas, mas que 

deve se estender à sociedade. 

Por meio das ações culturais, as bibliotecas escolares, incluindo as 

universitárias despertam “o prazer pelo estudo e a curiosidade por novas 

descobertas”, além de trazer a comunidade para ocupar o seu espaço. No entanto, 

estas ações não podem ocorrer de forma descontextualizada. Quando a 

“informação é matéria prima da cultura”, cabe ao bibliotecário promover “[...] um 

relacionamento com o usuário que comporte a escuta, o acolhimento, a confiança 

e o interesse nas suas necessidades e demandas informacionais” (VIANA, 2016, p. 

5).  

Nos depoimentos colhidos junto às chefias da BCG26, essa intencionalidade 

se mostrou presente, apesar de não termos encontrado nos relatórios analisados 

nenhum estudo sobre o impacto de sua ação na UFF e na cidade de Niterói. No 

entanto, um primeiro passo foi dado com a criação do blog e outros instrumentos 

                                                           
25

 Para conhecer o Blog da BCG visite a página: 
<http://bibliotecacentraldogragoata.blogspot.com.br>. 

26
  Para recolher os depoimentos das chefias foi criado o e-mail: projetodepesquisabctg@gmail.com 
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de mediação entre a biblioteca e seus públicos, entendendo não só a comunidade 

acadêmica, mas a sociedade em geral. 

Fechando a pesquisa sobre a história e as trajetórias da BGC nesses seus 

23 anos de existência identificamos as suas chefias e procuramos colher 

depoimentos junto a elas. Como dissemos anteriormente ao descrevermos os 

procedimentos metodológicos, apenas duas perguntas foram feitas, pois a intenção 

era mapear seus olhares sobre a universidade e biblioteca universitária, dando 

ênfase a sua função social e cultural, conforme viemos destacando ao longo da 

pesquisa. 

 

 

5.7  BCG SOB O OLHAR DE SEUS GESTORES 

 
A função da Universidade é uma função única e exclusiva. Não se 
trata, somente, de conservar a experiência humana. O livro 
também as conserva [...] Trata-se de manter uma atmosfera de 
saber, para preparar o homem que o serve e desenvolve. Trata-se 
de conservar o saber vivo e não morto, nos livros ou no empirismo 
das práticas não intelectualizadas. Trata-se de formular 
intelectualmente a experiência humana, sempre renovada, para 
que a mesma se torne consciente e progressiva (TEIXEIRA, 1935, 
apud MENDONÇA, 2003, p. 126). 

Fechando esta dissertação, tal como fizemos com os gestores do NDC 

traçamos o perfil dos gestores da BCG, relacionando seus olhares sobre a 

biblioteca com o projeto de universidade que compartilham. 

Cabe ressaltar que não foi possível contatar todas as chefias da BCG 

nesses últimos 23 anos, pois não nos foi dado acesso a todos os seus contatos 

telefônicos ou e-mails. No entanto, conseguimos reunir o depoimento de quatro 

chefias: Madirlene Macedo de Souza (1994-1994); Almir Barbio de Azevedo (1995-

1998); Anne Marie Laforsse Paes de Carvalho (2000-2007) e Angela Albuquerque 

Insfrán, atual chefe da biblioteca, no cargo desde 2009.  As informações sobre 

outras chefias da BCG foram coletadas por meio de relatórios e artigos sobre a 

biblioteca. 

 Gestão 1994-1994: Madirlene Macedo de Souza. Bibliotecária da Biblioteca 

de Letras, uma das oito setoriais que foram transferidas para a Biblioteca 
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central. A pedido de Regina Rosa, à época diretora do NDC, assumiu 

provisoriamente a direção da BCG. Ficou pouco tempo e dividiu as atribuições 

com Almir Barbio de Azevedo. Em seu depoimento ressaltou que a “Biblioteca 

Central do Gragoatá [foi] projetada segundo modernas técnicas de 

acessibilidade com espaços amplos e adequados ao desenvolvimento de 

atividades essenciais ao atendimento da comunidade universitária”. Lembrou 

que no início a biblioteca teve problemas de infraestrutura material e de 

recursos humanos, mas isso não os impediu de iniciar um trabalho mais 

integrado com os diferentes segmentos da Universidade já que “[...] as 

excelentes condições do prédio aproximaram os professores e alunos, que 

juntos aos bibliotecários contribuíram, para aprimorar os serviços da 

biblioteca”. Dentre os serviços destacou a informatização do acervo, pois  

[...] as mudanças iniciadas nos anos 90, e que se concretizariam no 
século XXI, exigiam integrar nossas ações aos avanços teóricos e 
práticos alcançados com a automação. O aumento da produção de 
informações exigia novas ações que garantissem o acesso às 
informações e a conexão das pessoas aos serviços 

disponibilizados (SOUZA, 2017. Depoimento). 

Madirlene M. Souza retoma em sua fala uma discussão que acalorou os 

fóruns do SNBU nas décadas de 1980-1990: a automação das bibliotecas. A 

questão aparece desde o primeiro SNBU, realizado em 1978, mas o auge dos 

debates ocorreu no VIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, realizado 

em 1994, quando a informatização das bibliotecas foi o assunto central do evento 

com vista a estimular as bibliotecas a desenvolverem sistema interoperáveis para o 

compartilhamento de dados bibliográficos. A automação das bibliotecas da UFF 

também foi tema de subprojeto, dentro do Projeto MEC-BID III, além de fazer parte 

da agenda dos Seminários Internos do NDC na década de 1980. No entanto, esse 

sonho só se realizou no ano de 2000 quando o NDC, na gestão da Prof.ª Clarice 

Muhlethaler de Souza, adquiriu o seu primeiro sistema de automação: o software 

Argonauta. 

 Gestão 1995-1998: Almir Barbio de Azevedo. Bibliotecário. Ingressou na UFF 

em 1993 e teve como atribuição organizar o acervo da BCG. Com a 

aposentadoria de Madirlene assumiu, a pedido de Regina Rosa, a direção da 

Biblioteca. Quando questionado sobre a concepção de Biblioteca Universitária 
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que marcou a sua gestão enquanto Chefe da BCG, destacou seu compromisso 

em “organizar e promover a Biblioteca Central do Gragoatá como um espaço 

dinâmico e vivo, não só na comunidade universitária, mas em toda a região”. A 

ideia era tornar a BCG “[...] um espaço acessível a toda comunidade, para além 

dos muros. Um centro de promoção cultural, promoção da cidadania e local de 

memória”. Ressalta também que em função de suas características físicas – 

com amplos espaços e acervo diversificado o foco da biblioteca era “contribuir 

não apenas com o ensino, através do auxílio ao usuário no acesso à 

informação e na leitura do seu conteúdo, mas também na pesquisa e, 

principalmente, nas atividades de extensão (AZEVEDO, 2017. Depoimento). 

