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RESUMO 

 

Analisa a importância da informação para o Estado brasileiro a partir da Era Vargas 

(1930-1945) até o início da década de 1950 com a criação do Instituto Brasileiro de 

Bibliografia e Documentação (IBBD). Compreende que nesse período, o Estado possuiu 

um papel direto na moldagem de um regime de informação estadocêntrico convertendo a 

informação num instrumento estratégico para as ações de desenvolvimento nacional. 

Diante da falta de uma política formal para as questões informacionais, a tese apoia-se no 

conceito de regime de informação para estudar a forma como o Brasil passou a lidar com 

a informação administrativa e a informação técnico-científica. Investiga a formação de 

instituições estatais e suas relações com a informação como elemento estratégico para as 

políticas de Estado. Indica a presença de outros interesses político-econômico e novos 

agentes sociais que influenciaram os rumos do regime de informação após a Segunda 

Guerra Mundial. Discute o papel de Paulo Carneiro, representante brasileiro na 

UNESCO, como mediador no processo de formação do Instituto Brasileiro de 

Bibliografia e Documentação (IBBD). Considera os primeiros anos de atuação do 

Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD) por meio da apreciação do 

Boletim Informativo do IBBD. Conclui que o conceito de regime de informação se 

apresenta como uma ferramenta importante para a compreensão das ações informacionais 

desencadeadas pelo Estado em favor da expansão dos serviços bibliográficos, 

bibliotecários e documentalistas no Brasil. 

 

 

Palavras-chave: Regime de informação. UNESCO. Políticas informacionais. Paulo 

Carneiro. Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. 
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ABSTRACT 

 

This study analyzes the importance of information for the Brazilian State from the Vargas 

Era (1930-1945) until the beginning of the 1950s, when the Instituto Brasileiro de 

Bibliografia e Documentação (IBBD) was created. It understands that in that period, the 

State had a direct role in shaping a state-centric information system, converting 

information into a strategic instrument for national development actions. Given the lack 

of a formal policy for informational issues, the thesis relies on the concept of information 

regime to study how Brazil started to deal with administrative information and technical-

scientific information. It investigates the formation of state institutions and their relations 

with information as well as with strategic elements for State policies. It indicates the 

presence of other political-economic interests and new social agents that influenced the 

direction of the information regime after World War II. It also discusses the role of Paulo 

Carneiro, Brazilian representative at UNESCO, as mediator in the formation process of 

the Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD). It considers the first 

years of operation of the Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD) 

through the IBBD Newsletter and concludesthat the concept of information system 

presents itself as an important tool for understanding the informational actions triggered 

by the State in favor of the expansion of bibliographical services, librarians and 

documentalists in Brazil. 

 

 

Keywords: Information regime. UNESCO. Information policies. Paulo Carneiro. 

Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1954, o Brasil vivenciava a criação de um instituto voltado para a organização 

e o tratamento da bibliografia e da documentação de caráter técnico-científico, o então 

chamado Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD). Tal fato 

demonstrava a preocupação do Estado com o projeto de soberania nacional e o 

alinhamento com as nações ditas civilizadas em prol da expansão científica como fator 

de progresso econômico e social. Reporta-se, portanto, a essa fundação como um marco 

para o fortalecimento do campo do conhecimento científico e da pesquisa voltado à 

organização e ao tratamento da informação técnico-científica. 

Essa situação, entretanto, aponta para os seguintes questionamentos – Do ponto 

de vista do Estado brasileiro, quais foram as condições sociais, históricas e políticas que 

determinaram a importância da informação como elemento estratégico para o 

desenvolvimento nacional? Como essas mudanças influenciaram na formação de um 

instituto voltado para a organização e o tratamento da bibliografia e da documentação de 

caráter técnico-científico na década de 1950? Diante dessas questões, formulou-se como 

hipótese que uma maior compreensão do processo de fundação do IBBD deveria 

perpassar pela análise da genealogia das mudanças que levaram o Estado brasileiro a 

valorizar a informação técnico-científica em relação àquela dita administrativa, mas 

fazendo-se necessário também compreender quais agentes sociais influenciaram de forma 

direta ou indireta essas transformações ao longo das décadas de 1930, 1940 e 1950. 

Frente ao exposto, apresenta-se como objetivo principal desta tese a análise da 

relação entre o processo de fundação do IBBD e as mudanças verificadas no “regime de 

informação estadocêntrico” que determinaram a valorização da informação técnico-

científica. Diz-se “regime de informação estadocêntrico”, pelo fato de o Estado ter 

possuído uma ampla participação no processo de moldagem do regime de informação 

com o propósito de tornar a informação um elemento estratégico em prol do 

desenvolvimento do país.  

Segundo González de Gómez (1999, p.27), “[...] o conceito de regime de 

informação, de inspiração foucaultiana, nos permite falar de política e de poder sem 

ficarmos restritos ao Estado e as Políticas Públicas.”. Diante desse fato, defendemos que 

o uso do conceito de regime de informação apresenta-se como ferramenta capaz de 
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enquadrar tendências diante de uma infinidade de fenômenos sociais, não condicionados 

às políticas de Estado, mas antes disso, sendo anteriores a essas. 

Na concepção de Frohmann (1995), o regime de informação auxilia a delinear 

como uma dada organização social trata, processa e transmite informações como fontes 

fundamentais de poder, das produções culturais e da produtividade econômica. Sendo 

assim, entende-se que o conceito de regime de informação aborda a compreensão da 

informação como elemento estratégico tanto para o Estado quanto para a sociedade, o que 

permite pressupor que coletividades diferenciadas se utilizam de ações informacionais. 

Ou melhor, por meio desse conceito é possível compreender como a informação 

representa um elemento crucial em determinada formação social, mesmo que ainda não 

exista uma política formal de informação.  

Nas explicações de Braman (2006), um regime de informação passa por 

transformações quando se verifica alterações significativas nas normativas pré-

estabelecidas e na configuração dos atores sociais. Compreende-se, portanto, que o 

regime de informação permite analisar a presença de atores, de infraestruturas, de normas 

e de ações tanto em estudos mais amplos, que abarcam Estados nacionais e suas 

instituições, quanto em estudos mais específicos, que localizam os processos de fluxos de 

informação para a compreensão da dinâmica informacional de diversas organizações, tais 

como fábricas, instituições, corporações, universidades etc. 

Todavia, o regime de informação não deve ser compreendido como uma estrutura 

em si, que procura explicar um determinado contexto informacional. Para além disso, o 

regime de informação apresenta-se como um instrumental teórico capaz de mostrar as 

ações informacionais direcionadas a redes de poderes de uma forma mais fluída e flexível 

conforme as diversas variantes – atores sociais, dispositivos de informação, artefatos, 

regulamentos – forem sendo incorporadas ao campo de poder.  

As mudanças verificadas na política governamental do Brasil no século XX 

permitiram a configuração do regime de informação com a presença de diferentes 

protagonistas, formações sociais e novos dispositivos tecnológicos de informação. O 

regime de informação, enquanto instrumental teórico de análise, nos permite entender as 

preocupações do Estado brasileiro em torno da informação como recurso para alavancar 

as estratégias de governo, a governamentalidade1 e as políticas governamentais. No nosso 

                                                 
1 Por ‘governamentalidade’ entendo o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e 

reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma específica, embora muito complexa, de 
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estudo, a análise da criação de instituições entre as décadas de 1930 e 1950, permite 

identificar as mudanças sofridas pelo regime de informação estadocêntrico, uma vez que 

essas indicavam como o Estado estava coordenando as novas prioridades em torno da 

informação.  

Durante a Era Vargas (1930-1945), o projeto de modernização do Estado, sob um 

regime político autoritário, resultou em mudanças nas concepções e ações informacionais 

por parte do poder instituído que necessitava da informação administrativa para levar 

adiante seus projetos de governabilidade. A adoção de um modelo de administração 

burocrático durante os anos em que Getúlio Vargas esteve no poder permitiu que a 

informação se transformasse em um elemento estratégico para as políticas de Estado. Por 

meio de uma análise das instituições estatais criadas durante as décadas de 1930 e 1940, 

é possível observar como a informação passava a ser valorizada por meio de uma 

racionalidade que visava o seu tratamento e recuperação na esfera das questões 

administrativas. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o regime de informação estadocêntrico iniciado 

durante a Era Vargas passou por profundas transformações geradas pelas preocupações 

com o fortalecimento das pesquisas científicas no país, o que gerou na formação de novas 

instituições ligadas ao Estado. Essas transformações incidiram no processamento seletivo 

da informação técnico-científica, o que contribuiu para a formação de um centro de 

documentação no país com a presença inicial da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Por meio de seus programas e ações voltados 

para o desenvolvimento das bibliotecas públicas e centros de documentação, a UNESCO 

se tornou uma grande aliada para os países em desenvolvimento que desejavam fortalecer 

ou construir seus setores educacionais, culturais e científicos. O Brasil, preocupando-se 

com o revigoramento de sua política de crescimento do campo científico nacional, 

encontrou na UNESCO uma comunhão de interesses que vinha de encontro com as 

necessidades do Estado brasileiro do pós-Segunda Guerra.   

                                                 
poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política e por 

instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por ‘governamentalidade’ 

entendo a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não cessou de conduzir, e desde muito tempo, 

à preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros: soberania, 

disciplina, e que, por uma parte, levou ao desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de 

governo [e, de outra parte], ao desenvolvimento de toda uma série de saberes . (FOUCAULT, 2008, p.143-

144) 
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Criada em novembro de 1945, a UNESCO organizou a sua I Conferência Geral 

entre novembro e dezembro de 1946, em Paris. O Brasil foi uma das nações que aderiram 

de imediato à nova organização, tendo escolhido um cientista para representá-lo nas suas 

primeiras reuniões. Vivendo em Paris, naquele momento de criação da UNESCO, o 

cientista Paulo Carneiro, que se encontrava desempenhando funções burocráticas, fora 

escolhido para representar o Brasil perante o novo organismo internacional. A UNESCO, 

na qual Paulo Carneiro passou a atuar, representou o local exemplar para colocar em 

prática as suas teses em torno da ciência. Além de encontrar nesse organismo 

internacional o espaço necessário para exercer a sua influência em favor do Brasil, Paulo 

Carneiro também soube explorar a sua posição para agir como um mediador entre as 

políticas pensadas na UNESCO e as necessidades do governo brasileiro em usufruir da 

ciência como um fator de desenvolvimento nacional. Como exemplo, pode-se citar o 

envolvimento de Paulo Carneiro no projeto da criação do Instituto Internacional da Hileia 

Amazônica (IIHA), que pretendia desenvolver pesquisas científicas em torno das riquezas 

naturais daquela região por meio da cooperação entre os países banhados pelo rio 

Amazonas – projeto que não chegou a ser implementado. 

Preocupada em apoiar o desenvolvimento científico, educacional e cultural dos 

povos, a UNESCO voltou-se ao fomento de programas de criação de bibliotecas públicas 

e centros de documentação. Promoveu uma série de encontros ao redor do mundo para 

refletir sobre os serviços oferecidos pelas bibliotecas e iniciou a elaboração de planos para 

o acesso à informação científica, ajudando governos na criação de centros nacionais de 

documentação. Mostrou uma preocupação especial com os países em desenvolvimento e 

participou ativamente da construção de centros nacionais de documentação no México, 

no Brasil e no Uruguai. 

Como parte del programa científico, la UNESCO a partir de la primera 

Conferencia General, empezó a desarrollar diversos programas con el 

objetivo de facilitar a los científicos la información necesaria para el 

trabajo de investigación. Esos programas estaban relacionados con la 

creación de servicios de resúmenes analíticos, establecimiento de 

terminología y publicaciones de diccionarios en las diversas ramas de 

la ciencia y servicios de traducciones científicas. (SILVA, 1994a, p.3)2 

 

                                                 
2 Como parte do programa científico, a UNESCO, a partir da primeira Conferência Geral, começou a 

desenvolver vários programas com o objetivo de fornecer aos cientistas as informações necessárias para o 

trabalho de pesquisa. Estes programas estavam relacionados com a criação de serviços de resumos 

analíticos, estabelecimento de terminologia e publicações de dicionários nos vários ramos da ciência e 

serviços de traduções científicas. (SILVA, 1994a, p.3, tradução nossa). 
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No caso do Brasil, a parceria da UNESCO com as instituições surgidas após o fim 

da Segunda Guerra Mundial – Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq) – proporcionou a criação do IBBD que, num primeiro momento, 

representou para os bibliotecários brasileiros a aproximação mais efetiva do seu ofício 

com o processo do desenvolvimento científico por meio da presença da Documentação, 

situação que se ampliou com a introdução da Ciência da Informação na década de 1970 

(MOSTAFA, 2014). 

Visando reconstruir o papel da UNESCO dentro da criação do IBBD e 

consequentemente do processo de reconfiguração do regime de informação 

estadocêntrico, escolhemos a figura de Paulo Carneiro como agente direto nas ações de 

intermediação entre esse organismo internacional e as instituições brasileiras preocupadas 

com o tratamento e a disseminação da informação técnico-científica. O interesse pela 

figura de Paulo Carneiro e a sua influência no processo de construção do IBBD surgiu a 

partir da leitura de um texto de Lydia Sambaquy. Nele, Sambaquy faz uma referência 

explícita à atuação de Paulo Carneiro como o responsável por iniciar o processo que deu 

origem ao futuro IBBD. Ela relembrava que, ao discursar na Conferência pelo 

Desenvolvimento de Bibliotecas Públicas na América Latina, realizada em São Paulo em 

outubro de 1951, Paulo Carneiro apresentara aos bibliotecários brasileiros a proposta da 

UNESCO para a criação de um centro de bibliografia e documentação na América Latina.  

É justo lembrar a atuação do nosso embaixador na Unesco na época, o 

Dr. Paulo Estevão Berredo Carneiro, para que fosse efetivado o plano 

que ele mesmo havia proposto pela primeira vez em São Paulo, durante 

o magnífico discurso de encerramento da Conferência pelo 

Desenvolvimento de Bibliotecas Públicas na América Latina, realizada 

em outubro de 1951 (Unesco, 1952). Nessa oportunidade, propôs que 

fosse escolhida, no Brasil, como órgão a ser assistido pelos programas 

para a América Latina da Unesco, a Biblioteca Pública do Paraná, cuja 

construção do novo prédio estava planejada pelo Governador Bento 

Munhoz da Rocha. A biblioteca pública-modelo que teria o suporte da 

Unesco, contudo, foi destinada à cidade de Medellín, na Colômbia. 

Abordou também a possibilidade de escolher o Brasil para sede do 

Centro de Documentação Científica e Tecnológica, mas, nessa época, o 

México já havia sido escolhido. (SAMBAQUY, 1988, p.34) 

 

Procurando identificar os agentes sociais que dialogaram com Paulo Carneiro 

diante do processo que desencadeou a fundação do IBBD, optou-se pela análise de sua 

correspondência pessoal. Embora não seja o objetivo principal da tese, a observação da 

rede de relações de Paulo Carneiro pode auxiliar na compreensão da configuração de 

diálogos, conflitos e disputas por posições hegemônicas que ocorreram em torno da 
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materialização do projeto de criação de um centro de bibliografia e documentação no 

Brasil. As cartas pertencem ao acervo pessoal de Paulo Carneiro, custodiado pelo 

Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz (COC/ Fiocruz), 

no Rio de Janeiro.  

Neste ponto, é forçoso reconhecer que a correspondência pessoal de Paulo 

Carneiro serviu como uma fonte de pesquisa importante porque auxiliou na avaliação da 

presença do representante brasileiro na UNESCO junto ao processo de construção do 

IBBD. Ao longo do andamento das pesquisas para a escrita desta tese, chegou-se à 

conclusão que o conjunto de cartas trocadas entre Paulo Carneiro e intelectuais brasileiros 

e de outras partes do mundo representou uma fonte de informação valiosa para a memória 

da criação do IBBD. Por se mostrar como uma fonte de pesquisa significativa, a 

correspondência de Paulo Carneiro foi explorada em um capítulo à parte deste trabalho.  

Reconhecendo que o processo de fundação do IBBD encontrava-se diretamente 

relacionado com as mudanças na configuração do regime de informação estadocêntrico, 

esta tese procura demonstrar como a entrada de novos agentes sociais no cenário nacional 

e internacional influenciaram nessas transformações após a Segunda Guerra Mundial. A 

tese se propõe a reconstruir o cenário que possibilitou o surgimento do IBBD, tendo Paulo 

Carneiro como um dos seus incentivadores, à luz do regime de informação estadocêntrico 

da Era Vargas (1930-1945) ao início da década de 1950.  

Dentro desse período de tempo, considera-se a transformação da informação em 

um elemento estratégico para o programa de modernização do Estado. Não sendo possível 

referir-se a uma política de informação, pela falta de normas e legislações voltadas 

especificamente para as questões informacionais, optou-se pelo uso do conceito de regime 

de informação como ferramenta teórica capaz de explicar as modificações ocorridas nesse 

espaço de tempo. Diante do apresentado, entende-se que a criação do IBBD, em 1954, se 

vinculava diretamente com a transformação de estatutos, de escopos e de abrangências 

em torno das ações e serviços de informação providenciados pelo Estado. Essas 

transformações geraram um novo molde no regime de informação vigente que deve seu 

início ao projeto de crescimento e desenvolvimento econômico da nação a partir da 

década de 1930. 