Ao falar da função social da biblioteca universitária, inicia destacando que 

devemos “[...] entender a informação como instrumento para o exercício da 

cidadania e que, apesar das inúmeras realidades observadas, as bibliotecas 

universitárias são partes integrantes e atuantes nas Universidades”. Destaca 

que um dos objetivos e compromissos da Universidade  

é a produção de novos conhecimentos para o desenvolvimento 
social. Desenvolvimento para toda a sociedade, em todos os 
níveis sociais, que promova a inclusão. Finaliza sua fala dizendo: 
que “o papel social da biblioteca universitária é o de promover a 
socialização da informação em benefício do desenvolvimento da 
educação, da cultura e da ciência (AZEVEDO, 2017. 
Depoimento). 

As reflexões de Almir Barbio Azevedo, muito se aproximam das 

considerações feitas por Goergen (2002, p. 12) para o qual “[...] a universidade, 

tanto pública quanto privada, deve ser concebida como instituição social e, por 

isso, deve estar preocupada com o desenvolvimento equilibrado e integral do ser 

humano e do meio ambiente”. A fala de Almir Barbio também converge com as 

reflexões trazidas por Chauí (2001), que vê a universidade como uma instituição 

social comprometida em difundir a cultura humana, tal como ressaltava Teixeira ao 

dizer que cabe à universidade e suas instituições, “[...] difundir a cultura humana”, 

mas fazendo-o “com inspiração, enriquecendo e vitalizando o saber do passado 

com a sedução, a atração e o ímpeto do presente” (TEIXEIRA, 1935, apud 

MENDONÇA, 2003, p. 278).  
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 Gestão 1998-1999: Selma Sodré. Assumiu a chefia da BCG a convite do então 

diretor do NDC Sr. João Carlos Gomes Ribeiro. Permaneceu no cargo por um 

ano, mas logo se aposentou. 

 

 Gestão 2000-2007: Anne Marie Lafosse Paes de Carvalho. Esteve na chefia 

da BCG por cerca de oito anos. Assumiu a biblioteca depois de ter tido consulta 

entre os bibliotecários da própria BCG verificando o interesse de chefiarem 

aquela unidade, mas não houve candidatos. Então, a diretora do NDC, Prof 

Clarice Muhlethaler, a convidou para ocupar o cargo. Em sua memória sobre a 

BCG, lembra que foi um tempo 

[...] desgastante, pois na época tínhamos uma grande falta de 
profissionais na Unidade e não éramos informatizados. Existia 
ainda uma grande resistência dos profissionais para a 
informatização e a desculpa, de certa maneira, era que a biblioteca 
era muito grande e não tínhamos como inserir tudo no sistema. 
(CARVALHO, 2017. Depoimento). 

A gestão de Anne Marie teve como preocupação central a informatização 

do acervo. Sobre a função social da biblioteca enfatiza as atividades culturais: “[...] 

tínhamos um calendário cultural bem ativo, desenvolvidos principalmente pelos 

alunos que gostavam de ter a biblioteca como um meio de trocas culturais [...] acho 

que uma biblioteca não é só estantes. Biblioteca deve ser algo vivo, cheio de 

energias. Uma biblioteca não pode ter somente livros, tem que ter alma” 

(CARVALHO, 2017. Depoimento). 

 Gestão 2007-2008: Maria da Penha Franco Sampaio Foi diretora do NDC 

e com o fim de seu mandato assumiu a chefia da BCG. Ficou pouco tempo no 

cargo e foi assessorada por Ângela Albuquerque de Insfrán.  

 Gestão 2009- atual: Ângela Albuquerque de Insfrán. Foi assessora de 

Maria da Penha F. Sampaio na direção do NDC e na chefia da BCG. Em 

depoimento disse-nos que a concepção de Biblioteca Universitária que vem 

marcando a sua gestão “[...] está em consonância com os objetivos da 

Universidade, ou seja, suprir a demanda de informação oriunda das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão”. Destaca o compromisso da biblioteca com a 
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formação acadêmica, e que a biblioteca deve estar atenta em suprir as 

demandas dos currículos. Por isso,  

[...] procuramos estar atentos aos currículos dos cursos, ao estado 
da arte das áreas de abrangência do acervo da biblioteca, às novas 
tecnologias de informação, incluindo a tecnologia assistiva, 
referente aos novos suportes de informação e equipamentos 
(INSFRAN. 2017. Depoimento).  

Enfatiza o dever de a biblioteca estar em consonância com o perfil de seu 

usuário “quanto às necessidades informacionais e comportamentais (no que se 

refere ao uso dos espaços da biblioteca e das barreiras atitudinais). Nota-se em 

sua fala uma preocupação com a acessibilidade física e intelectual das pessoas 

portadoras de deficiência, sendo essa temática uma das bandeiras de sua gestão. 

Ângela também ressalta ser a BCG um lugar de produção e promoção 

cultural ao dizer que a “[...] biblioteca é aberta ao público em geral, e promove em 

seu espaço eventos culturais como exposições, palestras, atividades 

musicais, entre outras”. Ao ser questionada sobre a função social da biblioteca 

universitária disse que “[...] esta  propicia o acesso à informação, fomentando 

a troca e a geração de novos conhecimentos, o que contribui para a construção da 

identidade sociocultural do indivíduo”. Ao finalizar a sua fala chamou a atenção 

para a função mediadora dos bibliotecários junto aos usuários na busca de 

informações para produzir novos conhecimentos. Ao se reportar à função 

acadêmica da biblioteca universitária disse: “Ela contribui para a apreensão, 

contextualização e aprimoramento do aprendizado adquirido em sala de aula”. Já 

sobre as atividades culturais falou que: “[...] estas estimulam a integração da 

comunidade universitária, e do público externo, ou seja, sem vínculo formal com a 

Universidade, tornando o ambiente mais e dinâmico e atrativo” (INSFRAN, 2017. 

Depoimento).  

 Nota-se nos depoimentos de Anne Marie e Angela Insfran uma preocupação 

em mostrar que uma biblioteca universitária para cumprir a sua função social deve 

se preocupar tanto com sua dimensão acadêmica enquanto organizadora dos 

acervos e coleções que sustentam os currículos, no sentido de que deve prover 

aos seus usuários informações necessárias para a produção de conhecimentos 

que são inerentes à sua formação, quanto em ver a biblioteca como um espaço 
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formador na sua acepção humana – como lugar de produção e disseminação de 

cultura, práticas estas que são incentivadas pelos gestores por meio de diferentes 

atividades culturais tais como: exposições, recitais, conferências, etc. e que muito 

se aproximam da concepção de universidade discutida por Anísio Teixeira. 

 

5.8 ANÁLISES E REFLEXÕES 

De acordo com Fontanelli (2005, p. 81) “o trabalho de construção da 

memória institucional normalmente exige que trabalhemos com os documentos não 

apenas de forma isolada”. Ou seja: é fundamental analisarmos a massa 

documental como um conjunto de documentos/vestígios a partir do qual se pode 

captar a “intencionalidade e o simbolismo do corpo social ao registrar o seu 

passado” (FONTANELLI, 2005, p. 81). Pensando nessa direção é que podemos 

dizer que os documentos de arquivo são como portadores da memória 

institucional, pois trazem em seu escopo um relato sobre os acontecimentos mais 

relevantes da instituição. Neles encontramos informações importantes sobre as 

decisões tomadas no âmbito institucional, justificamos atitudes e comprovamos 

fatos. É com essa perspectiva que incorporamos as fontes de informações 

arquivísticas à nossa pesquisa. 

A intenção da pesquisa que concluímos foi conhecer o projeto político da 

BCG e sua relação como o Regime de informação vigente no final da década de 

1980, que propunha um espaço para a ciência e tecnologia no âmbito da 

universidade e colocava suas bibliotecas como centro de informação cientifica – 

ações em parte conquistadas, tendo em vista a ampliação dos serviços 

bibliográficos: portais de periódicos, catálogos online, bibliotecas digitas, etc.   

No entanto, ao irmos ao Arquivo Central da UFF não encontramos nenhum 

documento sobre o projeto político e pedagógico da BCG. A consulta nos mostrou 

que, quando os bibliotecários eram chamados ao Escritório Técnico do Campus as 

questões giravam em torno de problemas operacionais. Percebe-se que se tratava 

de uma intervenção de ordem técnica, tendo em vista que todo o projeto da BCG, 

assim como o projeto de criação do Campus do Gragoatá e da expansão dos 
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demais campi (Praia Vermelha e Valonginho) foi conduzido diretamente pela 

PROPLAN (Pró-Reitoria de Planejamento), gestora dos recursos junto ao BID. Nas 

entrevistas realizadas com os gestores, na literatura técnica produzida por eles por 

meio de relatórios, e mesmo nos artigos científicos que escreveram não 

encontramos nenhuma crítica a forma como foi conduzida a criação da BCG. 

Apenas encontramos reclamações quanto ao atraso da obra, que levou quase 

quinze anos para ser concluída. 

Os bibliotecários do NDC perceberam que as discussões de ordem política 

não cabiam num espaço marcado por um acordo técnico, principalmente em 

cenário de pouca liberdade democrática. Por isso, tomaram como frente de luta 

seus projetos, visando à implantação de uma política pública para as bibliotecas 

universitárias, com a qual a BCG se coadunaria, fóruns como os Seminários 

Internos do NDC e os SNBUs. 

Ao puxarem pela memória, ao falarem da Universidade e da BCG todos os 

diretores NDC (hoje SDC) e as chefias da BCG ressaltam sua importância para o 

ensino e a pesquisa, mas todos também foram contundentes em chamar a atenção 

para a dimensão social, cultural e humanística dessas instituições. Esses aspectos, 

conforme ressaltava Anísio Teixeira, constituem um dos pontos mais avançados 

das sociedades democráticas, e apesar dos rumos das políticas públicas para o 

ensino superior no Brasil não serem exatamente esses, as universidades públicas 

brasileira vêm resistindo, lutando para ser um espaço de formação, de reflexão e 

crítica e não apenas um lugar de profissionalização. O mesmo vem ocorrendo com 

as bibliotecas e outras instituições patrimoniais, como os arquivos e os museus. 

Trata-se de uma luta comum a todos. 

As bibliotecas universitárias, buscando ultrapassar o lugar que o MEC as 

colocou nas políticas educacionais – basicamente como provedoras dos recursos 

informacionais para desenvolvimento dos currículos –, vêem na ação cultural um 

movimento de libertação, uma forma de se aproximar da comunidade acadêmica e 

da sociedade, mostrando-os que a formação, na sua perspectiva integral 

(formação humana) se dá de diferentes formas: não só por meio dos estudos 

curriculares, mas também pelo acesso às diferentes expressões artísticas e 
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culturais. Sob esse aspecto a BCG foi privilegiada, pois tem espaço físico para 

realizar exposições, recitais, cursos, eventos, etc. tal como vem fazendo. 

Apesar de ter a responsabilidade social de gerir um acervo com mais de 

duzentos mil itens, mesmo nos períodos em que teve poucos funcionários (como 

ocorreu nos governos de Fernando Henrique Cardoso, conforme demonstram os 

gráficos de pessoal) suas chefias sempre designaram um bibliotecário para realizar 

algum tipo de ação cultural. Por isso podemos afirmar que, nesses seus vinte e 

três anos de existência, a BCG vem cumprindo sua função acadêmica, social e 

cultural.  

Nossa pesquisa não tinha por objetivo medir ao grau de satisfação dos 

usuários com a BCG e nem de avaliar sua inserção na vida cultural da cidade de 

Niterói, mas o fato de suas atividades terem boa receptividade do público e serem 

incluídas na agenda cultural da cidade de Niterói já nos aponta outros 

desdobramentos para essa pesquisa que poderão ser explorados por outros 

pesquisadores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi abordado, inicialmente, uma breve contextualização do 

ensino superior no Brasil, a fim de versar sobre a constituição das universidades, 

consequentemente abordando as bibliotecas universitárias, entendendo-as como 

espaços de formação e cultura, conforme as acepções defendidas por Anísio 

Teixeira. Nesse histórico destacou-se a importância da indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão; sua importância para formação humana e 

profissional dos alunos à medida que resgata a função social da universidade 

como lugar de produção de conhecimentos.  