 A adoção de um modelo de administração burocrático durante os anos em que 

Getúlio Vargas esteve no poder permitiu que a informação se transformasse em um 

elemento estratégico para as políticas de Estado. Por meio de uma análise das instituições 

estatais criadas durante as décadas de 1930 e 1940, é possível observar como a informação 
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passava a ser valorizada por meio de uma racionalidade que visava o seu tratamento e 

recuperação na esfera das questões administrativas. Por sua vez, no Brasil da década de 

1950, o regime de informação estadocêntrico passou por uma nova configuração com a 

valorização do discurso científico-tecnológico e com a presença da UNESCO no cenário 

internacional. Em outras palavras, se num primeiro momento, as preocupações com a 

informação voltavam-se para servir às próprias estruturas administrativas do Estado; num 

segundo, as transformações referiam-se ao atendimento das demandas de 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

A tese encontra-se estruturada em sete capítulos. Ao presente capítulo 

introdutório, seguem-se os demais capítulos, nos quais se procura explorar os seguintes 

objetivos específicos: demonstrar a relação entre a criação de instituições estatais com a 

relevância que a informação administrativa passava a receber durante a Era Vargas; 

identificar os agentes relevantes nesse processo; indicar como a informação técnico-

científica recebeu a atenção do Estado brasileiro após a Segunda Guerra Mundial; 

entender as articulações para o processo de formação do IBBD; observar os primeiros 

anos do IBBD por intermédio do seu boletim informativo. 

No capítulo 2, “Informação a serviço do Estado Burocrático”, analisa-se como a 

Era Vargas (1930-1945) transformou os setores estruturantes – político, econômico e 

social do Brasil – e adotou um modelo de Estado burocrático que valorizava a produção 

de documentos administrativos pelos órgãos estatais. Defende-se que a Era Vargas 

começou a dar uma nova compreensão à informação, entendendo-a como elemento 

estrutural para a construção de projetos e diretrizes do Estado. Ou seja, as transformações 

trazidas pelo governo Vargas influenciaram a forma como o país lidava com a 

informação, que passava a ganhar uma dimensão maior como elemento determinante em 

apoio às decisões do Estado. Um novo regime de informação, caracterizado pela forte 

presença do Estado, começou a ser constituído e, para ilustrar esse processo, faz-se uma 

breve análise de como cinco instituições criadas neste período lidavam com a dinâmica 

da produção, do uso e da disseminação da informação a favor dos interesses do Estado: o 

Instituto Nacional do Livro (INL), o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), o Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

No capítulo 3, “A UNESCO de Paulo Carneiro”, aborda-se como a UNESCO 

exerceu, por meio de seus inúmeros programas, forte influência em projetos e diretrizes 

para o campo informacional de países em desenvolvimento. Preocupa-se em acompanhar 
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a formação da UNESCO, apresentando as perspectivas históricas do contexto mundial 

após a Segunda Guerra, a partir da configuração, em termos internacionais, de um novo 

regime informacional. Por meio de seus inúmeros programas, pretende-se demonstrar a 

influência que a UNESCO exerceu em torno das questões informacionais nos seus países-

membros. Em especial, apresenta-se os principais programas dessa organização 

internacional em volta da criação de bibliotecas e de centros de bibliografia nos países 

ditos em desenvolvimento. Nesse contexto, estuda-se Paulo Carneiro e suas ações dentro 

da UNESCO, como figura de mediação entre políticos e intelectuais. Descreve-se sua 

trajetória, ressaltando a sua chegada à UNESCO como o primeiro representante do Brasil. 

Durante a Era Vargas, Paulo Carneiro inicia a sua trajetória profissional atuando em 

cargos públicos, o que nos permite estabelecer algumas relações com o cenário descrito 

no capítulo anterior. Como representante do Brasil na UNESCO, Paulo Carneiro mediava 

relações com o Itamaraty, com o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

(IBECC), que funcionava como escritório da UNESCO, e com figuras públicas do Brasil 

das décadas de 1940 e 1950. 

O capítulo 4, “Informação a serviço da ciência”, apresenta a formação de três 

instituições surgidas no Brasil entre os anos de 1944 e 1951. Nesse período, inicia-se a 

configuração de uma política desenvolvimentista, enquanto, simultaneamente, se 

configurava a Guerra Fria no plano internacional. A informação em seu aspecto técnico-

científico passou a ser entendida como um valor estratégico a favor da política 

governamental. A criação de três novas instituições é uma das tônicas analisadas nesse 

momento histórico – a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq). Indica-se como essas três instituições foram atuantes nas 

transformações do regime de informação estadocêntrico ao incentivarem ações 

informacionais a favor da organização, tratamento e disseminação da informação 

científica. 

O capítulo 5, “As articulações de Paulo Carneiro para o processo de criação do 

Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD)”, destina-se a demonstrar 

como Paulo Carneiro, em nome da UNESCO, empreendeu uma série de ações para 

convencer as instituições brasileiras a se mobilizarem para a criação de um centro de 

documentação e bibliografia. É analisada a importância da a rede de relações de Paulo 

Carneiro para a formação do IBBD em 1954. As cartas remetidas e recebidas por Paulo 

Carneiro são apresentadas como material de pesquisa que fundamenta a sua presença 
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como mediador ao longo do processo de articulação para a fundação de uma instituição 

importante para o campo da Biblioteconomia e da Documentação. 

No capítulo 6, “Os primeiros anos do IBBD nas páginas do Boletim Informativo”, 

revela-se o IBBD entre 1954 e 1958, por meio da análise do seu boletim informativo. 

Indica-se como esse periódico foi importante para vincular a Documentação à 

Biblioteconomia, apresentando um novo saber-poder que deveria ser incorporado pelos 

bibliotecários brasileiros. Analisa-se, por meio de artigos publicados, o procedimento 

para tornar viável a vinculação dos dois saberes com a intenção de se construir uma 

imagem mais dinâmica e moderna dos profissionais envolvidos com as práticas 

biblioteconômicas e documentárias. 

Em “Considerações Finais”, capítulo 7, procura-se demonstrar como o processo 

para a criação do IBBD e os seus primeiros anos de formação se relacionavam 

diretamente à configuração do regime de informação que vivenciou importantes 

modificações com o fim da Segunda Guerra Mundial. O conceito de regime de 

informação é apresentado como um recurso muito mais flexível, se comparado com o de 

política de informação, para a análise de um momento histórico em que ainda não era 

possível falar em uma política informacional. 

Recorreu-se, como metodologia, ao levantamento bibliográfico e à pesquisa de 

fontes primárias. As fontes bibliográficas consultadas, além de permitirem a compreensão 

do panorama político, social e econômico entre as décadas de 1930 e 1950, indicaram 

como as questões informacionais eram tratadas pela óptica do regime de informação. A 

pesquisa documental envolveu a investigação da correspondência de Paulo Carneiro em 

seu arquivo pessoal, localizado na Casa de Oswaldo Cruz, o exame de cartas e 

documentos encontrados no arquivo do Itamaraty,  a observação do Boletim Informativo 

do IBBD, localizado na Fundação Biblioteca Nacional, documentos da UNESCO, a 

análise das atas e dos relatórios produzidos pelo CNPq e pela FGV. 

Justifica-se esse estudo como uma contribuição ao campo da Ciência da 

Informação diante da necessidade de uma releitura do contexto de formação do IBBD sob 

o enfoque do regime de informação. Houve a preocupação, em termos de 

intertextualidade, de dialogar com a produção de Luís Antônio Gonçalves da Silva que 

na década de 1980 iniciara o estudo sobre o tema. Em nossa pesquisa, inovamos ao 

procurar compor o cenário político e social do Brasil em torno das demandas 

informacionais nas décadas de 1930, 1940 e 1950, com o auxílio do conceito de regime 

de informação. De igual modo, buscamos entender o processo de criação do IBBD por 
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uma nova perspectiva – a partir das mediações de Paulo Carneiro enquanto representante 

brasileiro na UNESCO.  

O nosso interesse foi acrescentar conhecimento ao campo da política de 

informação por meio da pertinência e da possibilidade de se utilizar o conceito de regime 

de informação. Esta pesquisa procurou apresentar um entendimento mais claro das ações 

informacionais de atores sociais em um ambiente político-social ainda não pautado por 

políticas formais para as questões da informação, embora essas já começassem a se 

apresentar como uma realidade nas instituições vinculadas ao Estado. 
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2 INFORMAÇÃO A SERVIÇO DO ESTADO BUROCRÁTICO 

 

 

A ascensão de Getúlio Vargas ao poder, por meio da Revolução de 1930, levou o 

Brasil a vivenciar uma nova configuração em sua forma de Estado. Um Estado 

burocrático com viés autoritário passou a modelar os rumos econômicos, políticos e 

sociais do país. Os primeiros anos do governo de Getúlio Vargas foram marcados pela 

necessidade de substituição da imagem de país agrário exportador pela de um país 

dinâmico e capaz de modificar o quadro de uma industrialização incipiente, visando 

atender suas necessidades internas, livre, portanto, das oscilações da economia 

internacional.  É nesse quadro que acontece uma mudança das relações entre o Estado e 

a informação, que passa a ser considerada um recurso estratégico do governo e da 

governamentalidade. Ficaria instaurado, assim, um regime estadocêntrico3 de 

informação. 

O Estado no governo Vargas marcou a sua presença de forma muito mais efetiva 

perante a sociedade, se comparado com os anos anteriores da Primeira República. Por 

meio de um corpo burocrático, a administração pública ganhou novos contornos para 

atender a um Estado mais presente e moderno. As instituições fundadas durante esse 

período, em especial aquelas que atuavam como organismos de recolha, gerenciamento e 

disseminação de informações, possuíam a pretensão de ampliar a capacidade de 

compreensão e mapeamento da sociedade brasileira.  

As instituições criadas durante o período varguista alimentavam as estruturas de 

poder, assumindo o papel de fornecedoras de serviços à sociedade ao mesmo tempo em 

que acumulavam informações sobre ela. À máquina burocrática estatal cabia a produção 

de um conhecimento social capaz de apresentar a realidade à sociedade como um grande 

mosaico em que espaços diferenciados poderiam ser observados para compor um todo 

integrado. Com a ajuda da burocracia, o poder estatal podia utilizar o domínio da 

sociedade a favor dos seus interesses de controle e organização. Os burocratas do governo 

varguistas, atuando dentro da esfera do Estado, eram capazes de propagar a ideologia da 

hierarquização e das relações sociais de dominação (DINIZ, 1999). 

                                                 
3 De acordo com Keinert (2000), o regime estadocêntrico representa a presença do Estado como o grande 

centro das decisões políticas, econômicas e sociais. Ainda assim, esse Estado com poderes ampliados não 

deixa de servir a determinados grupos que procuram privatizar os benefícios que podem conseguir da 

máquina estatal. 
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A burocracia configurada no Governo Vargas representou um dos sinais de 

modernização do Estado brasileiro, que passava a demonstrar capacidade de planejar 

ações orientadas com base em decisões políticas para o fomento do crescimento 

industrial. A estrutura da burocracia estatal era um canal que permitia ao Estado atingir 

vários segmentos da sociedade, influenciando a implementação de um modelo de 

desenvolvimento que visava resultados estabelecidos pelo projeto de modernização do 

país. 

Para melhor entender as novas relações entre o Estado e a informação, associadas 

aos modelos de gestão burocrática, escolhemos Weber, por ter dedicado parte de sua 

produção à discussão do Estado burocrático, Bourdieu, por suas reflexões em torno desse 

tipo de estado como detentor de capital simbólico, e O'Donnell, por refletir sobre esse 

modelo de Estado em países latino-americanos. Somamos a essas perspectivas, estudiosos 

brasileiros que advertem haver certo hibridismo na formação do Estado, com a 

racionalização burocrática sendo associada às figuras tradicionais do clientelismo e do 

patrimonialismo. 

Diversas obras de Max Weber4 referiam-se ao processo de racionalização do 

Estado moderno, apresentando a burocracia como a norma para uma administração 

pautada em regras e princípios de eficiência. Esse olhar de Weber sobre a burocracia 

ocorreu no plano da superestrutura, demonstrando ser o Estado um aparelho impessoal e 

hierárquico que passava a agir sobre uma dada coletividade, visando organizá-la de forma 

racional. 

No entendimento de Weber, uma organização ideal passa necessariamente pela 

presença da burocracia. Certamente o modelo ideal de burocracia imaginado por Weber 

não chegou a ser vivenciado plenamente em nenhuma realidade concreta, mas não deixou 

de servir como importante instrumento para os estudos da política e das organizações de 

uma sociedade. 

As organizações burocráticas foram definidas por Max Weber como sendo 

sistemas sociais pautados na racionalidade e fundamentados em algumas características, 

tais como o formalismo, a divisão de funções, a hierarquia, a impessoalidade, a 

competência técnica, o profissionalismo e o uso de normas. Weber percebia na 

burocratização das organizações sociais um sinal de superioridade, um imperativo do 

progresso histórico, atrelado ao desenvolvimento do capitalismo. 

                                                 
4 Max Weber (Erfurt, Alemanha, 1864 - Munique, Alemanha, 1920). Foi considerado um dos pioneiros dos 

estudos de sociologia econômica. 
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Na época moderna, a burocratização e o nivelamento social no interior 

das organizações políticas e, principalmente, no interior das 

organizações estatais, com relação à eliminação das prerrogativas 

feudais, favoreceu muito frequentemente os interesses do capitalismo. 

Frequentemente, a burocratização realizou-se em franca aliança com 

interesses capitalistas; a grande aliança histórica do monarca absoluto 

com os interesses capitalistas, por exemplo. (WEBER, 2013, p. 63) 

 

Na concepção de burocracia de Weber, uma autoridade racional constituída pela 

legalidade do aparato jurídico seria a responsável por validar uma série de ideias em um 

ambiente que busca estabilizar-se por uma organização racional. Desse modo, as normas 

legais, criadas por meio de acordos ou por imposições, deveriam ter um caráter 

abrangente para se fazerem sentir pelos diversos atores sociais envolvidos.  

Como todos os membros de uma administração estabelecida estariam submetidos 

a normas legais, o quadro administrativo, constituído por funcionários detentores de 

qualificações adequadas, estaria sujeito a um ordenamento hierárquico, regulamentado 

por normas e padrões, que determinaria suas posturas e suas ações no ambiente laborativo. 

A via da burocratização planejada representaria a máquina capaz de produzir a 

operabilidade da administração. Seria responsável por criar um ambiente de precisão na 

execução das tarefas. Para que a estrutura de um Estado burocrático funcionasse de forma 

eficaz, numa situação configurada pela ação de funcionários executando suas tarefas 

conforme a posição ocupada na hierarquia, exigia-se a apresentação de um regime 

estrutural que privilegiasse os documentos. Permitia-se, portanto, que uma série de 

ordenamentos fossem transmitidos em documentos que se expressavam como canais 

oficiais responsáveis por indicar tarefas a serem executadas de forma metódica e racional. 

A circulação da informação dentro do quadro hierárquico estabelecido pelo Estado 

burocrático, ou mesmo por uma organização burocrática, requer a presença de uma série 

de meios tecnológicos capazes de captar os fluxos de informação para que o processo 

decisório se encontre assegurado e funcione de forma eficiente para a realização dos 

objetivos propostos. 

Entre os fatores primordialmente técnicos, os modernos meios de 

comunicação servem ao avanço da burocratização. Vias terrestres, 

fluviais e marítimas, trens, as comunicações telegráficas e telefônicas, 

etc., tudo isto deve ser administrado necessariamente de forma pública 

e coletiva; esta administração resulta parcialmente conveniente do 

ponto de vista técnico. (WEBER, 2013, p.35) 

 

A leitura de Max Weber auxilia na percepção de que um Estado burocrático 

encontra na organização e propagação da informação, a ação necessária para a 
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transmissão de inúmeros comunicados oficiais, o que permitiria acelerar o ritmo das 

reações administrativas. Uma das grandes vantagens da eficiência da burocratização do 

Estado moderno é justamente possuir sob o seu controle os modernos meios de 

comunicação, para que o fluxo de informação circule de forma objetiva e rápida, a serviço 

de uma administração mais eficiente e racional.  

Weber indica que o conhecimento especializado exercido pelo corpo de 

funcionários de um Estado, por si só, não pode explicar o poderio da burocracia. É 

necessário compreender que as informações oficiais controladas pelos burocratas são 

responsáveis por garantir o poder do Estado, uma vez que essas informações circulam em 

canais administrativos, portanto, em canais exclusivos, com o objetivo de fundamentar 

uma série de ações estatais amparadas pela força da lei (WEBER, 1997). 

De acordo com Bourdieu (1996), o Estado acumula capital, tanto material quanto 

simbólico, o que lhe permite exercer seu poder e assegurar mecanismos de controle em 

vários espaços. Na obra “Razões Práticas”, Bourdieu apresenta a genealogia do Estado e 

como esse exerce suas ações dentro de um território. O teórico francês afirma que, pelo 

fato de o Estado conseguir deter uma quantidade maior de capital simbólico5, consegue 

se colocar acima das organizações sociais. Por meio da engrenagem burocrática, o Estado 

seria capaz de colocar em ação o capital simbólico acumulado. 

[...] o Estado é resultado de um processo de concentração de diferentes 

tipos de capital, capital de força física ou de instrumentos de coerção 

(exército, polícia), capital econômico, capital cultural, ou melhor, de 

informação, capital simbólico, concentração que, enquanto tal, 

constitui o Estado como detentor de uma espécie de metacapital, com o 

poder sobre os outros tipos de capital e sobre seus detentores. 

(BOURDIEU, 1996, p. 99) 

 

As indicações de Bourdieu (1996) demonstram que a informação – denominada 

capital cultural – representa um dos elementos essenciais para o Estado exercer seu poder. 