Avançou-se nas leituras de modo a compreender como a Reforma 

Universitária de 1968 impactou na organização das bibliotecas universitárias, tendo 

em vista que estas passaram a se constituir como obrigatórias para a abertura e 

credenciamento dos cursos de graduação e pós-graduação, face às diretrizes 

políticas em curso na década de 1970, cujo foco era ampliar o ensino superior com 

vista à formação de mão de obra para atender as demandas do mercado de 

trabalho. Esse aspecto foi fortemente criticado por Teixeira (1989), Chaui (2001) e 

Goergen (2002), pois tornava a Universidade funcional e operacional, afastando-a 

de sua dimensão formadora e de sua responsabilidade social, como espaço de 

crítica e reflexão. 

No que diz respeito à relação ensino e pesquisa, o entusiasmo dos 

educadores liberais com a Reforma Universitária, vista por eles como estratégica 

para que o Brasil alcançasse a maturidade cientifica e tecnológica, logo foi 

abandonado. Conforme vimos, por meio dos estudos de Cunha (2007), os rumos 

da política pública para o ensino superior foi outro: as verbas da pesquisa foram 

para os Institutos cabendo às universidades cuidar da profissionalização. Um 

retrocesso que Anísio Teixeira não esperava que acontecesse e por ele duramente 

criticado, pois confrontava com a sua concepção de Universidade, cujo sonho 

vinha perseguindo desde que criou a UDF, em 1935. Essas discussões foram 

feitas nas seções dois e três e foram fundamentais para entendermos o cenário no 

qual surgiu o debate sobre a centralização das bibliotecas universitárias. 
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Procurou-se, então, mostrar que com a promulgação da Lei da Reforma 

Universitária (Lei 5540/68) as bibliotecas universitárias das IFES passaram a ser 

vistas pelos órgãos superiores (MEC, CFE, CAPES) como um recurso pedagógico 

e de fomento ao desenvolvimento de pesquisas e que para tanto deveriam ser 

ampliadas, mas não com muito custo. Daí surge a ideia da centralização, por 

entenderem ser essa modalidade de gestão de bibliotecas a que melhor atendia os 

preceitos da racionalização dos serviços e otimização da aplicação dos recursos 

humanos e financeiros, ideia também acatada pelos bibliotecários, desde os anos 

1960 defensores desse modelo de biblioteca, inclusive sendo a UFF a primeira 

universidade a criar um Núcleo de Documentação (NDC) para centralizar as 

atividades bibliotecárias.  

A proposta de centralização das bibliotecas universitárias face aos 

programas de expansão das universidades federais, pautada na construção de 

grandes campi urbanos, conforme propunham os técnicos do USAID, abria a 

discussão em torno de uma política pública para as bibliotecas universitárias até 

então nunca suscitada. Esse debate foi desencadeado com a organização do I 

Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU), realizado na UFF em 

1978, sendo as discussões ampliadas em 1981, quando participaram da segunda 

edição do evento entidades centrais do campo informacional e científico, como o 

IBICT e a CAPES. As discussões foram consolidadas nos eventos seguintes o que 

levou à criação, em 1986, do I Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias.  

Vimos que a concepção de biblioteca central contida nas diretrizes do PNBU 

foi discutida em vários Seminários Internos desenvolvidos pelo NDC na década de 

1980 e em subprojetos elaborados durante a execução do macro projeto MEC-BID 

III abarcando temas como Aquisição Planificada, Comutação bibliográfica, 

Catalogação Cooperativa, informatização, etc. que vieram a nortear a criação dos 

serviços da futura Biblioteca Central de Humanas do Campus do Gragoatá - a 

BCG. 

Assim, podemos dizer que, mesmo não tendo encontrado nos 

levantamentos feitos no Arquivo um projeto político para as bibliotecas centrais que 

estavam sendo idealizadas para os campi da UFF, sabemos que as discussões 

levantadas nos Seminários Internos promovidos pelo NDC, além do forte 
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compromisso dos bibliotecários em cumprirem as metas do PNBU, foi a forma que  

estes profissionais encontraram para participar do projeto de criação da BCG.  

Posteriormente contextualizou-se a criação das Universidades Federais no 

Brasil na década de 1960, a história da formação da Universidade Federal 

Fluminense, a criação do Núcleo de Documentação (NDC) e a política de biblioteca 

desenvolvida pelo Núcleo, hoje Superintendência de Documentação. Nessa etapa 

da pesquisa realizamos levantamentos no Arquivo Central da UFF. A intenção foi 

conhecer os debates que cercaram a criação do campus do Gragoatá e de sua 

biblioteca central – a BCG; seu papel no cenário universitário e nas políticas 

públicas para o ensino superior em curso na década de 1980, período em que seu 

projeto foi idealizado. Percebemos, pela leitura dos relatórios, que a aproximação 

dos bibliotecários com o projeto da biblioteca em sua fase de execução resumia-se 

a questões operacionais: número de livros, estantes, etc. As questões envolvendo 

as políticas de desenvolvimento da coleção, de criação dos catálogos, de 

circulação de publicações, empréstimos etc. das  bibliotecas do Campus da UFF (a 

princípio foram idealizadas três) ficaram restritas aos Seminário Internos do NDC. 

No entanto, queríamos saber mais sobre a história da BCG. Para conhecer 

a memória dessa instituição realizamos entrevistas e colhemos depoimentos. 

Entendemos ser o resgate da memória algo primordial nas instituições, pois não é 

um simples registro de uma história e sim mantê-la viva. Significa ouvir as pessoas 

que constituem essa história, pois a história de uma instituição traz em si as 

marcas das memórias individuais e coletivas. No caso da BCG, para além dos 

documentos arquivados, levantamos dados estatísticos (de consultas, de 

empréstimos, etc.) de modo a mapear suas ações e serviços, mas também 

procuramos ouvir as pessoas que participaram diretamente de seu processo de 

criação, como os diretores do NDC e os bibliotecários que a dirigiram, pois 

percebemos que essas duas instituições (BCG e NDC) têm uma ligação orgânica. 

Foram aplicados questionários respondidos pelos primeiros gestores da BCG e 

NDC quando esta foi inaugurada em 1994, e mais adiante enviamos e-mail para 

outros gestores e chefias da BCG com duas perguntas relacionadas à função 

social da universidade e da biblioteca. A intenção foi conhecer seus olhares sobre 

essas duas instituições e de que forma a BCG vinha cumprindo (ou não) o papel 
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para ela idealizado nos Seminários Internos do NDC. As respostas obtidas nos 

mostraram uma preocupação de seus gestores em conceber a BCG como uma 

biblioteca que vai além da função de atender as demandas do ensino e da 

pesquisa, ressaltando sua importância social e cultural para a cidade de Niterói. 

Todo esse percurso visou buscar a gênese do projeto de centralização das 

bibliotecas da UFF, mais especificamente da BCG, já que este era um tema 

recorrente entre os bibliotecários em seus fóruns como os SNBUs, e assim 

entender que concepções de universidade e de biblioteca estavam presentes em 

suas falas e escritas. Os discursos enfatizaram tanto a dimensão técnica do fazer 

das bibliotecas universitárias, como lugares de produção de metainformação 

(bases de dados, bibliografias, etc.), como a sua dimensão social e cultural.  

Dessa forma esse trabalho destacou a importância da BCG na Universidade 

Federal Fluminense, mostrou que suas ações, tanto as restritas ao campo 

informacional (produção de catálogos, serviços bibliográficos, etc.), como as 

voltadas para o campo da produção cultural, são indissociáveis, sendo a 

informação insumo para as atividades culturais e vice-versa. Isso faz com esta 

biblioteca ultrapasse os estreitos limites de ser apenas um lugar onde a ação 

informacional se realiza para se tornar de fato um lugar de produção de 

conhecimentos, reflexão e crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALBUQUERQUE, Norma de Oliveira Cavalcanti de et.al. Projeto das Bibliotecas da 
Universidade Federal Fluminense.In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS, 6.,1990. Anais .... Belém: UFPA/MEC/SESu, 1990. V. 2   

 

ALCÂNTARA, Francisca Lunara Cunha; BERNARDINO, Maria Cleide Rodrigues O 
papel da biblioteca universitária como mediadora no processo de ensino e 
aprendizagem. ENCONRO REGIONAL DE ESTUDANTE DE BILBIOTECONOMIA 
E DOCUMENTAÇÃO, [Fortaleza], 15 a 21 de janeiro de 2012. Anais...  Disponível 
em: http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci/article/viewFile/2016/1288 
Acesso: 3 mar. 2017 

 
BARBOSA, R. R.; LOPES, A. P. C. Uma historiografia da Reforma Universitária 
de 1968, Mestrado em Educação da UFPI 2009. Disponível em 
www.histedbr.fae.unicamp.br/acer histedbr/jornada/.../ QmLE4cC.doc Acesso: 23 
jul. 2016 

 
BERTOLLETI, Vanessa Alves Anísio Teixeira e o projeto de universidade 
brasileira: UDF E UNB SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
“HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL, 12. João Pessoa, 31/07 a 
03/08/2012 – Anais Eletrônicos Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/1.39.

pdf>. Acesso  em: dez. 2016. 
 

BRAGA, Kátia Soares. Aspectos relevantes para seleção de metodologia 
adequada à pesquisa social em ciência da informação. In: MUELLER, Suzana P. 
M. (Org.). Métodos para a pesquisa em ciência da informação. Brasília: 
Thesaurus, 2007. Cap. 1 

 
BRASIL. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e 
funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média. Diário 
Oficial da União, Brasília, 29 nov., 1968. 

 
BRASIL. Distrito Federal. Decreto nº 5.513, 4 de abril de 1935. Dispõe sobre a 
criação da Universidade do Distrito Federal – UDF. 

 
BRASIL Ministério da Educação e da Saúde. Estatuto das Universidades 
Brasileiras, Rio de Janeiro, Distrito Federal, 1931.  
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Portaria n. 288 de 24 de 
abril de 1986. Cria o Programa Nacional de Bibliotecas Universitárias. 

 
BUFFA, Ester; PINTO, Gelson de Almeida O território da universidade brasileira: o 
modelo de campus.  Revista Brasileira de Educação v. 21 n. 67 p. 809-831, 
out./dez. 2016. 

 

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci/article/viewFile/2016/1288
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer%20histedbr/jornada/.../%20QmLE4cC.doc
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/1.39.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/1.39.pdf


140 

 

BURKE, C. History of Information Science. Annual Review of Information 
Science and Technology, University of Maryland, Baltimore County, Vol. 41, p. 3-
53, 2007. 

 
BUSQUET, Leandro Martins Cota. Bibliotecas universitárias e o impacto das 

políticas públicas do ensino superior: o caso da BCG/UFF. 167 f. 2012. 

Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) PPGCI/Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2012. Disponível em: <>. Acesso em: 10 jun. 2016. 

 

CAPURRO, Rafael. Pasado, presente y futuro de lanoción de información. 

LOGEION: Filosofia da informação, Rio de Janeiro, v. 1 n. 1, p. 110-136, ago./fev. 

2014.  

 
CASTRO, Cláudio Moura e. Discurso de abertura. In: SEMINÁRIO ANCIONAL DE 
BILBIOTECAS UNIVERISTÁRIA, 2, Anais... Brasília: CAPES, 1981.     
 
CHASTINET, Yone. Participação da comunidade na implantação do Plano 
Nacional de Bibliotecas Universitárias – PNBU. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 6., 1989, Belém. Anais... Belém. p. 39-47. v. 2. 
 
CHAUI, Marilena Escritos sobre a universidade. São Paulo: EdUNESP, 2001. 
 
CORDEIRO, Paulo Py.  O papel de uma Biblioteca Nacional no fornecimento de 

informações aos usuários de uma biblioteca pública. Ci. Inf., Brasília, v. 15, n.: 

107-15, jul./dez. 1986.   

 

CORTES, Andréa Tello da; MARTINS, Ismênia de Lima (orgs.). 50 anos da 
Universidade Federal Fluminense: 1960-2010. Niterói: Editora da UFF, 2010. 
 
COUTO, Ana Maria de Holanda de Sá et al. NDC 36 anos: um olhar sobre o 
passado e uma luz para o futuro. Niterói: NDC, 2006.  
 
CUNHA, Ana Maria; INFRÁN. Angela Albuquerque de; FERREIRA JÚNIOR, Flávio.   
Biblioteca Central do Gragoata: 21 anos de informação e cultuara. In: SEMINARIO 
DE INFORMAÇÃO EM ARTE, 4, rio de janeiro, 7 a 9 de out. 2015. Anais... Rio de 
Janeiro: REDART, 2015 
 
CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã: o ensino superior da Colônia à 
Era Vargas. São Paulo: Ed.Unesp, 2007.  
 
______. Ensino superior e universidade no Brasil. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira 
Lopes; FARIA FILHO, Luciano Mendes; VEIGA, Cynthia Greive. 500 anos de 
educação no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 
 
CUNHA, Miriam Vieira da et al. Os seminários nacionais de bibliotecas 
universitárias e a temática centrada na formação profissional. In: SEMINÁRIO 
NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10, Florianópolis, 2000. Anais 
eletrônicos... 