O Estado, enquanto possuidor de capital cultural, seria capaz de criar uma distinção frente 

às demais forças emergentes em uma sociedade, pois, por meio da informação, possuiria 

o poder de desenvolver estratégias privilegiadas para direcionar ações que sustentariam a 

estrutura hierárquica da sociedade e definiriam os seus modos de produção. Controlar o 

                                                 
5 O capital simbólico – outro nome da distinção – não é outra coisa senão o capital, qualquer que seja a sua 

espécie, quando percebido por um agente dotado de categorias de percepção resultantes da incorporação da 

estrutura da sua distribuição, quer dizer, quando conhecido e reconhecido como algo de óbvio. 

(BOURDIEU, 2003, p.145)  
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capital cultural significaria ter acesso a informações importantes que permitiriam ao 

Estado manobrar o regime de informação6 vigente, indicando os rumos para o surgimento 

de uma política informacional7. 

Ainda nessa perspectiva, o Estado moderno, que tanto necessita do capital 

material como daquele simbólico (do qual faz parte o capital cultural), é um organismo 

que vai sendo moldado pela necessidade da burocratização. Ao Estado é atribuída a tarefa 

de organizar a sociedade com o auxílio de consensos que visam à unificação de princípios 

e valores centrais para a sociedade. Caberia, portanto, identificar o Estado como sendo 

composto por instituições e agentes que dão materialidade às suas ações. O Estado é o 

detentor por excelência do poder simbólico, o que lhe permitiria mobilizar a sociedade 

sobre o que supostamente seria o correto a ser feito. Os funcionários estariam investidos 

de legitimidade para levarem adiante as ações do Estado, as quais seriam entendidas como 

possuidoras de caráter oficial e universal (BOURDIEU, 1996). 

Com base em Bourdieu (1996), seria possível afirmar que o capital cultural, ou 

melhor, a acumulação da informação representaria uma peça-chave para a engrenagem 

de imposições ditadas pelo Estado visando manter a ordem social. O controle dos canais 

de informação permitiria configurar um regime de informação, no qual o uso de 

estatísticas, de dados populacionais, de indicadores econômicos, dentre outras 

informações, daria a base para que o Estado burocrático assegurasse o controle de seu 

limite territorial e de sua população, e assim ampliar o seu reconhecimento como 

autoridade, não apenas por meio de mecanismos de coerção, mas principalmente pelo 

consenso. 

Outro autor que permite pensar as relações entre o Estado e o autoritarismo é o 

argentino Guillermo O’Donnell, pois suas teorias sobre Estado burocrático-autoritário se 

relacionam com o processo histórico dos países latino-americanos. Inspirado na teoria de 

Weber, O'Donnell entende o papel do Estado como o elemento político por excelência de 

dominação da sociedade localizada em um dado território.  

De acordo com O'Donnell (1993), o Estado pode ser interpretado como o conjunto 

de relações sociais capaz de estabelecer certa ordem em um determinado território por 

                                                 
6 González de Gómez (2012) defende que o regime de informação pode ser designado como o modo de 

produção informacional, de uma dada formação social, constituído por uma série de determinações 

composta pelo fluxo estrutural da produção, organização, comunicação e transferência de informações. 
7 De acordo com Reitz (2012), a política informacional incluiria uma série de princípios e planos de ação 

em torno de recursos de informação e tecnologia adotados por uma empresa, organização, instituição ou 

governo, por exemplo, a decisão política de usar fundos públicos para subsidiar o acesso à Internet para 

escolas e bibliotecas públicas. 
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meio da coerção centralizada. O sistema legal seria responsável pelo estabelecimento da 

ordem em meio às múltiplas relações sociais em um território. Na visão de O'Donnell, as 

relações entre a sociedade e o Estado foram sendo construídas dentro de uma dinâmica 

histórica que gerou formações bastante específicas de estados que se utilizaram da 

burocracia para exercerem o autoritarismo.  

O'Donnell acredita que à medida que a necessidade de modernização foi sendo 

incorporada ao discurso das nações latino-americanas, a burocracia e o autoritarismo 

estatal foram ganhando corpo. Os teóricos do Estado passaram a propagar que apenas 

uma administração forte e soberana, regida por um caráter autoritário, poderia levar 

avante o projeto de nação civilizada, impedindo desvios e falas discordantes. 

O Estado burocrático-autoritário teorizado por O’Donnell se coloca como o 

principal agente garantidor dos interesses da coletividade que vive sob os seus limites. 

Mas, para ser capaz de exercer suas funções, o Estado necessita invariavelmente ampliar 

as suas estruturas burocráticas por meio de técnicos que passam a operar na sociedade 

como representantes do poder estatal. Mediante a criação de instituições, materializadas 

em edifícios, rituais ou indivíduos, o Estado burocrático autoritário é capaz de marcar a 

sua presença na sociedade regulando condutas e determinando procedimentos a serem 

seguidos. 

Por ‘instituição’ entendo um padrão regulado de interação que é 

conhecido, praticado e aceito (ainda que não necessariamente 

aprovado) pelos atores que têm a expectativa de continuar interagindo 

sob as normas sancionadas e garantidas por esse padrão. Tal como 

enfatizam perspectivas de orientação sociológica, a existência e a 

continuidade das instituições é presumida [sic.] pelos atores que 

interagem com elas e por meio delas. As instituições ‘estão lá’, 

regulando expectativas e condutas que normalmente não questionam 

sua (das instituições) existência socialmente dada. (O’DONNELL, 

1996, p.10-11)  

 

Estados burocráticos autoritários precisam desenvolver mecanismos de 

centralização para imprimirem um comando mais eficaz sobre a sociedade. Entretanto, a 

centralização por parte do Estado burocratizado exige informações que precisam ser 

recolhidas e detalhadas pelo corpo de funcionários que age em seu nome. Munidos de 

informações, os Estados burocráticos de viés autoritário remodelam as instituições 

governamentais, influenciam os agrupamentos sociais e transformam os regimes de 

informação vigentes. 

Apoiado nos estudos dos três teóricos apontados anteriormente é possível afirmar 

que o processo de modernização do Brasil, iniciado com a chamada Era Vargas teve como 
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base um Estado de configuração burocrática e autoritária. Weber auxilia a compreender 

o conceito de burocracia na sua forma mais clássica; os estudos de Bourdieu demonstram 

como o capital cultural, no qual se encontra a informação, representa um instrumento 

essencial para o Estado burocrático dispor de poder; as análises de O'Donnell desvendam 

a formação de Estados burocráticos autoritários na América Latina. 

No Brasil, a formação de um Estado burocrático autoritário utilizou-se da 

sistematização de informações para exercer o poder de forma mais expressiva nos setores 

político, econômico e social para promover as mudanças sociais e econômicas que 

pretendia. A circulação da informação pelos meios de comunicação oficiais entre os 

funcionários das instituições governamentais expressava os ditames do Estado. A 

construção de instituições capazes de recolher, organizar e interpretar informações 

relativas aos interesses do Estado se tornou uma constância a partir do governo de Getúlio 

Vargas, que tanto prezava a modernização da nação. De acordo com Camargo (1999), a 

estratégia de desenvolvimento nacional planejada por Getúlio Vargas envolveu um 

quadro complexo com dimensões diversas, como a expansão de aparelhos burocráticos, 

racionalização administrativa, a inclusão de atores emergentes nos centros de decisão e a 

industrialização. 

A partir da configuração da chamada Era Vargas, procuraremos compreender 

como a dinâmica do Estado burocrático autoritário de Getúlio Vargas começou a ser 

formulada. Procuraremos desvendar como a criação de instituições voltadas para o 

fornecimento de informação serviu de fonte para o fortalecimento do autoritarismo estatal 

e auxiliou na moldagem de um regime de informação que cumpria a função de ordenar 

as dinâmicas sociais de uma maneira racional. 

 

 

2.1 O Estado burocrático no Brasil 

 

 

A formação dos Estados nacionais, na concepção de Weber, representou o terreno 

para que o processo de burocratização fosse moldado e ganhasse significado. Em um 

Estado Nacional, a organização pautada na hierarquia de funções ganha uma dinâmica 

muito maior com a presença da burocratização. Por meio de funcionários especializados, 

que passam a realizar ações racionalmente orientadas, a burocratização do Estado 
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Nacional ramifica-se por todo o território sob sua jurisdição, atingindo tanto as atividades 

econômicas quanto o campo das manifestações organizacionais da sociedade. 

No Brasil, o modelo de Estado burocrático preconizado por Weber foi instalado 

com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder durante os anos de 1930. A centralização de 

poderes na esfera do Poder Executivo determinou a imagem de Getúlio Vargas como o 

único líder capaz de fazer alavancar o Estado brasileiro em direção a um modelo de 

modernização.  

Ao chegar ao poder em 1930, por meio de uma revolução que contestou o 

resultado das eleições presidenciais, Getúlio Vargas instalou um governo provisório que 

durou até 1934 quando uma eleição indireta o elegeu como presidente do país. Em 1937, 

recusando-se a abrir uma nova eleição, Vargas iniciou a ditadura do Estado Novo, 

afirmando ser necessário impedir o avanço do plano comunista de dominação da nação. 

O Estado Novo implementa uma ditadura no país com a promulgação de uma nova 

Constituição autoritária inspirada no modelo fascista italiano e na Carta Magna da 

Polônia.  

Para a composição do quadro teórico referente ao período denominado pela 

historiografia de Era Vargas, este estudo apoia-se em autores que desenvolveram 

reflexões acerca do governo de Getúlio Vargas. Não se pretende trazer uma nova 

perspectiva sobre esse período da história do Brasil, apenas apresentar conceitos que serão 

caros à escrita desta tese porque auxiliam a descortinar os acontecimentos e direcionam 

nossa análise ao ponto que se precisa trabalhar, ou seja, demonstrar como as 

transformações no regime informacional foram marcantes entre 1930 e 1945. A 

preocupação, portanto, não é seguir uma determinada corrente de pensamento teórico, 

mas elencar argumentos teóricos sobre conceitos importantes que ajudam a reconstruir 

esse período. Busca-se abrir a discussão para o diálogo que valoriza as diferentes visões 

em respeito a uma ampla abordagem das temáticas trabalhadas. 

O período denominado de Era Vargas exige algumas atenções. A principal delas 

talvez seja aquela que procura homogeneizar os quinze anos em que Getúlio Vargas 

esteve no poder como se fosse um bloco único, perpassado pelas mesmas características. 

De acordo com Diniz (1999), a Era Vargas poderia ser sistematizada em três fases: o 

governo provisório (1930-1934), o governo constitucional (1934-1937) e a ditadura 

(1937-1945). Na visão dessa autora, o governo provisório pode ser caracterizado pela 

afirmação da Revolução de 1930, que precisou enfrentar oposições, como a de 1932, para 

se colocar como um novo mediador entre as classes dominantes e as classes subalternas. 
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Foi o momento de grandes reformas políticas, com a criação do tribunal eleitoral, a 

introdução do voto secreto, o direito do voto para as mulheres e a preparação de uma 

assembleia constituinte. 

O governo constitucional é marcado pela eleição indireta de Getúlio Vargas à 

presidência do país, transformando-o no legítimo defensor da Constituição de 1934 

caracterizada por seu aspecto liberal-democrático. Na visão de Diniz (1999), a 

Constituição de 1934 mostrou as limitações autoritárias do governo imaginado por 

Getúlio Vargas, gerando o choque entre tendências distintas. De acordo com Camargo 

(1999), essa Constituição representou uma contradição, pois expressava a forte tendência 

liberal dos constituintes que prezavam a descentralização estatal e tinham, ao mesmo 

tempo, significativo apreço pelas reformas sociais que exigiam a presença mais 

centralizadora do Estado.  

As tensões presentes na Constituição de 1934 levaram à fase autoritária do Estado 

varguista. O golpe de estado de 1937 permitiu a Getúlio Vargas acelerar o seu projeto de 

modernização, tornando mais fortes as mudanças iniciadas nos campos político, 

econômico e social. Será justamente nessa fase que o Estado burocrático se apresentará 

com mais vigor para acelerar o desenvolvimento industrial e substituir as importações 

(DINIZ, 1999). De acordo com Skidmore (1985), a crise de 1929 demonstrou que o Brasil 

não teria outra escolha a não ser se industrializar para verdadeiramente se transformar em 

uma nação moderna e dinâmica. 

O surto de industrialização ‘espontânea’ foi auxiliado em fins da década 

de 1930, por uma política consciente de intervenção estatal, à medida 

que o repúdio do Estado Novo ao liberalismo político trazia consigo a 

determinação de se afastar do liberalismo econômico. Os empresários 

particulares eram estimulados a prosseguir com os seus próprios 

esforços, enquanto o governo federal ampliava a sua autoridade para 

dirigir a economia por dois modos principais: a ‘manipulação de 

incentivos’ tais como impostos, controles de câmbio, cotas de 

importação, controles de crédito e exigências salariais; e a intervenção 

direta, através de investimentos públicos, em setores, como ferrovias, 

navegação, serviços públicos e indústrias básicas, como petróleo e o 

aço. (SKIDMORE, 1985, p.66-67) 

 

O processo de industrialização do Brasil somente veio a ocorrer de fato com a 

ascensão de Getúlio Vargas ao poder. O que se observa anteriormente à chegada de 

Getúlio Vargas foram surtos industriais marcados por um crescimento do parque 

industrial, mas que não representavam, ainda, uma transformação estrutural da economia 

brasileira que se caracterizava por seu caráter agrário-exportador (BAER; VILLELA, 
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1972). Durante a década de 1930, o Estado passou a assumir o papel de empresário 

atuando de modo especial nos setores de infraestrutura, o que lhe permitia liderar o 

processo de industrialização, reunindo elementos para facilitar a construção de uma 

indústria de base efetiva, capaz de substituir a dependência da importação de produtos 

industriais (FURTADO, 2007). 

A inexpressiva indústria brasileira, no início dos anos 1930, levou o Estado 

instalado por Getúlio Vargas a ser mais ativo na mobilização de recursos para o 

desenvolvimento industrial que livrasse o país da dependência externa em relação a bens 

duráveis. O Brasil somente conseguiria se desenvolver se passasse a ampliar o seu campo 

industrial. Para que o processo fosse levado adiante, o Estado intervencionista envolvia-

se no campo econômico por meio de ações que regulamentavam e direcionavam o 

processo de industrialização no Brasil. 

Coube à Era Vargas o desafio de transformar a economia do Brasil de 

predominantemente agrária para um cenário de ampliação da industrialização nas 

cidades. A hegemonia das oligarquias agrárias foi sendo quebrada e em seu lugar foi 

instituída uma aliança que visava reunir os três agentes principais – industriais, 

trabalhadores urbanos e oligarquias – em torno de um projeto de industrialização do país. 

O Brasil possuía uma classe empresarial que precisou ser liderada por um governo 

interessado no desenvolvimento industrial por meio de uma reorganização do Estado 

pautado em bases burocráticas (BRESSER-PEREIRA, 2012). 

Na visão de Fonseca (2003), a industrialização da Era Vargas foi um processo 

intencional que se baseava em pesquisas de fontes e teorias plausíveis de como levar 

adiante o projeto para implementação de indústrias, ou seja, houve fortes investimentos e 

ações intervencionistas do governo. Fatores externos representaram a oportunidade para 

que a intencionalidade em ampliar o processo de industrialização fosse colocada em 

prática. A crise de 1930 permitiu que o país se industrializasse para suprir o mercado 

consumidor interno, uma vez que diminuíram as importações de produtos estrangeiros. 

Em seguida, com a explosão da Segunda Guerra Mundial, ocorreu um novo quadro 

favorável ao crescimento da indústria nacional devido à diminuição das importações de 

bens dos países em conflito.  

De acordo com Fausto (2003), somente com a instalação do Estado Novo em 

1937, o Estado investiu de forma decisiva na industrialização como fator de substituição 

das importações e efetivo fortalecimento da indústria de base, sendo emblemática a 

criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em 1941: 
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A partir de novembro de 1937, O Estado embarcou com maior decisão 

em uma política de substituir importações pela produção interna e de 

estabelecer uma indústria de base. Os defensores dessa perspectiva 

ganhavam força, tanto pelos problemas críticos do balanço de 

pagamentos, que vinham desde 1930, como pelos riscos crescentes de 

uma guerra mundial, que imporia, como realmente impôs, grandes 

restrições às importações. (FAUSTO, 2003, p. 370) 

 

A chamada Era Vargas representou uma ruptura institucional que abriu espaço 

para a ascensão de novos atores nos quadros do Estado burocrático. É possível afirmar 

que anteriormente à Revolução de 1930, a figura do presidente da República representava 

“[...] pouco mais que um delegado das principais oligarquias regionais [...]” 

(LAMOUNIER, 1992, p.52).  A Revolução de 1930 renovou o antigo pacto oligárquico 

e as disposições políticas anteriores foram substituídas em favor de uma maior 

subordinação da sociedade ao Estado. Todavia, essas substituições trouxeram inúmeras 

consequências, sendo a mais expressiva a ampliação do sistema de favorecimentos 

pessoais ou mesmo de grupos. A Revolução de 1930 fragmentou tanto as velhas como as 

novas lideranças emergentes que se movimentavam dentro dos estados da Federação. O 

intuito de tal ação era unicamente fortalecer o poder central, usando os militares como 

escudo e abrindo a máquina estatal para lideranças mais subservientes ao modelo de 

Estado centralizado (CAMARGO, 1999).  