141 

 

CUNHA, Murilo Bastos da; DIÓGENES, Fabiene Castelo Branco. A trajetória da 
biblioteca universitária no Brasil no período de 1901 a 2010. Encontros Bibli: 
revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, v. 21, n. 47, p. 100-
123, set./dez., 2016.  
 
DUTRA, Sigrid Karin Weiss. Políticas para Bibliotecas Universitárias: O passado 
como referência, o futuro como desafio. In: I ENCONTRODE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS DO CENTRO- OESTE: diversidades, integração e perspectivas. 
Centro- Oeste, 21-23 abr.2010. Anais... Disponível em: http://www.uffs.edu.br. 
Acesso em: 13. jun. 2016. 
 
FAGUNDES, Pedro Ernesto. Universidade e repressão política: o acesso aos 
documentos da assessoria especial de segurança e informação da Universidade 
Federal do Espírito Santo (AESI/UFES). Tempo e Argumento, v. 5, n. 10, p. 295-
316, 2013. 
 
FÁVERO, M. L. A. A Universidade no Brasil: das origens à Reforma 
Universitária de 1968. Educar, Curitiba, n. 28, p. 17-36, 2006.  
 
FERNANDES, Geni Chaves. Cinco visões no campo da Ciência da Informação.  
Rio de Janeiro, 2006. 
 
FONSECA, Marília. Planos do governo e educação brasileira: do regime militar aos 
tempos atuais. RBPAE, v. 30, n. 2, p. 251-26, mai./ago. 2014. 
 
FREITAS, Lídia Silva; GOMES, Sandra Lúcia Rebel. Quem decide o que é 
memorável?: A memória de setores populares e os profissionais da informação. In: 
FORO SOCIAL DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, BIBLIOTECONOMIA, 
Buenos Aires, 2004. Anais... Buenos Aires, 26-28 ago. 2004. 11 p.  
 

FREITAG, Bárbara. Escola, estado e sociedade. 4. ed. São Paulo: Moraes, 1980.  

FROHMANN, B. Taking policy beyond Information Science: applying the actor 
network theory for connectedness: information, systems, people, organizations. In: 
ANNUAL CONFERENCE CANADIAN ASSOCIATION FOR INFORMATION 
SCIENCE, 23., 1995, Edmond, Alberta. Anais... Edmond, Alberta, 1995. 
 
ESPOSEL, José Pedro. Para que a história não se perca III: O NDC: 1983/1986. 
Boletim do NDC, Niterói, ano 10, n. 1, jan./jul. 2001. Disponível em: 
<http://www.ndc.uff.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
0>. Acesso em: 11 mar. 2017 
 
GARCIA, Maria Lucia Andrade. Plano nacional de bibliotecas universitárias: 
planejamento e permanência. Rio de Janeiro FINEP, 1991 
 
GERMANO, J. Willington. Estado militar e educação no Brasil 2ª ed. São Paulo: 
Cortez, 1994. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 

http://www.uffs.edu.br/
http://www.ndc.uff.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=30
http://www.ndc.uff.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=30


142 

 

GOERGEN, Pedro. A instituição universidade e sua responsabilidade social: 
anotações críticas. Questio– revista de estudos de educação, v. 4 , n. 2, p. 1-25, 
mai. 2002. 
 
GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. A universidade e a “sociedade da 
informação”. Rev. Dig. Bibl. Ci. Inf., Campinas, v.9, n.1, p.225-242, jul./dez. 2011 
 
_______. Regime de informação: construção de um conceito. Inf. & Soc., João 
Pessoa, v. 22, n. 3, p. 43-60, set./dez. 2012 
 
_______. Política e gestão da informação: novos rumos. Ci. Inf., Brasilia, v. 28, n. 
2, p. 109-110, mai. 1999. 
 
_______. Novos cenários políticos para a informação. Ci. Inf., Brasília, v. 31, n. 1, 
p. 27-40, jan./abr. 2002. 
 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990.  
 
LUCK, Esther Hermes et al. A Biblioteca Universitária e as diretrizes curriculares do 

ensino de graduação. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS, 11, Florianópolis, 2000. Anais... Disponível em: <>. Acesso em: 

13 abr. 2015. 

 
MAIA, Alice de Barros. Prefácio. In: SEMINÁRIO ANCIONAL DE BILBIOTECAS  
UNIVERISTÁRIA, 1, Niterói, 1978. Anais... Niterói: NDC/UFF, 1978.     
 
MARTINS, Carlos Benedito. A Reforma Universitária de 1968 e a abertura para o 
ensino superior privado no Brasil Educ. Soc., Campinas, vol. 30, n. 106, p. 15-35, 
jan./abr. 2009. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br.> Acesso em: 16 jun. 
2016 
 
MAGNANI, M. C. B.; PINHEIRO, M. M. K. “Regime” e “Informação”: a aproximação 
de dois conceitos e suas aplicações na Ciência da Informação. Liinc em Revista, 
Rio de Janeiro, v.7, n.2, p. 593 – 610, out. 2011. 
 
MENDONÇA, Ana Walesca P. C. Universidade, ciência e cultura no pensamento 
de Anísio Teixeira. ALCEU, Rio de Janeiro,  v.4,  n.7, p. 150- 163, jul./dez. 2003. 
 
______.  A Universidade no Brasil. Revista brasileira de educação. n.14, p.131-
150, mai./ago. 2000 
 
MENEGHEL, S. M. A crise da universidade moderna no Brasil. In: REUNIÃO 
ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, 25, 
Caxambu, 29 de setembro a 2 de outubro de 2002.  Anais...  Disponível em: 
http://25reuniao.anped.org.br/tp25.htm#gt11 Acesso abr 2017 

 
MEY, Eliane Serrão Alves. Introdução à catalogação. Brasília: Briquet de 
Lemos/Livros, 1995. 
 

http://www.cedes.unicamp.br/
http://25reuniao.anped.org.br/tp25.htm#gt11


143 

 

MILANESI, Luís. A Casa da Invenção: Biblioteca: Centro Cultural. 4º ed. revisada 
e ampliada. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003 
 
______. O que é biblioteca. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
 
MOSQUEIRA, Cláudio Mafra. Aspectos do Planejamento e construção de 
Bibliotecas Universitárias no Brasi ln: SEMINÁRIO ANCIONAL DE BILBIOTECAS 
UNIVERISTÁRIA, 2, Anais... Brasília: CAPES, 1981.     
 