A estratégia era incorporar essas novas lideranças que passariam a ser controladas 

tanto pela engrenagem da burocracia como pela antiga prática do clientelismo. Segundo 

Diniz (2001), a Era Vargas, embora se esforçasse por adotar o modelo de burocratização 

explicitado por Weber, não conseguiu realizar esse intento plenamente, pois o que se 

verificou foi a formação de um sistema híbrido que englobou princípios universalistas e 

meritocráticos com práticas clientelistas. A autora admite que passos importantes foram 

verificados no sentido da racionalização da administração pública, por meio da introdução 

do sistema de mérito, mas o padrão clientelista não foi de todo eliminado.  

Apesar de a reforma administrativa ter dado passos importantes no sentido da 

racionalização da administração pública pela introdução do recrutamento com base no 

sistema de mérito e pela ênfase no critério da competência técnica para o desempenho das 

funções burocráticas, o padrão clientelista de expansão da máquina estatal não foi 

eliminado. O resultado foi a evolução para um sistema estatal híbrido, marcado pela 

interpenetração entre os aspectos do modelo racional-legal e a dinâmica clientelista 

(DINIZ, 1999). 

https://www.google.com.br/search?biw=1242&bih=580&site=webhp&q=subserviente&sa=X&ved=0ahUKEwiY-qyMu6DQAhXHQZAKHXxwAc0Q7xYIGCgA
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A Era Vargas, iniciada com a Revolução de 1930, promoveu uma verdadeira 

revolução nas relações entre o Estado e a sociedade. Na visão de Skidmore (1985), a 

denominação “revolução” representou o termo exato para os eventos políticos 

vivenciados pelo Brasil naquele período, pois o governo instalado por Getúlio Vargas e 

seus seguidores reformulou praticamente todas as características do sistema político e da 

estrutura administrativa. 

O Estado Novo trouxe mudanças irreversíveis às instituições da vida 

política e da administração pública. Mais importante ainda, Vargas 

transformou as relações entre o poder federal e estadual e, com isso, 

aproximou muito mais o Brasil de um governo verdadeiramente 

nacional. (SKIDMORE, 1985, p.55)  

 

O fortalecimento do Estado nacional, concretizado de forma mais efetiva a partir 

de 1937, implicou o enfraquecimento das velhas oligarquias e influenciou na composição 

de novas figuras políticas, representadas por grupos especializados que se assenhorearam 

do aparelho burocrático estatal. Contudo, essa situação não significou o aniquilamento 

das oligarquias. De acordo com Camargo (1983), a passagem do poder oligárquico para 

o poder centralizado na Era Vargas não ocorreu por meio de uma ruptura com a antiga 

classe dirigente, mas antes se fez por uma complexa política de alianças. 

A centralização que gradualmente esvazia uma parcela do poder 

oligárquico, destruindo suas manifestações de autonomia opera-se com 

a ajuda desse mesmo poder oligárquico e que as [oligarquias] levam a 

competir pelos favores do Estado. A disposição latente de prestar 

vassalagem, sobretudo nas unidades mais carentes, será habilmente 

utilizada, através de uma complexa política de alianças que permite ao 

poder central readaptar ou substituir as velhas máquinas oligárquicas da 

República Velha por outras, mais permeáveis aos novos objetivos 

nacionais, dentro de uma estratégia global de centralização política. 

(CAMARGO, 1983, p.14-15) 

 

Como vimos, as transformações políticas e institucionais que o Brasil passou a 

vivenciar a partir da Revolução de 1930 culminaram no Estado Novo, em 1937. 

Constituíram a expressão da vontade política dos agentes que apoiaram Getúlio Vargas 

para a construção de uma estrutura corporativa e hierarquizada da sociedade. No entanto, 

o modelo centralizador e autoritário, que permitiu o impulso à industrialização e 

demonstrou o empreendedorismo do novo governo, contou com o apoio de novas 

instituições que foram criadas para auxiliarem na formulação de um diferente cenário 

para a nação. Essas instituições surgiram com o objetivo de sustentar o projeto 

hegemônico de poder na formação de um Estado burocrático. 
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2.2 Instituições e informação 

 

 

De acordo com os estudos de Gomes (1983), que analisou a construção de 

bibliotecas durante a Primeira República, uma dada sociedade somente consegue investir 

no desenvolvimento de bibliotecas se algumas condições estiverem presentes. Essas 

condições seriam divididas em sociais (presença de centros urbanos, sistema de educação 

formal, disponibilidade de tempo de lazer), econômicas (recursos financeiros excedentes, 

comércio livreiro, matéria-prima mais barata e acessível) e políticas (governo 

estabelecido e aparelho burocrático). Dessa forma, para a autora, o Brasil no início do 

século XX, ao menos no que diz respeito aos grandes centros urbanos, apresentava as 

condições necessárias para que bibliotecas fossem construídas. 

Todavia, mesmo que as condições exigidas se fizessem presentes, a precariedade 

em torno da criação e da expansão de bibliotecas no início do século XX era uma 

problemática evidente. Aponta Souza (2009) que ao Brasil daquele período ainda faltava 

a ação de uma classe de bibliotecários, o que poderia impulsionar o crescimento de 

bibliotecas. O que se observava era a presença de bibliófilos e não de profissionais 

qualificados para exercerem a função. Além do mais, faltavam recursos para formar os 

acervos das bibliotecas existentes, uma vez que não havia planejamento nem critérios 

para viabilizar o desenvolvimento de coleções. 

Ainda de acordo com Souza (2003, 2009), como faltavam profissionais 

qualificados para ocuparem postos de trabalho em bibliotecas, coube aos intelectuais 

brasileiros daquele período a iniciativa de implementarem no Brasil princípios 

biblioteconômicos que estavam sendo adotados na Europa, mas essas ainda eram 

iniciativas muito restritas, que se limitavam, primordialmente, à Biblioteca Nacional.  

A criação do curso de Biblioteconomia pela Biblioteca Nacional, em 1911, muito 

embora somente a partir de 1915 tenha de fato começado a funcionar, tinha o objetivo 

específico de formar bibliotecários para atuarem naquela instituição. O curso refletia a 

estrutura interna da própria Biblioteca Nacional, com suas disciplinas envolvendo tanto 

questões relacionadas à estrutura administrativa quanto ao tratamento, armazenamento e 

preservação da coleção. O curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional funcionou 

com regularidade entre 1915 e 1920, sendo que em 1921, pela falta de alunos inscritos, 

não foi oferecido (SÁ, 2013). 
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De acordo com Fonseca (1979), os inscritos no curso poderiam aprender 

Bibliografia, Paleografia, Diplomática, Iconografia e Numismática. Dentro da 

Bibliografia encontravam-se disciplinas como a catalogação, a classificação e a 

administração de bibliotecas, ou seja, instrumentais capazes de gerar metainformação. O 

termo meta-informacional, provavelmente surgido na década de 1970, na área de 

estatística, passou a ganhar espaço na literatura da recuperação da informação na década 

de 1990 (informação verbal)8. 

Dessa forma, metainformação pode ser definida como a informação sobre a 

informação, sendo as fontes secundárias e terciárias que influenciam nas condições de 

produção, busca e transmissão das informações.  

Afirmamos que essas informações de segundo grau, que explicitam os 

contextos da informação, estão antecipando algumas das possibilidades 

mais imediatas de uso dessa informação na produção de conhecimento 

ou tomada de decisão. Nossos mapas de metainformação (catálogos, 

bases de dados, bibliografias e citações) são insumos para que um 

pesquisador, um estudante, uma organização, possam adquirir e 

aprofundar o metaconhecimento necessário para desenvolver com 

sucesso seus planos de ação. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ et.al., 2001, 

p.73) 

 

Souza (1991) defende que o curso da Biblioteca Nacional representou um marco 

importante para o campo da Biblioteconomia, pois selou um compromisso político-social 

e ofereceu uma direção mais específica para o desenvolvimento dos serviços e produtos 

oferecidos pelas bibliotecas brasileiras. Dessa forma, o esforço da Biblioteca Nacional, 

no começo do século XX, pode ser entendido como os passos iniciais para uma abertura 

do campo biblioteconômico do país.  

Muito embora o quadro nacional ainda fosse bastante limitado para se falar de um 

surgimento efetivo de um campo de conhecimento específico voltado para profissionais 

da informação, não deixamos de apreciar que coube à Biblioteca Nacional, ao Arquivo 

Nacional e ao Museu Histórico Nacional agruparem os primeiros especialistas a pensaram 

as melhores formas de se controlar o registro informacional enquanto memória coletiva 

para a construção do conhecimento (SÁ, 2013). 

Durante a Primeira República, uma atenção maior também foi voltada ao Arquivo 

Nacional, que passou por uma série de transformações: ganhou um novo regulamento, 

recebeu uma sede própria, o que privilegiava a expansão de seu acervo, e adquiriu uma 

                                                 
8 Explicação fornecida pela professora María Nélida González de Gómez, em aula para o curso de pós-

graduação na Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, 2015. 
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tipografia e um gabinete fotográfico (LOURENÇO, 2014). Nesse período, verificou-se 

uma intensa produção de catálogos e publicações de documentos destinados aos 

pesquisadores, historiadores e eruditos que buscavam suas dependências, o que ratifica o 

nosso entendimento sobre uma nova preocupação em oferecer melhores serviços e 

produtos aos usuários. Cabe ressaltarmos que em 1911, o Arquivo Nacional criou um 

curso de Arquivologia, que foi estruturado em quatro grandes disciplinas: Paleografia, 

Cronologia e Crítica Histórica, Tecnologia Diplomática e Regras de Classificação (SÁ, 

2013). 

Em 1922, o Museu Histórico Nacional (MHN) foi criado com o beneplácito do 

Presidente da República Epitácio Pessoa que “[...] presidiu a solenidade de fundação, 

demonstrando o interesse do governo federal pela criação de um ‘lugar da memória’ para 

a nação brasileira.” (ABREU, 1994, p.201). Sob a direção de Gustavo Barroso9, o MHN 

era inaugurado com o objetivo principal de preservar a memória nacional. Um museu 

destinado a servir de espaço capaz de reunir documentos que refletiam os ideais de coesão 

nacional, de nação civilizada composta de vultos históricos e de pátria possuidora de um 

peculiar patrimônio cultural. Seria, portanto, o local adequado para preservar documentos 

capazes de informar sobre o passado da nação.  

O mesmo decreto de criação do Museu Histórico Nacional (decreto nº 15.596, de 

2 de agosto de 1922) também dispôs sobre o funcionamento de um curso para técnicos 

em Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia que deveria ser oferecido por essa nova 

instituição. Tendo duração de dois anos, o curso habilitaria seus participantes a 

trabalharem no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional e no Museu Nacional. 

Em 1922, no contexto das comemorações aos cem anos da proclamação 

da Independência do Brasil, o presidente Epitácio Pessoa cria o Museu 

Histórico Nacional, conforme projeto de Gustavo Barroso que, desde a 

década de 1910, vinha defendendo a implantação de um museu que 

centralizasse acervos relativos à história do país, sobretudo ligada aos 

feitos militares. No próprio decreto que define a organização e a 

estruturação do Museu Histórico Nacional, Barroso insere a criação de 

um curso técnico ‘comum ao Museu Histórico Nacional, a Biblioteca 

Nacional e ao Arquivo Nacional’ com a finalidade de formar oficiais 

para o Museu e amanuenses para o Arquivo e a Biblioteca. O curso 

daria uma formação básica e geral aos técnicos em arquivos, bibliotecas 

e museus e as disciplinas seriam distribuídas em dois anos, da seguinte 

forma: ‘1° ano: história literária, paleografia e epigrafia, história 

política e administrativa do Brasil, arqueologia e história da arte. 2° 

ano: bibliografia, cronologia e diplomática, numismática e sigilografia, 

iconografia e cartografia’. (SÁ, 2013, p.43) 

                                                 
9 Gustavo Dodt Barroso (Fortaleza, CE, 1888 - Rio de Janeiro, 1959). Historiador e folclorista, participou 

da fundação e dirigiu o MHN em 1922. 
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Partindo desse breve cenário sobre as instituições ligadas à informação na 

Primeira República, pretende-se demonstrar que o governo instaurado por Getúlio 

Vargas, ao longo da década de 1930 até meados da década de 1940, necessitou criar 

organismos específicos para dar seguimento ao seu projeto modernizador. Durante a 

Primeira República, havia um movimento nitidamente orientado por intelectuais e 

ideólogos do nacionalismo que pensava na criação de espaço para a conservação da 

cultura nacional.  

As questões relacionadas com a organização de documentos culturais na Primeira 

República podem ser visualizadas pela atuação destas três instituições – a Biblioteca 

Nacional, o Arquivo Nacional e o Museu Histórico Nacional – que ainda centravam seus 

objetivos informacionais na ideia da preservação do patrimônio nacional e na valorização 

de acervos sob a óptica cultural, em prol da construção histórica-geográfica da nação.  

Em relação a Primeira República, a Era Vargas – envolta em novas dimensões de 

modernização e burocratização – passou a remodelar um regime de informação no país. 

Com vistas à produção e gestão de informação administrativa, que possibilitaria o seu 

desenvolvimento, o governo de Getúlio Vargas lançou um novo olhar sobre a informação 

e abriu diferentes possibilidades que passaram a se relacionar com um conjunto de 

práticas informacionais desenvolvidas para atender à administração pública em suas 

ações decisórias.  

Defendemos que em comparação com instituições ligadas à informação na 

Primeira República (Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional e Museu Histórico 

Nacional), as surgidas no período varguista apresentavam uma racionalidade diversa no 

que diz respeito tanto à produção quanto ao uso e à disseminação informação. Tal situação 

ocorria porque o regime de informação passava a ser definido em prol dos objetivos do 

Estado burocrático, dada a necessidade de um maior controle do fluxo de informações 

para tornar mais eficaz o processo de tomada de decisões. No entanto, importa observar 

que essas três instituições tradicionais – Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Museu 

Histórico Nacional – ainda continuaram a ser reconhecidas e valorizadas pelo novo 

governo. 

Afirma Castells (2001) que obter o controle dos fluxos de informação significa 

conhecer as expressões dos processos que dominam a vida econômica, política e 

simbólica, justamente porque representam sequências intencionais e repetitivas mantidas 

por atores sociais situados em estruturas econômicas, políticas e simbólicas da sociedade. 

Dentro dessa perspectiva, pode-se inserir as instituições criadas durante a Era Vargas que 
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possuíram a incumbência de produzir, recolher, organizar e divulgar informações que 

serviam aos interesses do governo autoritário. O processo de organização da informação 

por parte dessas instituições acabava por também construir conhecimentos – 

fundamentais para a construção de discursos com viés político. A criação dessas 

instituições, assinaladas pela presença da burocracia e do autoritarismo, auxiliou na 

configuração de um novo regime de informação para o Brasil. 

A apresentação dessas instituições corrobora a tese de que a necessidade da 

produção, recolha, organização e circulação da informação eram essenciais para realizar 

as ações do Estado. Partindo do fato que a Era Vargas foi pródiga na fundação de 

instituições estatais, defendemos que essas foram essenciais para auxiliarem na promoção 

do regime de informação estadocêntrico que gerou reflexos no oferecimento de produtos 

e serviços mais racionais nos campos da Biblioteconomia, da Bibliografia e da 

Documentação. 

Procurando vislumbrar de forma mais efetiva a situação exposta, optamos pela 

escolha de cinco instituições criadas durante a Era Vargas que, em nossa concepção, 

contribuíram de forma especial e efetiva para a construção de informação oficial e 

exemplificam o processo de formação de um regime de informação no país.  Contudo, é 

necessário ressaltarmos que elas também foram escolhidas entre tantas criadas nesse 

período pelo fato de se preocuparem com o processo de disseminação das “verdades”, ou 

seja, do discurso governamental.  

Visando uma apresentação mais didática, as instituições escolhidas serão 

apresentadas em dois grupos. No primeiro, encontramos o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), o Instituto Nacional do Livro (INL) e o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), que atuaram na divulgação de informação oficial em apoio à 

imagem que se desejava construir dos avanços do governo Vargas e da importância do 

seu líder. No segundo grupo, o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) 

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aquelas que trabalharam de forma 

mais efetiva com a produção, a recolha, o tratamento, a organização e a disseminação da 

informação para servir às necessidades do governo. 

 

 

 

 

 



38 

 

2.3 Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

 

 

Muitos estudos apresentaram o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

como o órgão símbolo de repressão e cerceamento da liberdade de informações por parte 

do Estado Novo. A observação do DIP como órgão atuante no governo autoritário e 

burocrático de Getúlio Vargas traz à tona uma série de reflexões em torno de como o 

Estado Novo lidava com a difusão da informação e como um expressivo grupo de 

intelectuais trabalhou nesse órgão para propagar a ideologia estatal. O DIP ampliou a 

capacidade do Estado em intervir nos meios culturais e de comunicação de massas 

(CAPELATO, 1999). 

Criado pelo decreto-lei nº 1.915, de 27 de dezembro de 1939, regulamentado pelo 

decreto-lei nº 5.077, de 29 de dezembro desse mesmo ano, o DIP possuía a 

responsabilidade de propagar informações que deveriam circular, basicamente, em quatro 

veículos: o cinema, o teatro, o rádio e a imprensa. Esses meios de comunicação possuíam 

uma amplitude muito grande para atingir todos os grupos sociais, em especial a classe 

trabalhadora. A propaganda do Estado Novo e a censura às informações consideradas 

nocivas e perigosas passaram a ser responsabilidade do DIP. 