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Modernizando a repressão: a Usaid e a polícia 
brasileira. Rev. Bras. Hist.[online]. 2010, vol.30, n.59, p. 237-266.  
 
NEVES, Renata Ribeiro. Centro Cultural: a Cultura à promoção da Arquitetura. 
Revista Especialize On-line IPOG, Goiânia, v. 1, n. 5, jul. 2013.  
 
NOGUEIRA, D. T. Universidade e campus no Brasil: o caso da Universidade 
Federal Fluminense. Niterói, 2008 (tese de doutorado). 
 
NOGUIERA, D. T. et al. Estudo de impacto de vizinhança dos campi da 
Universidade Federal Fluminense: Campus do Valonguinho - Campus da Praia 
Vermelha, Campus do Gragoatá. Niterói, Universidade Federal Fluminense, 
Superintendência De Engenharia E Projetos, 2011. 
 
NORA, Pierre. Entre Memória e História – a problemática dos lugares. Projeto 
História: Revista do Programa de Estudos Pós-graduados em História da PUC/SP, 
São Paulo, n.10, p.7-28, dez. 1993.  
 
OHIRA, Maria Lourdes Blatt; OHIRA, Masanao. Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias – SNBU (2000-2004): análise das citações. Enc. Bibli: R. Eletr. 
Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, n. 25, P. 136-155, 1. sem. 2008. 
 
OLIVEIRA, Crispiniano Carneiro de. Educação superior pública na Bahia pós 
LDB/96: expansão e financiamento 1995-2009. 2011. 
 
ORNA, Elizabeth. Information policies: yesterday, today, tomorrow. Journal of 
Information Science, London, 34 (4) p. 547–565, 2008.  
 
PEIXOTO, Maria do Carmo Lacerda (Org.). Universidade e democracia: 
experiência e alternativas para a ampliação do acesso á Universidade pública 
brasileira. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 
 
PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. Estado Informacional: implicações para as 
políticas de informação e de inteligência no limiar do século XXI. Varia História, 
Belo Horizonte, v.28, nº47, p.61-77, jan/jun 2012. 
 
PNBU -  PLANO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 1. Regimento. 
Brasília: MEC SESu, 1986.  
 
PNBU - PLANO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 2. Regimento 
e diretrizes. Brasília: MEC SESu, 1990. 



144 

 

 
PROBIB - PROGRAMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS DE INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO SUPERIOR. Decreto e criação e regimento Brasília, MEC/SESu, 1990 
 
RAMOS, Luciene Borges Centro cultural: território privilegiado da ação cultural e 
informacional na sociedade contemporânea. In: III ENECULT – Encontro de 
Estudos Multidisciplinares em Cultura, realizado entre os dias 23 a 25 de maio de 
2007. Anais eletrônicos. Disponível  

em: http://www.cult.ufba.br/enecult2007/LucieneBorgesRamos.pdf. Acesso em: 

mar. 2017. 
 
RODRIGUES, José. Os empresários e a educação superior. São Paulo: Autores 
Associados, 2007. 
 
ROSA, L. P. A questão da implantação do ensino pago nas Universidades 
Federais. Revista Educação e Sociedade, nº 12, pp.121-131, set. 1982. 
 
SÁ, Elizabeth Schneider de. Para que a história não se perca II. Boletim do NDC, 

Niterói, ano 9, n. 2, maio/dez. 2000. 

 

SAMPAIO, Maria da Penha Franco; SOUZA, Clarice Muhlethaler de. Impacto dos 

projetos financiados para as bibliotecas universitárias da UFF. In: SEMINÁRIO 

NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 13, Natal, RN, 17 a 21 de 

outubro de 2004. Anais... Natal: UFRN, 2004. 

 

SANTOS, Marivaldina Bulcão dos. Biblioteca universitária: acesso à informação 
e conhecimento. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS, 17., 2012, Porto Alegre. Anais eletrônicos... Porto Alegre: 
UFRGS, 2012.     
 
SANTOS, Paola. Paul Otlet: um pioneiro da organização das redes mundiais 
de tratamento e difusão da informação registrada. Ci. Inf.[online]. 2007, vol. 36, 
n. 2, p. 54-63. 
 
SILVA, Ângela Maria. A construção das bibliotecas universitárias no Brasil. 
Informação & Universidade, v. 2, n.1, p. 3-23, 2010. 
 
SILVA, E. M.; GARCIA, J. C. R. Política de informação científica e tecnológica no 
Brasil: contribuição para as bibliotecas universitárias. In: ENCONTRO NACIONAL 
DE PESQUISA EM CIENCIA DA INFORMACAO, 10, 2009, João Pessoa. Anais... 
João Pessoa: ANCIB; UFPG; PPGCI, 2009. Disponível em: 
file:///C:/Users/Home/Downloads/3268-5539-2-PB%20(3).pdf. Acesso em:14 jun. 
2016. 
 
SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique Memória In: Dicionário de 
Conceitos Históricos. São Paulo: Contexto, 2006. 
 

http://www.cult.ufba.br/enecult2007/LucieneBorgesRamos.pdf
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Marina/AppData/Roaming/Home/Downloads/3268-5539-2-PB%20(3).pdf


145 

 

SNBU – SEMINÁRIO ANCIONA DE BILBIOTECA UNIVERSTÁRIAS, 1, 1978. 

Anais... Niterói: NDC/UFF, 1978. 

 
SNBU – SEMINÁRIO ANCIONA DE BILBIOTECA UNIVERSTÁRIAS, 2, 1981. 
Anais... Brasília: MEC/SESU/CAPES, 1981. 
 
SOARES. Henrique Amorim. Projeto de Reforma e Ampliação da Biblioteca 
Central do Gragoatá (BCG). Palestra. Apresentação realizada na Semana 
Acadêmica da UFF. Niterói, 2014. 
 
SOUZA, Janice Aparecida Janissek de et al. Concepções de universidade no 
Brasil: uma análise a partir da missão das universidades públicas federais 
brasileiras e dos modelos de universidade. Revista GUAL, Florianópolis, v. 6, n. 4, 
p. 216-233, Edição Especial. 2013 
 
SOUZA, Márcio de Oliveira Resende O programa MEC/BID III e o CEDATE na 
consolidação dos campi universitários no Brasil. Juiz de Fora, 2013. 
Dissertação de Mestrado. Mestrado em Ambiente Construído. Disponível em: 
http://www.ufjf.br/ambienteconstruido/files/2013/08/M%C3%A1rcio-de-Oliveira-

Resende-Souza.pdf. Acesso em: jan. 2017. 

 
SOUZA, Rosale de Mattos. Histórico do prédio do Arquivo Central do Núcleo 
de Documentação. Niterói: UFF/NDC, 2006. Disponível em: 
http://www.ndc.uff.br/OLD2013/repositorio/Hist%F3rico%20do%20pr%E9dio%20do

%20Arquivo.pdf. Acesso em: 10 fev. 2017. 

 
SUDENE. Reforma Universitária e as Bibliotecas Universitárias do Nordeste.  
Fortaleza, 1968. 
 
TEIXEIRA, Anísio. A universidade brasileira no século XX e a premente 
necessidade da escola pós-graduada. In ____. Ensino Superior no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora da UFRJ, 1989. Cap. 7, Não paginado. Disponível em: 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livros/chama_sumario.htm. Acesso em: dez 16. 

 
_______ . A universidade brasileira no século XX e a premente necessidade da 
escola pós-graduada. In ____. Ensino Superior no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
da UFRJ, 1989. Cap.8, p:  104-110. Disponível em: 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livros/chama_sumario.htm. Acesso em: dez 16. 

 
________. Consolidação e expansão do ensino superior. In ____. Ensino 
Superior no Brasil. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1989. Cap. 9, p. 111-123. 
Disponível em http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livros/chama_sumario.htm 
 
UFF Inaugura sua biblioteca Central no Campus do Gragotá. O Fluminense, 25 de 
abril de 1994.  
 

UFF- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Portaria nº. 90 de 04 de julho 

de 1967 - cria a Núcleo Central de Documentação. Niterói, 1967. 

 

http://www.ufjf.br/ambienteconstruido/files/2013/08/M%C3%A1rcio-de-Oliveira-Resende-Souza.pdf
http://www.ufjf.br/ambienteconstruido/files/2013/08/M%C3%A1rcio-de-Oliveira-Resende-Souza.pdf
http://www.ndc.uff.br/OLD2013/repositorio/Hist%F3rico%20do%20pr%E9dio%20do%20Arquivo.pdf
http://www.ndc.uff.br/OLD2013/repositorio/Hist%F3rico%20do%20pr%E9dio%20do%20Arquivo.pdf
http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livros/chama_sumario.htm
http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livros/chama_sumario.htm
http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livros/chama_sumario.htm


146 

 

UFF. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Portaria n. 90 de 4 de julho de 
1967. Dispõe sobre a criação do Núcleo Central de Documentação.  
 
UFF.  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Biblioteca Central do Gragoatá.  
Relatório anual: 1994-1999. Niterói, 1999. 
 
______ Relatório anual de 2000. Niterói, 2000. 
 
______ Relatório anual de 2001. Niterói, 2001. 
 
______ Relatório anual de 2002. Niterói, 2002. 
 
______ Relatório anual de 2003. Niterói, 2003. 
 
______ Relatório anual de 2004. Niterói, 2004. 
 
______ Relatório anual de 2005. Niterói, 2005. 
 
______ Relatório anual de 2006. Niterói, 2006. 
 
______ Relatório anual de 2007. Niterói, 2007. 
 
______ Relatório anual de 2008. Niterói, 2008. 
 
______ Relatório anual de 2009. Niterói, 2009. 
 
______ Relatório anual de 2010. Niterói, 2010. 
 
______ Relatório anual de 2014. Niterói, 2014. 
 
______ Relatório anual de 2015. Niterói, 2015. 
 
______ Relatório anual de 2016 (resumido). Niterói, 2016. 
 
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Escritório Técnico do Campus. 

Anteprojeto: a implantação do Campus da Universidade federal Fluminense e sua 

influência na comunidade Niteroiense. Niterói, set. 1984. 

 
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Núcleo de Documentação 

Regimento: capítulo III, art. 3 e capitulo VII, art. 18. Boletim de Serviço, Niterói, 22 

set. 1975. 

 
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Núcleo de Documentação. 
Seminário interno de aperfeiçoamento profissional: projetos. Niterói, 1985. 
 
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Núcleo de Documentação. 
Sobre o Projeto de construção da Biblioteca de Ciências Humanas – 
Documento encaminhado ao Sr Francisco da PROPLAN pela Diretora do NDC 
Eliana Souza Pinheiro. Niterói, NDC. 1991. 



147 

 

 
UFF -. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Planejamento. 
Acordo MEC BID: definição conceitual do projeto. Niterói, SIUFF, 1979/80. 
 
UFF -. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de 
Documentação. Relatório anual: 2011-2015. Niterói, 2015. 
 
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de 
Documentação. As primaveras da SDC.  Niterói, 2014. Vídeo comemorativo. 
Entrevistas com ex-diretores da SDC. 
 
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de 
Documentação. Relatório anual. Niterói, 2011.  
 
_______. Relatório anual. Niterói, 2012. 
 
_______. Relatório anual. Niterói, 2013. 
 
_______. Relatório anual. Niterói, 2014. 
 
_______. Relatório anual. Niterói, 2015. 
 
VALENTIM, M. L. P. Informação em ciência e tecnologia: políticas, programas e 
açõesgovernamentais: uma revisão de literatura. Ci. Inf., Brasília, v 31, n. 3, p. 92-
102, set./dez. 2002. 
 
VERGARA, Constant. Sylvia, Projetos e relatórios de pesquisas em 
administração. 9.ed., São Paulo: Editora Atlas, 2007.   
 
VIANA, Mourâmise Moura. A Biblioteca Universitária como cenário à mediação 

cultural: relato de experiência na Universidade Católica Dom Bosco em Campo 

Grande-MS. In: SEMINÁRIO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: FENÔMENOS 

EMERGENTES NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 6. Anais... Londrina, 2016. 

VICENZI, Lectícia Josephina Braga de. A fundação da Universidade do Distrito 
Federal e seu significado para a educação no Brasil. Forum Educacional, Rio de 
Janeiro, v.10, n.3, jul./set. 1986. 
 
YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2000. 
 
ZAHER, Célia Ribeiro.  Programas Internacionais de Apoio à Biblioteca 
Universitária como Elemento de Desenvolvimento. In: SEMINÁRIO ANCIONAL DE 
BILBIOTECAS UNIVERISTÁRIA, 1, Niterói, 1978. Anais... Niterói: NDC/UFF, 
1978. 
 

 



148 

 

ANEXO A – RECORTE -  JORNAL O FLUMINENSE 

 



149 

 

 

 



150 

 

ANEXO B - FOLDER DA INAUGURAÇÃO 

 