Muito além da censura, o brasilianista Skidmore (1985) defende que o DIP 

possuiu um papel primordial no processo de construção da imagem de Getúlio Vargas 

como o grande líder da nação. Publicações do DIP tais como “O Brasil de hoje, de ontem 

e de amanhã”, cujo primeiro volume foi apresentado ao público em 1939, serviram como 

instrumento para a propagação de ideologias que exaltavam a figura do ditador como o 

responsável pela transformação do país ao longo do tempo. De acordo com Capelato 

(1999), os meios de comunicação de massa foram utilizados para intensificar a 

propaganda a favor do Getúlio Vargas. Muito embora o modelo de persuasão das massas 

no Brasil não possa ser equiparado ao vivenciado no fascismo ou no nazismo, o DIP 

cumpriu o seu papel na elaboração de slogans e frases de efeito para propagar os valores 

do Estado Novo. 

Embora o regime não tivesse seguido à risca esse modelo de persuasão 

das massas, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se 

na arte de empolgação e envolvimento das ‘multidões’ por meio das 

mensagens políticas. [...] O efeito visado no Estado Novo era a 

conquista do apoio necessário à legitimação do novo poder, oriundo de 

um golpe. (CAPELATO, 1999, p.78) 
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Na visão de Oliveira (1999), o movimento modernista da década de 1920 

combateu o passado pela elaboração de uma nova estética adequada à vida moderna e à 

nova realidade urbana e industrial, que possuía na cidade de São Paulo a sua maior 

expressão. A Revolução de 1930 foi capaz de absorver as transformações culturais 

iniciadas na década anterior que colocavam as questões sociais no cenário das 

manifestações artísticas. A Era Vargas apropriou-se dessa tendência afirmando ser 

necessário “civilizar por cima” e por isso mesmo procurou atrair os intelectuais para a 

montagem e a justificação de seu projeto político-ideológico. Um número expressivo de 

intelectuais passou a colaborar com o Estado Novo, uma vez que esses se identificavam 

com o discurso de progresso e modernização das instituições em contraponto aos antigos 

padrões políticos da Primeira República. 

O governo varguista entendia ser necessário se aproximar do povo, por isso soube 

convocar inúmeros intelectuais para atuarem no cinema, no rádio, nos noticiários de 

esportes, no meio musical, no setor educacional, na imprensa e dentro do próprio DIP. 

Representaram um canal de comunicação entre o povo e a ideologia governamental, 

atuando como verdadeiros intelectuais orgânicos10. Era criado, nas palavras de Oliveira 

(1999, p.95), “o modelo mais bem estruturado de relações entre a cultura e a política na 

história do Brasil”, fornecendo legitimidade ao sistema político graças à atuação dos 

intelectuais que fortaleceram a estrutura organizacional projetada pelo Estado Novo. 

O governo que se instalara em 1930 parecia querer mostrar o Brasil “real” por 

meio de informações que viessem a montar uma descrição mais exata de quais eram as 

áreas de atraso e quais eram os graves problemas sociais a serem enfrentados. Essa 

preocupação em compreender o Brasil “real” estimulava a necessidade do recolhimento 

de dados por parte dos diversos órgãos criados na Era Vargas. No entanto, a realidade 

social, política, econômica, populacional e geográfica do país deveria a ser interpretada 

de acordo com a ideologia autoritária do regime varguista. Conforme os interesses do 

Estado, as informações eram divulgadas pelas revistas, pelos jornais, pelos programas de 

rádio e pelos filmes nos cinemas, pelo trabalho de intelectuais que auxiliavam na 

                                                 
10 Utilizamos o conceito de intelectuais orgânicos desenvolvido por Gramsci (1891 - 1937). Os intelectuais 

orgânicos devem ser compreendidos como especialistas na profissão em que atuam, estando profundamente 

vinculados com o modo de produção do ambiente em que se encontram inseridos. Exercem funções 

organizativas, culturais e educativas que lhes asseguram a hegemonia social diante da classe que 

representam. 
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estruturação de um novo tempo para o país, no qual o povo deveria sentir que fazia parte 

das políticas do Estado. 

Assim como o DASP, o DIP também foi pensado para ter o controle central de 

todas as suas ações em nível nacional. De igual modo, o DIP possuía filiais nos estados, 

os chamados Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda (DEIPs), que 

controlavam as informações em nível local. Os DEIPs dialogavam com o centro por meio 

de uma troca constante de informações, visando determinar o controle das expressões e 

manifestações culturais.  

A informação que chegava ao grande público era filtrada pelo DIP, de modo a 

fortalecer o regime político e a projetar a imagem do líder Getúlio Vargas. O Estado Novo 

precisava controlar a informação que seria ou não difundida à população pelo DIP. Assim 

como transmitiam as informações que recolhiam para o DIP, os DEIPs deveriam executar 

as orientações que vinham da capital. Toda a lógica racional na condução da estrutura 

administrativa do Estado era demonstrada com a ajuda do DIP e dos DEIPs, que se 

aliavam na centralização e coordenação das informações a serem divulgadas ao povo 

através da imprensa, do rádio e do cinema. 

Em resumo, o DIP foi criado com o intuito de difundir por todo país informações 

entendidas como “oficiais”, fornecidas diretamente pelo governo. Havia, portanto, por 

parte do governo varguista, uma notória preocupação com a coleta de dados e 

informações fornecidas pelas agências e institutos que, ao serem repassadas ao DIP, se 

transformavam em informação a favor dos interesses do Estado. Todo e qualquer 

informação contrária aos interesses governamentais era passível de sofrer censura pelo 

DIP, que mantinha uma constante vigilância sobre a produção cinematográfica, os 

programas de rádio e os artigos publicados pela imprensa.  

 

 

2.4 Instituto Nacional do Livro (INL) 

 

 

Em 21 de dezembro de 1937, o decreto nº 93 instituiu o Instituto Nacional do 

Livro (INL), que possuía como objetivos a propagação da cultura nacional por meio da 

elaboração de uma enciclopédia brasileira e de um dicionário da língua nacional, projetos 

que nunca chegaram a se concretizar, além da edição de obras raras de língua portuguesa. 

Outra finalidade do INL era incentivar a criação de bibliotecas públicas no Brasil. Mário 



41 

 

de Andrade envolveu-se com o INL e defendia que as bibliotecas públicas representavam 

uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento da cultura brasileira. 

De acordo com Medeiros (2010) cabia também ao INL a compra e a distribuição 

de livros para várias bibliotecas públicas. Em relação à expansão de bibliotecas públicas, 

é possível afirmar que o INL cumpriu sua função, tendo em vista que em 1938 foram 

identificadas 78 bibliotecas em todo o país e em 1945 esse número havia subido para 332.  

No entanto, com o aparecimento do DIP no cenário nacional em 1939, o INL 

passou a sofrer sua influência, já que o DIP entendia os livros como mais uma forma do 

governo Vargas difundir sua ideologia. O INL se viu enfraquecido com as ações do DIP 

que regulavam seus projetos (MEDEIROS, 2010). De acordo com Soares (2007), para 

observarmos a dimensão da ação do DIP nas bibliotecas públicas, em 1939, houve um 

expurgo de seis mil volumes de livros considerados inconvenientes. Além do mais, o DIP 

avaliava quais obras poderiam ser repassadas ou não para as bibliotecas que recebiam o 

apoio do INL. 

Na visão de Bragança (2009), o INL foi compreendido como o principal órgão 

governamental responsável pela gestão das políticas para o desenvolvimento da leitura e 

do próprio livro. Segundo Carvalho (2012), o INL permitiu que uma rede de intelectuais 

fosse organizada em torno de propósitos que vislumbravam a oportunidade de no Brasil 

ocorrer uma maior publicação de livros com preços mais acessíveis. O INL teria oferecido 

um novo suporte aos literatos modernistas, que encontraram nele um espaço de 

institucionalização para suas produções intelectuais. 

A investigação do Instituto Nacional do Livro é especialmente 

importante para sugerir a influência de amizades e de prestígios 

pessoais na estruturação das redes sociais de produção intelectual no 

Brasil de então. Em certa medida, o INL significou a oportunidade para 

antigos amigos e companheiros de refregas literárias modernistas 

avançarem, cada vez mais, na tessitura dos aspectos institucionais da 

rede de relações sociais de produção intelectual, ocupando postos 

importantes para a construção de um espaço de legitimação 

institucional para suas práticas e atividades culturais como escritores. 

(CARVALHO, 2012, p.552) 

 

A necessidade de se produzir uma enciclopédia genuinamente pensada por 

brasileiros foi um dos enfoques principais do INL. Embora o projeto não tenha se 

concretizado, o seu processo de elaboração movimentou uma grande quantidade de 

intelectuais que se esforçaram para dar forma à construção de uma fonte referencial com 

informações sobre vários aspectos do Brasil. De acordo com Toni (1993), o anteprojeto 

da Enciclopédia Brasileira foi encabeçado por Mário de Andrade durante o período em 
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que trabalhou no Ministério de Educação e Saúde, sob a direção de Gustavo Capanema11. 

Em 1939, Mário de Andrade havia sido designado para trabalhar no INL, que era dirigido 

por Augusto Meyer. A Enciclopédia Brasileira foi um dos projetos imaginados por Mário 

de Andrade que, há muito tempo, utilizando-se da sua própria biblioteca, vinha praticando 

a indexação de assuntos para a composição de um fichário analítico. 

A ideia da construção da Enciclopédia Brasileira e do Dicionário da Língua 

Portuguesa pode ser vista como indício de que uma rede de intelectuais encontrara no 

novo sistema político o espaço necessário para pensar a organização da informação e a 

sistematização do saber voltado para a realidade brasileira. A nova proposta avançava em 

relação a anteriores, pois se no passado bastava fazer a tradução de enciclopédias 

internacionais, agora era preciso que o Brasil criasse uma enciclopédia que contemplasse 

os diversos aspectos nacionais.  

Cunha (1967) afirma que o INL se preocupou com a criação de bibliotecas 

públicas junto às prefeituras espalhadas pelo país. O INL patrocinou uma campanha para 

o cadastramento das bibliotecas existentes, sendo a biblioteca pública de Palmeira dos 

Índios, em Alagoas, a primeira a registrar-se no INL. A assistência às bibliotecas e aos 

bibliotecários não foi esquecida pelo INL. Os bibliotecários receberiam assistência 

técnica especializada por parte do INL que organizou cursos de Biblioteconomia em 

várias cidades do Brasil.  

De acordo com Oliveira (1994), o diretor do INL, desde a sua criação até 1956, 

foi o poeta gaúcho Augusto Meyer que, baseando-se nos ideais da Comissão de 

Bibliotecas Populares da Argentina, defendia a criação de bibliotecas regionais em 

diversas cidades do Brasil. Meyer argumentava que bibliotecários com formação 

profissional reconhecida em cursos de Biblioteconomia deveriam ser designados para a 

direção desses órgãos. As propostas de Meyer para o desenvolvimento de bibliotecas no 

país deixavam transparecer os ideais do DASP de racionalização e meritocracia com a 

proposta de oferecimento de um serviço público de qualidade e, acima de tudo, realizado 

por profissionais capacitados. 

Inegavelmente, o INL auxiliou de forma expressiva a propagação de bibliotecas 

públicas pelo país. Os projetos pensados no INL em torno da valorização da leitura, 

mesmo que nem sempre efetivados, serviram para demonstrar que o Brasil avançava em 

um regime voltado para futuras políticas informacionais. As bibliotecas públicas 

                                                 
11 Gustavo Capanema (Pitangui, MG, 1900 - Rio de Janeiro, 1985). Ministro da Educação durante a Era 

Vargas, entre 1934 e 1945. 
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receberam uma atenção especial nos planos do INL, que as direcionou para atuarem como 

complemento ao processo educacional da população brasileira. 

A criação do INL demonstrava que o Brasil da Era Vargas estava aberto aos 

projetos de intelectuais que pensavam em retirar o país do atraso cultural, do iletramento 

que marcava a sociedade brasileira. Mesmo que esse projeto possuísse limitações, como 

comprova a atuação do DIP em sua função de censura e controle do que era produzido no 

meio editorial, não é irrelevante observar que a criação do INL se encaixava com o ideal 

de modernização do Brasil por meio da presença estatal configurando o direcionamento 

de ações favoráveis ao crescimento cultural da nação. 

 

 

2.5 Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) 

 

 

Criado em janeiro de 1937, mas somente regulamentado no ano seguinte, o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) deveria organizar a documentação 

relativa à história e ao estado atual das doutrinas e técnicas pedagógicas; manter o 

intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras; promover inquéritos e pesquisas; 

prestar assistência técnica aos serviços estaduais, municipais e particulares de educação; 

divulgar consultas, esclarecimentos e soluções sobre problemas pedagógicos; divulgar 

seus trabalhos.  

O INEP abrangia as seguintes unidades: Serviço de Expediente, Serviço de 

Biometria Médica, Biblioteca Pedagógica, Museu Pedagógico, além de quatro seções 

técnicas: Documentação e Intercâmbio; Inquéritos e Pesquisa; Psicologia Aplicada; 

Orientação e Seleção Profissional. Observa-se, portanto, que o INEP possuía uma forte 

ligação com o DASP no que se referia à promoção de investigações sobre os problemas 

de orientação e seleção profissional, além de se preocupar com o aperfeiçoamento, a 

especialização e a adaptação tanto dos novos quanto dos antigos servidores que 

participavam da máquina estatal do Estado Novo.  De acordo Lourenço Filho12 (2005), 

diretor do INEP entre 1938 e 1946, a presença de um Serviço de Biometria Médica, 

mantido e organizado pelo INEP, se explica por sua relação com o DASP no que dizia 

                                                 
12 Manuel Lourenço Filho (Porto Ferreira, SP, 1897 – Rio de Janeiro, 1970). Educador e escritor. Em 1938, 

passou a dirigir INEP. 
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respeito a uma orientação mais racionalizada para a seleção de pessoal dentro dos quadros 

da administração pública.  

Inegável também era a ligação do INEP com os serviços informacionais, tanto que 

mantinha uma biblioteca e um museu voltados para as questões pedagógicas. Além disto, 

o INEP configurava-se como um órgão produtor de documentação tanto para conseguir 

difundir seus ideais como para desenvolver um constante de intercâmbio com os outros 

órgãos, dentre esses o DASP, tendo em vista que deveria levar adiante a sua missão de 

inquérito e investigação. 

O Departamento seria órgão executivo por excelência; o Conselho, 

órgão consultivo, para assessoramento geral; e o Instituto, fonte 

primária de documentação e investigação, com atividades de 

intercâmbio geral e assistência técnica. A perspectiva geral dos 

trabalhos de cada um desses órgãos, como seus respectivos títulos 

indicavam, seria sempre nacional. (LOURENÇO FILHO, 2005, p.181) 

 

A tarefa de inquirir e investigar exigia que o INEP passasse a acumular informação 

sobre os mais diversos aspectos da educação no Brasil. A observação desse instituto 

serve-nos como mais uma prova de que a informação ganhava uma nova conotação 

durante a Era Vargas, mais especificamente, no Estado Novo. A coleta de estatísticas 

sobre a situação das escolas, a recolha de informação sobre métodos e procedimentos 

didáticos e o agrupamento de dados sobre as condições das populações brasileiras nos 

mais recônditos locais de um país continental mostravam a significante vinculação do 

INEP com a necessidade de se acumular informação para servir na construção de 

conhecimento sobre diversos aspectos educacionais do Brasil nas décadas de 1930-40.  

O INEP foi o grande colaborador do Estado Novo no processo de centralização 

administrativa e política da educação nas mãos do governo federal por meio de 

programas, fiscalização, financiamentos e métodos que visavam à expansão escolar 

(FERREIRA, 2006). O regime de informação que se configurava na Era Vargas 

demonstrava que um órgão como o INEP era capaz de recolher informações que gerassem 

o conhecimento necessário para se pensar a implementação de políticas educacionais. As 

informações fornecidas pelo INEP representavam um valioso instrumento nas mãos de 

intelectuais e políticos preocupados com o destino educacional da nação, desde o nível 

mais elementar às esferas universitárias. 
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2.6 Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) 

 

 

Durante a Primeira República, a inexistência de um sistema de mérito contribuía 

para a desorganização administrativa, sendo necessário que o governo instalado a partir 

de 1930 passasse a pensar regras e procedimentos para disciplinar a admissão de 

servidores e um sistema de carreiras para o serviço público. 

A reforma administrativa desenvolvida pela Era Vargas passou por etapas que 

podem ser esquematizadas da seguinte forma: criação, em 1930, da Comissão Permanente 

de Padronização de Material; em 1934, a inscrição do sistema de mérito na Constituição; 

a instituição da Comissão Mista de Reforma Econômica e Financeira, em 1936, o que 

levou a criação do Conselho Federal do Serviço Civil (CFSPC) e da lei nº 284 que 

estabeleceu as normas básicas da administração pessoal e um sistema de classificação de 

cargos; a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) em 1938; 

em 1939, o primeiro Estatuto do Funcionário (CARVALHO FILHO, 2002). 

A instituição que mais influenciou na reorganização da estrutura do corpo de 

funcionários e representou a mais expressiva personificação do Estado Novo foi o DASP. 

Criado em 1938, o DASP agia como um verdadeiro órgão executor das reformas 

propostas pelo Estado Novo de 1937, pois se preocupava com a reformulação do serviço 

público por meio de concurso público e critérios uniformes para a organização dos 

serviços de pessoal, de seu aperfeiçoamento sistemático e da classificação de cargos. O 

DASP também assumia o compromisso com a racionalização orçamentária, além da 

padronização das compras feitas pelo Estado, procurando evitar desperdícios e altos 

custos (RABELO, 2011). 

Diante desse quadro, não seria um exagero afirmar que o DASP foi o principal 

organismo do Estado Novo responsável pela reforma burocrática vivenciada pelo Brasil. 

A preocupação com a formação de um quadro de servidores públicos comprometidos com 

os ideais do Estado significou uma verdadeira inovação, pois fortalecia-se a pretensão, ao 

menos de forma idealizada, de fazer com que a meritocracia substituísse as antigas 

práticas clientelistas. A necessidade de gerar eficiência e impessoalidade para a execução 

dos serviços administrativos foi espelhada no modelo norte-americano de administração 

pública, inaugurando também uma etapa de controle rígido na execução dos processos e 

a hierarquia dos cargos e funções. 



46 

 

O DASP nasceu por inspiração do modelo de serviço público norte-americano e 

foi criado para impulsionar uma grande reforma administrativa através de um corpo de 

técnicos e burocratas capazes levar avante um projeto desenvolvimentista em grande 

escala. Iglésias (1993) relaciona as funções do DASP ao desenvolvimento da burocracia 

no aparelho de Estado:  

 [...] organizar a administração, no preparo de pessoal e no melhor 

recrutamento para os quadros do funcionalismo. A burocracia era ainda 

bem primitiva, pautando-se apenas por critérios de simpatia, relações 

pessoais e apadrinhamento, quando passa a ser orientada pela 

competência. Verifica-se a superação da administração cartorial, 

fundada em favores, pela administração burocrática, fundada na 

eficiência, no preparo, com a seleção feita por concursos abertos a todos 

e com o estabelecimento de carreiras, com promoções baseadas no 

mérito. O DASP dará oportunidade a quantos se preparam para a vida 

pública, através de concursos. A classe média será a grande beneficiada 

com a sua ação. (IGLÉSIAS, 1993, p.254-255) 

 

Permitiu, o DASP, uma mescla de racionalidade e práticas capitalistas com o 

exercício do clientelismo a favor de grupos profissionais que procurariam garantir 

posições frente à sociedade. Apresentou-se como um dos mais expressivos organismos 

da Era Vargas, o que demonstrava que o Brasil havia iniciado um ciclo de reformas 

administrativas. De acordo com Abrucio, Pedroti e Pó (2010), o DASP, como instrumento 

auxiliar do governo de Getúlio Vargas, propagou no país a concepção de uma grande 

reforma administrativa que necessariamente aumentaria a presença do Estado como 

interventor em diversas atividades. Dessa forma, o DASP representou a primeira estrutura 

verdadeiramente weberiana a ser adotada pelo Estado Novo com o intuito de produzir 

políticas públicas. 

Nunes (1997) defende que o DASP foi um organismo paradoxal, pois ao mesmo 

tempo em que foi criado para propagar os valores da meritocracia e da universalidade de 

procedimentos, também serviu aos interesses do Estado burocrático autoritário ao 

favorecer o corporativismo. Em outras palavras, não foram eliminadas as práticas 

clientelistas que ainda eram utilizadas para o preenchimento dos cargos de dirigentes das 

instituições governamentais. 

Corporativismo e insulamento burocrático caminharam lado a lado com 

o processo de centralização e racionalização do Estado brasileiro. Este 

processo significou a transferência para o governo federal de quase 

todos os recursos para o exercício do clientelismo. Na verdade, uma das 

possíveis consequências não antecipadas da busca da racionalidade, da 

corporativização, do insulamento burocrático e do universalismo de 

procedimentos com centralização, busca esta patrocinada pelo novo 

regime, foi um verdadeiro processo de ‘nacionalização’ dos recursos 
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para o clientelismo, com o governo federal se transformando no único 

e todo poderoso patrão. (NUNES, 1997, p. 54-55) 

 

Dessa forma, se por um lado, o projeto de modernização do Estado brasileiro 

trouxe a necessidade de profissionalização dos quadros a serem ocupados no setor público 

por meio dos concursos públicos, pelo outro, a emergência da meritocracia e da 

preocupação com uma maior profissionalização administrativa não eliminou as práticas 

clientelistas, uma vez que a lógica da defesa de interesses particularistas ainda se fazia 

vital para o fortalecimento do governo autoritário.  

Muitos cargos ainda eram preenchidos por critérios políticos, pois existia uma 

lacuna entre o controle formal e o poder do DASP. O sistema de mérito possuía aplicação 

restrita ao ingresso em carreiras, ficando os cargos mais elevados ou os cargos de direção 

subordinados aos critérios do clientelismo. Na visão de Carvalho Filho (2002), a obtenção 

de um cargo público significa certo status e segurança para a classe média dependente do 

Estado; apresentava-se, portanto, como uma forma indireta de clientelismo na medida em 

que procurava oferecer um local a ser ocupado pelos profissionais que se especializavam 

em alguma área do saber. O emprego público servia como uma espécie de proteção à 

mobilidade social descendente, representando também importante elo no sistema de 

sobrevivência política dos donos do poder. 

Assim, apesar de todos os esforços, o DASP ainda se viu envolvido pelas práticas 

clientelistas que influenciavam os critérios para o preenchimento de vagas nos cargos 

públicos. A força da tradição patrimonialista não permitiu ao DASP uma plena atuação 

na construção de um novo paradigma. 

Em outras palavras, as mesmas mãos que queriam ser weberianas não 

conseguiram, ou não podiam resistir ao poder histórico do 

patrimonialismo. Construímos assim um híbrido administrativo onde 

convivem uma estrutura meio weberiana e a sólida estrutura 

patrimonialista ainda que esta se atualize, se transmute para ficar 

contemporânea. Evidentemente esse sistema exibe alto grau de 

promiscuidade com a interpenetração de uma esfera pela outra, onde a 

estrutura weberiana, ou já meio weberiana é contaminada e se deixa 

contaminar pela patrimonialista e esta até pode ter uma face, uma 

aparência weberiana. (PINHO, 1998, p. 62)  

 

Outro ponto importante a ser analisado quanto ao papel do DASP na estrutura do 

Estado Novo diz respeito ao fluxo de informações que passava a ser gerenciadas por esse 

organismo. A dinâmica funcional do DASP necessitava ser pautada no desenvolvimento 

de uma rede capaz de fazer fluir a informação do centro para a periferia e vice-versa, daí 
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que em todo o território nacional fossem sendo criados departamentos administrativos 

estaduais, popularmente conhecidos como “daspinhos’. Aponta Nunes (1997) que os 

“daspinhos” agiam como braços auxiliares do DASP, os departamentos estaduais, 

supervisionando as atividades dos interventores e dos prefeitos, bem como seus decretos, 

além de fiscalizar as contas públicas. 

Destaca Nunes (1997), toda a informação recolhida e gerada pelos “daspinhos” 

era levada até o órgão central, situado na capital. Uma vez em posse dessas informações, 

o DASP as remetia ao Presidente da República, o que indicava que essas serviam como 

insumo para fortalecer a dinâmica do poder autoritário. As informações recolhidas e 

gerenciadas pelo DASP que circulavam em seus sistemas informacionais permitiam 

pensar em futuras ações públicas a favor do fortalecimento do Estado. Sendo o DASP um 

órgão de assessoramento imediato do Presidente da República, assumia a capacidade de 

fornecer informações técnicas para o poder central. Criavam-se, dessa forma, os 

argumentos necessários para a construção de decisões políticas que passariam a ser 

utilizadas para nortear ações estratégicas. Se a preocupação com a informação era 

essencial para a modernização do Estado burocrático, o DASP foi um dos órgãos capazes 

de orientá-la para a produção de políticas que buscavam renovar as estruturas do país 

utilizando-se dos princípios burocráticos weberianos. 

O DASP, por envolver-se diretamente com o caráter burocrático do novo Estado 

que passava a ser configurado, não podia deixar de apresentar uma preocupação particular 

em relação à documentação administrativa. Uma vez que cabia ao DASP a tarefa de 

organizar o serviço público por meios e princípios racionais que expressariam a 

organização de uma série de ações executadas por mão de obra especializada, era de se 

supor que a documentação administrativa entrasse no rol de suas preocupações como 

instrumento predominante em prol da efetiva execução das funções administrativas. 

De acordo com um texto publicado em 1978, Lydia de Queiroz Sambaquy relata 

que o DASP incentivou os órgãos públicos a reunirem uma significativa quantidade de 

documentos que precisavam ser organizados por serviços de documentação presentes em 

todos os ministérios. 

No Brasil, o Departamento Administrativo do Serviço Público, o 

DASP, em sua fase áurea, no período de 1939 a 1945, contribuiu muito 

para que fossem criados, em todos os Ministérios, Serviços de 

Documentação, que deveriam trabalhar em estreita cooperação, no 

levantamento da documentação relativa aos seus setores de atividades, 

compondo, assim, em seu conjunto, precioso levantamento dos dados 

necessários a uma perfeita administração federal e, principalmente, 
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documentando os trabalhos e programas realizados pelo Governo do 

País. (SAMBAQUY, 1978, p. 53) 

 

Responsável direta pela biblioteca do DASP, a observação de Lydia Sambaquy 

demonstra o quanto esse órgão estava ciente da relevância da organização e do tratamento 

da informação. Por meio de processos metodológicos de abordagens tecnicistas, e 

pautando-se em uma racionalidade para a execução de tarefas, o DASP passou a 

preocupar-se com a falta de planejamento e de uniformização no processo de execução 

das tarefas que envolviam a organização de documentação. 

No período em que chefiou a biblioteca do DASP, Lydia Sambaquy soube utilizar-

se de novos modelos vindos dos Estados Unidos para inovar os serviços informacionais 

a serem oferecidos para o público interno e externo do órgão. No ano de 1942, a biblioteca 

do DASP desenvolve um projeto de catalogação cooperativa, o chamado Serviço de 

Intercâmbio de Catalogação (SIC).  Na visão de Barbosa (1978), Lydia Sambaquy 

mereceu receber o título de precursora da catalogação cooperativa no Brasil ao se decidir 

pela instalação de um avançado serviço de catalogação cooperativa. Sambaquy foi 

inspirada a levar adiante esse projeto após uma visita à Library of Congress, que possuía 

uma longa tradição em serviços de catalogação cooperativa. Desde 1901, a Library of 

Congress havia iniciado um sistema de venda de fichas impressas, bastando apenas que 

as bibliotecas participantes acrescentassem às fichas compradas os cabeçalhos que 

também eram indicados pela própria fornecedora do sistema. 

No Brasil, o Serviço de Intercâmbio de Catalogação (SIC) representou um grande 

avanço para as atividades biblioteconômicas pelo fato de buscar a colaboração das 

bibliotecas espalhadas pelo país dispostas a unirem seus esforços para o intercâmbio da 

descrição bibliográfica dos seus acervos. De acordo com Campello (2006), qualquer 

biblioteca poderia enviar suas fichas catalográficas para o SIC, onde eram revistas para, 

finalmente, serem impressas e distribuídas às unidades de informação cooperantes. Para 

que o trabalho de impressão, distribuição e venda das fichas catalográficas se tornasse 

uma realidade, o DASP contou com o apoio do Departamento de Imprensa Nacional, 

responsável pela publicação do Diário Oficial. 

Em 1947, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) uniu-se ao DASP e ao Departamento 

de Imprensa Nacional com o intuito de dinamizar e ampliar ainda mais os serviços 

oferecidos pelo SIC. Para Campello (2006), as ações da FGV centraram-se no 

oferecimento de cursos para catalogadores do SIC e a responsabilidade direta pela venda 
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e distribuição das fichas catalográficas. O artigo de Monte-Mór e Botelho (1987) 

apresenta uma visão mais detalhada da importância do SIC ao demonstrar como ocorreu 

o seu processo de instalação e desenvolvimento dentro da Fundação Getúlio Vargas. 

Instalado, originalmente, no próprio DASP, começou a produzir 

resultados extremamente positivos, sobretudo a partir de convênio 

assinado com o Departamento de Imprensa Nacional (DIN), que passou 

a imprimir as fichas catalográficas necessárias às bibliotecas brasileiras. 

A partir de 1947, com o objetivo de dar maior amplitude ao serviço, a 

FGV passou a conceder-lhe auxílio financeiro e técnico. Foi uma 

experiência altamente positiva. Além dos resultados concretos de 

trabalho de catalogação, serviu com estímulo ao treinamento dos 

bibliotecários que participaram do desempenho do trabalho em todo o 

país. O SIC funcionou, sem solução de continuidade, durante 30 anos, 

resolvendo, ou pelo menos minimizando, o problema do 

congestionamento da catalogação das bibliotecas, constituindo-se, 

dessa forma, em cooperativa, que chegou a reunir cerca de 20 

bibliotecas cooperantes. Foi, sem dúvida, iniciativa pioneira, em 

matéria de racionalização e simplificação do problema no país. 

(MONTE-MÓR, BOTELHO, 1987, p.107) 

 

O DASP reformulou o serviço público e a maneira como a administração deveria 

lidar com a vasta documentação produzida. O DASP liga-se indissociavelmente à 

mudança de perspectiva em relação à maneira como a informação deveria ser tratada e 

organizada não só para ser disseminada, mas, principalmente, para ser usada pela 

administração pública. Cabia ao DASP a responsabilidade de formar um novo corpo de 

servidores públicos que deveriam executar tarefas de forma eficiente dentro da 

administração pública.  

Como não poderia deixar de ocorrer, os profissionais da informação que atuavam 

dentro da administração também foram influenciados pelos ditames do DASP que possuía 

grande interesse no tratamento e na disseminação da informação contida nos documentos 

produzidos pelas esferas governamentais. As práticas arquivísticas no Brasil avançaram 

muito a partir das ações do DASP. Santos (2008) demonstra que com o advento do DASP 

a preocupação com a documentação arquivística recebeu um novo enfoque. A Revista do 

Serviço Público (editada pela primeira vez em 1937, pelo então precursor do DASP, o 

Conselho Federal do Serviço Público Civil)  expressava em suas primeiras edições a nova 

preocupação com a modernização das funções do Estado, contribuindo ao processo de 

repensar o papel dos arquivos, que não mais deveriam ser entendidos como um simples 

depósito de papéis ou um lugar de mera organização de documentos avulsos. A 

documentação administrativa deveria ser entendida como um instrumento de apoio à 
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administração, por isso mesmo tanto os arquivos como as bibliotecas passavam a ter uma 

função significativa em torno de questões administrativas. 

Dessa forma, ressaltamos que o Estado Novo indicava que profissionais 

tecnicamente capacitados que lidavam com o tratamento e organização de documentos 

poderiam ser incorporados ao seu quadro de servidores. Devido ao processo de 

modernização vivenciado pelo Brasil, as instituições criadas pela Era Vargas abriram 

campo de atuação para esses profissionais, que puderam atuar fazendo uso das novas 

técnicas que vinham da Europa e dos EUA, a fim de oferecerem respostas a situações-

problema envolvendo o controle documental e bibliográfico. 

 

 

2.7 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

 

As informações estatísticas foram compreendidas como um poderoso instrumento 

para auxiliar na análise e constituição de qualquer forma de Estado moderno. Ao trazer 

para o palco as populações sob a jurisdição do Estado, a informação estatística gerou uma 

verdadeira transformação na ordem do saber-poder. 

Na lógica dos Estados modernos, as informações estatísticas possuiriam o poder 

de romper com as individualidades para construir coletividades. As estatísticas, se bem 

entendidas e utilizadas, se transformam num valioso instrumento para a construção de 

uma “realidade” que os governantes necessitam propagar. Eis porque as estatísticas se 

relacionaram muito bem com a lógica do poder, visto se apresentarem como a “verdade” 

em si mesma, o que impediria qualquer forma de questionamento ou contestação. As 

estatísticas auxiliam ao Estado na produção de discursos que refletem a "verdade", pois 

representam uma forma de linguagem que, no geral, se expressa em números, tabelas e 

gráficos, apresentando um caráter de universalidade, de totalidade capaz de gerar para as 

populações uma impressão mais rápida e superficial de um dado assunto.  

De acordo com Senra (2000), a síntese contida na linguagem estatística importaria 

para se pensar ações sobre a realidade, bem como à construção de discursos por quem a 

manipula. Não sendo jamais inerentes às pessoas ou aos fatos, as informações estatísticas 

seriam, antes de tudo, uma qualidade atribuída por um observador, o que implicaria uma 

série de escolhas conceituais e processuais que inevitavelmente influenciariam o 

resultado que se deseja alcançar. Não haveria, portanto, a tão almejada objetividade 
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científica, pois ao longo do processo de tradução da informação estatística simplesmente 

teriam sido espelhados simulacros de uma realidade forjada de acordo com os interesses 

dominantes. 

Na visão de Foucault (2008), as informações estatísticas servem ao projeto de 

governamentalidade que pode ser entendido como as ações de um Estado moderno 

expressas em um conjunto de instituições, análises e procedimentos capazes de 

operacionalizar uma forma específica e complexa de poder, que visa influenciar as ações 

de uma determinada população. Possuir o controle de informações estatísticas equivale a 

controlar uma dada visão de mundo, ou melhor, possuir o poder sobre discursos que 

passam a ser lidos como legítimos e dignos de serem observados. A retórica que se 

constrói em torno das informações estatísticas possui um poder de convencimento que 

abafa o jogo de poder que se esconde por detrás dos interesses do Estado por um maior 

controle de suas populações. Ao determinar o termo biopolítica das populações, Foucault 

(2008) explicita que há um conjunto de mecanismos que vão sendo utilizados pelos 

Estados nacionais com o objetivo de controlarem, de forma cada vez mais racional, as 

populações de seus territórios. A estratégia, desde o fim do século XVII, era controlar, 

por meio de números, a natalidade, a mortalidade, a migração, além de disciplinar os 

corpos através de novos mecanismos de poder. 

O pensamento de Bourdieu (2003) permite inferir que os poderes por detrás dos 

discursos construídos com o apoio das informações estatísticas podem ser entendidos 

como poderes simbólicos que se constituem pela enunciação, pela capacidade de fazer 

acreditar, de confirmar, de influir no mundo, de agir sobre este mundo, de mobilizar. Um 

poder que procura construir uma realidade por meio de uma ordem, ou seja, explora a 

homogeneidade de números e de causas com o intuito de construir uma diretriz a ser 

seguida por uma coletividade. 

A informação estatística ajuda a desenhar os espaços sociais, auxiliando na 

construção de políticas públicas. Representaria uma fonte de informação especial porque 

serve muito bem ao poder. Manipular o saber advindo da informação estatística traz a 

vantagem da afirmação do "discurso neutro", do discurso baseado em números. Dentro 

da lógica de um projeto de Estado centralizado, a informação estatística vem de encontro 

à justificativa do poder como razão de si mesmo. A informação estatística seria capaz de 

apreender a realidade, denunciar injustiças sociais, apresentar avanços econômicos, 

justificar decisões políticas, organizar grupos de interesses, modificar planejamentos etc.  
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), criado em 1938 pelo 

decreto-lei nº 218, tendo sua origem no Instituto Nacional de Estatística (INE)13, foi 

pensado para agir como o arcabouço dos sistemas de informação do Brasil. As 

informações recolhidas pelo IBGE seriam elementos primordiais para a construção do 

conhecimento que permitisse reconhecer o país em sua totalidade. As informações em 

poder do IBGE possibilitavam ao Estado burocrático aprofundar as análises econômicas 

e o saber sobre as características regionais. Quanto mais informações demográficas, 

econômicas, socioeconômicas e geográficas fossem acumuladas e organizadas, maiores 

eram as possibilidades de o Estado pensar e desenvolver novas políticas. 

As informações sobre a realidade do Brasil das décadas de 1930 e 1940 

significavam material de grande relevância para a construção do mapa social do país de 

uma forma abrangente, que integrasse todo o território nacional, bem a propósito do 

Estado centralizador imaginado por Vargas. Dentro da lógica do Estado moderno 

burocrático, a criação de uma instituição voltada para a produção de estatísticas oferecia 

um caráter oficial às informações colhidas. Assim, as informações ganhavam um caráter 

burocrático, passando a ser base essencial para os propósitos de crescimento econômico 

e social da nação. As informações tratadas pelo IBGE eram apresentadas ao público com 

um caráter de confiabilidade, ou seja, presumia-se que haviam passado pelo crivo de 

normas e princípios e, por isso, serviam como fonte oficial para que a sociedade brasileira 

compreendesse a si mesma. 

A construção de diretrizes políticas para fortalecer o Estado moderno burocrático 

passava pela necessidade do governo de incorporar informações. A realidade nacional 

tornava-se transparente por meio das informações recolhidas pelo IBGE, que provia o 

Estado dos insumos necessários para a geração de conhecimentos em torno da realidade 

física, econômica e social do Brasil. 

As informações organizadas pelo IBGE apresentavam-se como um bem a serviço 

do Estado burocrático. Em poder do IBGE, surgiam como oficiais e cobertas de precisão, 

por isso mesmo poderiam servir para atender a vários setores da sociedade e auxiliariam 

                                                 
13 Em 1933, reuniu-se uma comissão interministerial que organizou um anteprojeto para a construção do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) que foi instalado em maio de 1936. O INE foi transformado no 

Conselho Nacional de Estatística (CNE), que passou a se preocupar com a construção, em 1937, do 

Conselho Brasileiro de Geografia (CBG), que deveria ser transformado num órgão central capaz de 

coordenar as instituições geográficas nacionais. Em 1938, devido à ampliação das atribuições, o INE passou 

a ser denominado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vinculando-se diretamente à 

Presidência da República. 

 

 



54 

 

na construção de diretrizes políticas. A informação organizada e tratada pelo IBGE 

poderia ser vista como sendo a oficial, tornando-se íntegra, relevante e consistente; em 

outras palavras, serviria para gerar tomadas de decisões a serviço dos propósitos estatais.  

O governo centralizador de Getúlio Vargas compreendeu que a organização da 

informação estatística representava uma maior probabilidade de controle da realidade 

social e econômica, um instrumento poderoso para a política do Estado Novo – dados 

capazes de gerar conhecimento. Quando reunidas em um centro de cálculo, como no caso 

o IBGE, as informações estatísticas servem como instrumento de poder para a construção 

da realidade que se pretende ler. As leituras feitas a partir de fontes estatísticas pertencem 

a redes de saberes que alimentam o próprio processo de busca por mais dados estatísticos 

num crescente ciclo de acumulação. 

Observou Senra (2005) que são necessários inúmeros saberes para a elaboração 

das estatísticas, tais como a Demografia, a Geografia, a Sociologia, entre outros. A partir 

desse pressuposto, entende-se que a constituição de uma instituição responsável pela 

elaboração de informação estatística exigia que uma gama de saberes convergisse para o 

objetivo de servir ao Estado burocrático. Entretanto, reunir conhecimentos específicos a 

favor dos objetivos de Estado, com claras finalidades políticas, demandava uma mão de 

obra devidamente preparada para assumir tal função. 

A formação de uma instituição preocupada exclusivamente com a informação 

estatística representou um avanço para o Brasil, pois as pesquisas passavam a ser feitas 

com o amparo da ciência, com métodos e procedimentos normativos. 

Pela primeira vez, conseguem elaborar registros individuais, não mais 

apenas de tempos em tempos, quando da feitura dos censos, mas 

continuamente, com regularidade. Isso se deu através das técnicas 

amostrais, aprimoradas e simplificadas, assimiláveis ao cotidiano das 

instituições estatísticas. Liberam-se das amarras dos registros 

administrativos, bem assim, do primado dos censos, que, contudo, 

seguem sendo feitos; enfim, ganham liberdade para conformarem e 

fortalecerem as estatísticas nacionais (sob olhar nacional). O 

planejamento e a contabilidade nacionais completam as mudanças, e as 

instituições estatísticas se consolidam; vivem sua época de ouro. 

(SENRA, 2005, p. 88) 

 

A preocupação da Era Vargas com as informações estatísticas ajudou a expressar 

a formação de um regime de informação, no qual as reuniões dos dados estatísticos 

serviriam para configurar a relevância de coletividades. Esse tipo de informação teria a 

característica de ordenar e classificar múltiplas individualidades que até então se 

apresentavam como disformes e ingovernáveis. 
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A informação estatística se colocava no cenário político da Era Vargas como 

repleta de legitimidade, credibilidade, dotada por um discurso científico, neutro. Por meio 

da análise do IBGE é possível reconhecer a estreita relação entre o governo Vargas e a 

importância da informação estatística como instrumento de mapeamento e controle da 

população. O IBGE oferecia subsídios para a elaboração de políticas governamentais que 

podiam ser justificadas pelo discurso científico segundo o qual os dados apresentados 

falariam por si mesmo. 

O discurso da imparcialidade envolvia a informação estatística acumulada pelo 

centro de cálculo14, no caso o IBGE. O discurso do desenvolvimentismo começava a 

ganhar fortes tons no Brasil e justificava bem a necessidade de modernização preconizada 

pelo governo. O governo inaugurado por Getúlio Vargas precisava romper com o 

federalismo instalado durante a Primeira República, a centralização passava a ser a meta 

a ser estabelecida. Como afirma Senra (2008), a construção do IBGE não escapa a essa 

nova lógica de governabilidade inaugurada na Era Vargas. 

Assim, é o poder político dos estados que precisa ser atacado, não seu 

poder administrativo, no qual um esquema de descentralização pode se 

sustentar, sem ferir as bases do Estado Nacional. Nacionalismo não 

convive bem com federalismo, sobretudo o federalismo exacerbado de 

nossa tradição republicana; mas é bom companheiro de ‘consórcios 

interadministrativos’, que utilizam a terminologia das ‘regiões e da 

nação’. Por sinal, é esse o momento da invenção formal, pelo IBGE, 

das regiões geográficas, que não casualmente são também 

socioculturais. Os primeiros mapas oficiais que representam o Brasil 

dividido em regiões, muito próximos dos que existem até hoje, datam 

de 1942. (SENRA, 2008, p. 24) 

 

O período de 1930 a 1945 pode ser compreendido como o encontro de ideias 

políticas autoritárias com discursos de modernização da nação por meio da burocracia. O 

IBGE, embora não tenha sido o único, representou um elemento-chave como prova de 

demonstração da configuração de um regime de informação estadocêntico durante a Era 

Vargas. A sua materialização representava mais um sinal de que o Estado brasileiro 

começava a entender a importância da informação como instrumento capaz de fornecer 

uma visão panorâmica da nação.  

                                                 
14 Baseando-se nas explicações de Latour, podemos definir um centro de cálculo como uma instituição 

central com recursos para reunir e processar inscrições diversas vindas das periferias. Nesse centro, as 

inscrições passam a ser padronizadas e comparadas. Após esse trabalho, essas inscrições se ampliam e 

transforma-se em conhecimento sobre a realidade sendo capazes de operarem modificações dessa própria 

realidade. 
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Os centros de cálculo são locais de concentração de saberes técnico-científicos, 

onde os cientistas e técnicos se encontram instalados no intuito de fomentar mais 

discursos racionais a partir das informações que foram acumuladas. Assim, na visão de 

Latour (2000), os centros de cálculos representariam geradores de conhecimentos a serem 

irradiados para a sociedade como um todo. A informação acumulada nos centros de 

cálculo ganha um poder de agenciamento, uma vez que pode ser misturada, comparada, 

lida e relida, se comunica e pede por novas informações.  

A dificuldade da tarefa de dominar a Terra ou o céu quase se equipara 

à de dominar a situação econômica de um país. Não existe telescópio 

que a mostre, não há coleção para ser feita, expedição para colocá-la no 

mapa. Também no caso da economia, a história de uma ciência é a 

história dos meios inteligentes usados para transformar tudo o que se 

faz, se vende e se compra em algo que possa ser mobilizado, reunido, 

arquivado, codificado, recalculado e mostrado. Esse meio consiste em 

fazer pesquisa, espalhar pesquisadores pelo país, todos com o mesmo 

questionário predeterminado para ser preenchido, fazendo a todos os 

empresários as mesmas perguntas sobre suas empresas, suas perdas e 

ganhos, suas previsões sobre a futura saúde e economia. A seguir, 

reunidas todas as respostas, podem ser preenchidas outras tabelas que 

resumem, organizam, simplificam e classificam as empresas de uma 

nação. Alguém que olhe para os gráficos finais estará, de algum modo, 

contemplando a situação econômica. Evidentemente, [...] surgirão 

controvérsias sobre a precisão desses gráficos e sobre quem deve ser 

considerado o porta-voz da economia. Mas como também sabemos, a 

controvérsia será realimentada com outros gráficos, acelerando o ciclo 

de acumulação. Os agentes alfandegários têm estatísticas que poderão 

ser acrescentadas aos questionários; agentes fiscais, sindicatos, 

geógrafos, jornalistas, todos produzem enorme quantidade de registros, 

pesquisas de opinião e gráficos. Aqueles que ficam nas agências de 

estatísticas podem combinar, reorganizar, sobrepor e recalcular esses 

números, que vão dar num ‘produto nacional bruto’ ou numa ‘balança 

de pagamentos’, exatamente como outros, em agências diferentes, vão 

dar em ‘ilha Sacalina’, ‘taxionomia de mamíferos’, ‘jazidas 

petrolíferas’ ou ‘novo sistema planetário’. (LATOUR, 2000, p.369) 

 

O IBGE é o protótipo perfeito de um centro de cálculo na teoria de Latour. Cabe 

ao centro de cálculo decidir quais são as inscrições que devem ser buscadas nas periferias 

para alimentar o centro. Certamente que as inscrições retiradas das periferias são apenas 

projeções e não a realidade, por isso nos centros elas podem ser analisadas, pensadas e 

submetidas a inúmeras operações de seleção, extração, redução, mas sempre para servir 

a um propósito ditado pelo Estado, o propósito de governabilidade. O movimento 

constante entre centro e periferia é capaz de gerar o acúmulo de informações estatísticas, 

servindo como prova para demonstrar que não há divisão entre universal e local. Um ciclo 

de acumulação de inscrições entre o centro e as periferias é estabelecido em forma de 
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rede, pois se as periferias enviavam dados estatísticos ao centro de cálculo, esse por sua 

vez ofertava às periferias os novos conhecimentos elaborados. 

A informação, uma vez estabilizada em um centro de cálculo, produz 

conhecimento em um ciclo constante de acumulação. Recolher informação estatística em 

torno de temas como educação, saúde, segurança pública, dentre outras, ajuda a 

configurar políticas de informação, pois o subsídio para seus desenvolvimentos pode ser 

desmembrado em torno das informações colhidas e organizadas. A construção de um 

centro de cálculo, como foi o IBGE, formalizava a construção de práticas, regras e normas 

capazes de agregar esforços para a coleta de informações estatísticas situadas nas 

periferias. O IBGE, como centro de cálculo, acumulava informação primária, mas sem 

deixar de também produzir informação secundária e terciária, ou seja, produção de 

metainformação. A informação estatística auxiliava o Estado autoritário da Era Vargas a 

conhecer melhor o país e, a partir de então, criar estratégias para melhor agir, melhor 

governar. Era a lógica da governamentalidade sustentada por Foucault que entrava em 

cena, pois afirmava que era possível intervir com maior eficácia sobre as populações. 

A construção do IBGE foi pensada para constituir um centro de cálculo preparado 

para exercer uma forte influência informacional a partir de leituras feitas pelo Estado que 

deveriam ser disseminadas na sociedade brasileira. O IBGE era um instrumento a mais 

para que o Brasil ampliasse a sua capacidade de conhecimento sobre as mais variadas 

situações, para a superação de lacunas em torno das mazelas sociais que ainda colocavam 

o país em uma situação de atraso. O IBGE representou o espaço para que a informação 

pudesse ser recebida, transformada, organizada, para enfim ser transferida por diversos 

canais. Esse Instituto sintetiza bem a vontade do governo Vargas em dominar essa 

importante ferramenta, a informação, que se colocava a serviço das questões do Estado 

Novo primando pela urgente modernização. 

 

 

2.8 O Estado Novo e o novo regime de informação 

 

 

O primeiro governo de Getúlio Vargas sentiu a necessidade de modernizar o país 

ampliando o número de indústrias e agindo com mais controle sobre os quadros da 

administração. Para que essas ações se concretizassem era necessário direcioná-las por 

meio da racionalidade, o que poderia ser adquirido com a adoção de um modelo 
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burocrático. Dessa forma, essa nova configuração estatal instalada com a chegada de 

Getúlio Vargas ao poder impulsionou as ações da máquina governamental em direção à 

modernização do país. As atividades do Estado deveriam ser executadas por um corpo de 

funcionários especializados que passaria a atuar em diversos setores por meio de práticas 

uniformizadas. 

Apesar dos esforços e avanços realizados pelo país na Era Vargas quanto à 

meritocracia, é preciso salientar que as práticas clientelistas não saíram de cena 

totalmente. Essas chegaram a se constituir como uma importante moeda de troca para 

Getúlio Vargas implementar novas relações políticas e sociais em um Estado que 

necessitava se modernizar. Na verdade, as relações clientelistas ainda podiam ser 

observadas como uma das estratégias empreendidas por Getúlio Vargas no intuito de 

esvaziar o poder das oligarquias estaduais, mas sem interferir nas relações de trabalho 

desenvolvidas no meio rural. Selou-se uma espécie de pacto tácito entre o governo 

autoritário e os latifundiários, pelo qual os arranjos clientelistas ainda eram utilizados pelo 

então presidente do Brasil com o propósito de ganhar apoios e fortalecer o seu projeto de 

poder. Projeto que exigiu que jogos políticos fossem executados em favor de 

determinados grupos estaduais e locais, bem como os grupos industriais emergentes, os 

militares, novos grupos de profissionais especializados e o operariado urbano.  

Para conseguir contemplar a todos esses grupos, a política desenvolvida na Era 

Vargas precisou sacrificar o ideal de meritocracia que se pensava implantar no país. 

Assim, as práticas clientelistas não deixaram de servir como respostas para diminuir 

conflitos que poderiam ameaçar o novo projeto de poder implementado com a Revolução 

de 1930. O clientelismo, com sua hierarquia de vínculos e troca de favores, foi exercido 

pelo governo varguista por meio da alocação de postos de direção e chefia dentro dos 

diversos órgãos que passaram a ser construídos. Em suma, Vargas soube se utilizar da 

persuasão e da promessa de favores para estabelecer seu poder. As benesses expressas na 

distribuição de cargos, tanto políticos quanto de direção nas novas instituições, serviram 

como moeda de troca que ampliaram a hegemonia política do Estado Novo.  

Não obstante às críticas feitas ao clientelismo que ainda marcava o período 

varguista, não podemos deixar de reconhecer que os quinze anos da denominada Era 

Vargas representaram um divisor de águas para o Brasil, pois definiram novos rumos para 

a economia do país ao iniciar o deslocamento de uma economia agroexportadora para a 

industrialização. A intervenção estatal apresentava-se como o objetivo maior a ser 
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alcançado, o que levou a criação de ministérios para regular o comércio, o trabalho, a 

saúde, a educação e a indústria (LEOPOLDI, 1999). 

Novos atores entraram em cena e passaram a atuar em uma série de instituições 

criadas para dar sustentação ao projeto de modernização iniciado pelo governo varguista. 

As instituições fundadas entre as décadas de 1930 e 1940 também serviram de base para 

a reprodução dos ideais de controle e centralização vivenciados pelo novo sistema político 

em uma fase de transição. A burocratização passava a marcar esses novos tempos, nos 

quais os documentos recebiam uma maior atenção. 

Os documentos, muito além de serem vistos como instrumentos para a 

organização burocrática, devem ser compreendidos como objetos importantes para a 

constituição de ideologias e regras. Em um Estado burocrático, são os documentos que 

definem as novas práticas e, por meio deles é possível recuperarmos a materialidade do 

discurso burocrático. Os documentos são a melhor imagem da materialização da 

burocracia. O próprio Weber havia propagado a imagem que associava modernos 

escritórios à produção de inúmeros documentos. Assim, pensar em Estado moderno 

burocrático significava pensar na presença de documentos, uma imagem tão forte que 

auxiliou a difundir a crença de que a falta dos documentos pode gerar incertezas e uma 

situação de perigo para os indivíduos (HULL, 2012). 

Instrumentos por excelência de uma configuração burocrática, os documentos 

eram os veículos da informação oficial gerada e organizada pelas instituições fundadas 

durante a Era Vargas. A informação foi um dos instrumentos principais para o processo 

de burocratização na Era Vargas, mesmo porque a burocracia liga-se totalmente à 

informação. Se por um lado a informação se apresentava como instrumento para o 

aperfeiçoamento do processo de burocratização, por outro, ela deveria servir ao Estado 

burocratizado quando apresentada de uma forma racional, organizada por procedimentos 

normativos e formais. 

Com o advento da modernização no Brasil, expressa no crescimento da 

industrialização e da urbanização, o Estado burocrático passou a criar demandas por 

profissionais da informação. Desencadeava-se uma nova configuração do regime de 

informação ao valorizar a produção de informação a serviço da manutenção do poder. O 

DASP teve uma influência na configuração de um novo perfil de profissionais 

preocupados com o tratamento, organização e disseminação de informações em 

documentos. Esses profissionais deveriam realizar suas tarefas não mais de forma 

pragmática, mas sim se pautando em esquemas teóricos e racionais. Como agentes 
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necessários ao Estado, caberia a esses a tarefa de construção de metainformação, por meio 

de ações coordenadas e pautadas em coerência e sistematização, conforme as disposições 

do DASP. Dessa forma, acreditamos que a formatação do regime de informação na Era 

Vargas influenciou na configuração desse tipo de profissionais, haja vista que o Estado 

burocrático precisava recrutar agentes mais especializados, capazes de garantir o acesso 

aos documentos por meio de competências relativas à organização e recuperação da 

informação, afastando-se cada vez mais de um perfil generalista e superficial.  

Na Era Vargas, as informações obtidas, tratadas e armazenadas pelas instituições 

então criadas auxiliavam a “mapear” o país. Com o auxílio de canais formais, também 

organizados no período varguista, a informação era disseminada para atender os 

propósitos de fortalecimento do poder central, pois fornecia subsídios para a criação de 

políticas públicas. A informação era organizada pelas instituições do Estado burocrático 

instituída pela Era Vargas que passava a utilizá-la de forma racional, com a finalidade de 

construir o conhecimento que o governo desejava que fosse divulgado para a sociedade. 

A informação produzida no ambiente de um Estado burocrático deveria circular 

por meio de canais estabelecidos, sendo registrada em documentos produzidos pela 

administração pública. A informação que serviu ao Estado burocrático da Era Vargas 

possuiu uma relação forte com a questão do poderio estatal e, para tanto, se fazia 

necessário que o país iniciasse a preparação de um campo biblioteconômico, bibliográfico 

e documentalista voltado para atender às demandas do Estado. 

A compreensão do perfil das instituições criadas nas décadas de 1930 e 1940 nos 

permite entender os vínculos que estabeleciam com as questões informacionais e como o 

Estado precisava ordenar a produção, a organização e a difusão de informações 

administrativas de forma mais racional para servir como elemento estratégico às políticas 

do governo autoritário. 

O desenvolvimento da industrialização, um dos principais pilares para a 

modernidade pretendida pelo governo iniciado em 1930, ampliaria a economia de 

mercado, além de renovar os meios de produção e distribuição da informação. A 

Revolução de 1930 e a instauração do Estado Novo em 1937 abriram o Brasil para a 

conformação de um regime de informação estadocêntrico. Tal fato ocorria porque a 

informação – mais do que nos governos anteriores – passava a ser utilizada de maneira 

racional para servir como elemento estratégico capaz de guiar o Estado a direcionar suas 

ações de forma concreta em torno de um controle estatal efetivo. Defende-se, nesta tese, 

que durante a Era Vargas, o Brasil começou a desenhar um novo campo 
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biblioteconômico, bibliográfico e documentalista, no qual a participação da esfera 

governamental fez da informação um elemento de apoio ao Estado centralizador e 

permitiu uma configuração mais racional da máquina administrativa, especialmente a 

partir de 1937 com o Estado Novo. 

Anteriormente à Era Vargas, a Biblioteca Nacional, atuando como lugar de 

memória documentária com o objetivo de salvaguardar o patrimônio cultural da nação, 

concentrava as funções de produtora de metainformação. No campo da Biblioteconomia, 

a organização de seu acervo ocorria com a ajuda de bibliografias e catálogos que 

representavam a metainformação por excelência e possibilitavam a representação 

descritiva e temática da informação para servirem como instrumentos à recuperação da 

informação.  

De acordo com Juvêncio e Rodrigues (2013), a Biblioteca Nacional entre os anos 

de 1905 e 1915 vivenciou um período de reformas tanto em relação às mudanças em sua 

estrutura física, decorrentes da instalação de um prédio novo em 1910 que se deu 

acompanhado de um moderno mobiliário, como também em torno do seu corpo de 

funcionários e das ações a serem desempenhadas por essa instituição. Foi durante esse 

período que a Biblioteca Nacional recebeu do governo federal a autorização para fundar 

um curso de Biblioteconomia que passaria a funcionar dentro da própria instituição.  

O principal responsável por esse importante período de reestruturação da 

Biblioteca Nacional foi o diretor geral Manoel Cícero Peregrino da Silva, que conseguiu 

abri-la ao intercâmbio internacional com diversas instituições da Europa. Como fruto de 

tal ação, Peregrino da Silva aproximou a Biblioteca Nacional do movimento da 

Documentação iniciado por Paul Otlet na Europa (JUVÊNCIO, RODRIGUES, 2013). 

Segundo Bettencourt (2014), foi sob a direção de Manoel Cícero Peregrino que foi criado 

o Serviço de Bibliografia e Documentação em correspondência com o Instituto 

Internacional de Bibliografia (IIB) com o intuito de utilizar a Classificação Decimal 

Universal (CDU) para organizar o repertório bibliográfico brasileiro em fichas 

catalográficas. 

As mudanças ocorridas na Biblioteca Nacional durante as primeiras décadas do 

século XX são a prova de que o regime de informação no Brasil, ainda que de forma 

limitada, iniciava um diálogo com as novas tendências nascidas no cenário europeu em 

torno das preocupações com a organização e o tratamento da informação. As inovações 

implantadas por Peregrino ainda mantinham como foco o plano da produção de 

metainformação simbolizada pelas bibliografias e pelos catálogos. Assim, defendemos 
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que será com o advento da Era Vargas, em que a ânsia pela modernização se transforma 

numa bandeira mais preeminente, que uma nova configuração do regime de informação 

passou a ganhar vulto. Na década de 1940, a biblioteca do DASP implementou modernas 

técnicas biblioteconômicas, sendo grande inovação a instalação do Serviço de 

Intercâmbio de Catalogação (SIC), pelo qual a catalogação cooperativa passou a ser 

estimulada, apesar de todas as dificuldades que as bibliotecas ainda apresentavam, seja 

por falta de recursos financeiros ou de pessoal qualificado.  

Por meio da análise do processo histórico brasileiro, percebemos que desde a 

década de 1930 começou a ocorrer uma remodelação do regime de informação 

determinado por um Estado burocrático que procurava ter o controle de informações de 

caráter administrativo, além daquela de configuração socioeducacional. Resumidamente, 

podemos esquematizar as ações informacionais do Estado em dois sentidos: aquelas de 

cunho administrativo, possuidoras de uma importância fundamental como valor 

estratégico capaz de aprimorar as ações do Estado burocrático por meio do DASP e do 

IBGE, e as de caráter socioeducacional, expressas nos programas do INEP, INL e DIP. 

Esses organismos criados no período varguista desenvolviam redes 

informacionais que permitiam o fluxo da informação de caráter oficial. Acreditamos que 

o regime de informação, estruturado durante a Era Vargas, expressava a lógica do controle 

do administrativo. A informação era reconhecida pelo Estado burocrático como elemento 

capaz de ampliar as possibilidades de servir como instrumento de poder, visto que seus 

sustentáculos se tornaram muito mais extensivos pelos diversos campos e setores da 

sociedade.  

O conceito de regime de informação auxilia-nos a compreender a complexidade 

dos processos de institucionalização da informação que foram sendo geridos no Brasil 

durante a sua fase histórica de modernização. O regime de informação estabelecido com 

a Era Vargas não se limitava às decisões governamentais em torno de ações e programas 

voltados para a informação, mas, antes disso, pressupunha a existência de uma nova 

cultura política que precisava se apoiar na informação.  

Na concepção de González de Gómez (2003), o regime de informação 

representaria a maneira como uma determinada formação social – no nosso caso o período 

varguista – organiza o seu modo de produção informacional dominante, conforme as 

possibilidade culturais e certas relações de poder, definindo os sujeitos, as organizações, 

as regras e as autoridades informacionais e os meios e recursos preferenciais de 

informação, os padrões de excelência, além dos modelos de sua organização, interação e 
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distribuição, vigentes em certo tempo, lugar e circunstância. Dessa forma, utilizamos o 

conceito de regime de informação para visualizar tanto macros como micros conjunturas 

estruturais desenhadas durante a Era Vargas, o que muito nos auxilia a identificar a 

movimentação de agentes sociais (as instituições criadas nesse período) em seus 

procedimentos por se inteirarem dos fluxos de informação predominantes naquele 

contexto sócio-político. 

De acordo com Magnani e Pinheiro (2011), compreender um dado regime de 

informação significa conseguir entender de que forma a informação estabelece ao seu 

redor múltiplos interesses por parte de atores que se utilizam de artefatos para 

direcionarem práticas informacionais. Dessa forma, refletimos que a Era Vargas permitiu 

que toda uma cadeia institucional composta pelas instituições criadas nesse período 

passasse a se preocupar com a produção, o uso e a disseminação da informação e atuasse 

em vários níveis.  Isso se deu de forma a operacionalizar a circulação de informação como 

modo de assegurar que o Estado burocrático não fosse desprovido de recursos 

informacionais capazes de munir seus programas e ações. Observa-se que a informação 

era caracterizada por estar ligada às atividades práticas em respostas à demanda do Estado 

burocrático pela modernização do Brasil. 

Em termos de configuração de regime informacional verificamos, portanto, que a 

cadeia institucional elaborada na Era Vargas direcionou seus esforços para amparar o 

Estado burocrático em torno de um suporte informacional que contemplasse tanto a 

informação administrativa como a informação socioeducacional. A conjuntura histórica 

do Brasil da década de 1950 permitiu a observação de uma nova reconfiguração do regime 

informacional que passou a direcionar suas preocupações em torno da informação de 

caráter técnico-científico.  

Nos capítulos que se seguem procuraremos apresentar como foi a atuação de 

novos atores sociais que passaram a atuar numa conjuntura mundial do pós-Segunda 

Guerra e como influenciaram e foram influenciados pelas reformulações do regime 

informacional marcado pelos acontecimentos político-sociais da Era Vargas. As novas 

exigências em torno da produção, uso e disseminação de uma informação de caráter 

técnico-científico abriram espaço para perspectivas mais exigentes que precisaram ser 

respondidas pela renovação da cadeia institucional. A formação do IBBD abriu espaço 

para a construção de outras modalidades de metainformação pelas mãos de profissionais 

da informação que vivenciavam um processo de expansão de seu grau de especialização 

e de visibilidade maior perante o Estado e a sociedade.  
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3 A UNESCO DE PAULO CARNEIRO  

 

 

A trajetória de Paulo Estevão Berrêdo Carneiro (1901-1982) encontra-se 

intrinsecamente vinculada a sua atuação na UNESCO. Foi ainda no início da criação 

desse órgão da ONU, situado em Paris, que Paulo Carneiro conseguiu estabelecer, perante 

os meios intelectuais, políticos e também diante da opinião pública, a sua imagem de 

intelectual e cientista. Ocupou uma posição de intermediário entre as políticas 

desenvolvidas por esse organismo internacional e os interesses tanto de agentes que 

ocupavam cargos no governo como daqueles que circulavam em meios acadêmicos e 

institucionais brasileiros. Nesse papel, Paulo Carneiro procurou favorecer a articulações 

entre as propostas da UNESCO e os interesses de atores sociais no Brasil.  

Paulo Carneiro, que chegara a ocupar cargos políticos durante a Era Vargas, era 

um grande partidário do discurso da modernização e do progresso propagado durante as 

décadas de 1930 e 1940. Sendo assim, encontrou na UNESCO um forte aliado capaz de 

oferecer ferramentas estratégicas que o Brasil poderia dispor para colocar adiante seus 

projetos de fortalecimento nacional perante o mundo. A UNESCO apresentava-se no 

cenário internacional como um novo ator em defesa da pesquisa científica e tecnológica, 

passível de gerar progresso e desenvolvimento para os povos. 

A composição de um novo regime informacional de característica estadocêntrica 

iniciado na Era Vargas passou a ganhar uma diferente conotação com a entrada da 

UNESCO. Tal situação ocorria porque as bibliotecas e os centros de documentação 

passaram a receber um cuidado especial dentro das políticas da UNESCO, que entendia 

a importância do tratamento de documentos para a divulgação do conhecimento cultural 

e científico de maneira mais ampla. 

Enquanto instrumento de diálogo para o desenvolvimento do campo científico, 

educacional e cultural, a UNESCO possibilitou a Paulo Carneiro construir uma rede de 

relações com atores sociais envolvidos nas instituições governamentais criadas no Brasil 

no final das décadas de 1940 e início de 1950 que possuíam interesse em participar dos 

programas e atividades fomentadas por essa organização internacional. Visando observar 

como se processou a atuação de Paulo Carneiro dentro da UNESCO, faz-se necessário 

compreender a trajetória desses dois atores e como suas ações estariam vinculadas. 
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3.1 UNESCO: origem e formação  

 

 

O fim da Primeira Guerra Mundial apresentou ao mundo uma Europa destruída e 

repleta de mazelas que precisavam ser solucionadas. Como o clima de revanche 

permanecia no ar, uma das soluções encontradas foi a criação da Liga das Nações, uma 

organização internacional que agiria como um campo de diálogo capaz de evitar novos 

conflitos e garantir a permanência da paz. Criada em 1919, com sede em Genebra, a Liga 

das Nações possuía uma Secretaria Geral Permanente, que era composta de uma 

Assembleia Geral e de um Conselho Executivo. A Assembleia Geral era formada pelos 

representantes dos países membros e o Conselho Executivo era formado por 

representantes desses países, alguns com assento permanente e outros temporário.  

Em reunião realizada em novembro de 1920, a Liga das Nações iniciava discussões 

sobre a criação de órgãos que viessem auxiliá-la na execução de suas tarefas. A instituição 

resolveu apoiar suas atividades em quatro grandes órgãos: um para debater questões de 

saúde, um para questões de comunicação, um para os problemas econômicos e financeiros 

e um para a cooperação intelectual dos povos. Coube à Organização Internacional de 

Cooperação Intelectual assegurar a colaboração intelectual dos povos por meio de ações 

que estimulassem a cooperação e o intercâmbio das atividades culturais produzidas pelos 

países membros (SOUZA, 2011). 

A Organização Internacional de Cooperação Intelectual se empenhou para o 

estabelecimento de um Comitê Internacional de Cooperação Intelectual (CICI) que 

passou a atuar a partir de 4 janeiro de 1922 como órgão consultivo composto por 

indivíduos eleitos para oferecerem consultorias voltadas às estratégias de ajuda mútua. 

Desejosos em transformar o trabalho de consultoria realizado pelo Comitê em ações mais 

palpáveis e verdadeiramente efetivas, os representantes franceses propuseram, em 1924, 

a fundação de um Instituto Internacional de Cooperação Intelectual. Sua instalação 

ocorreu em 1926, em Paris, permitindo a seus membros imaginarem que as atividades de 

cooperação intelectual ocorreriam de forma muito mais eficaz com a ajuda de um discurso 

internacionalista capaz de incentivar os povos para a urgência da cooperação e do 

intercâmbio cultural e intelectual. A primeira meta do ICIC era a renovação dos laços 

existentes entre academias e intelectuais, os quais haviam sido abalados pela guerra. Para 

agir com certa autonomia frente aos ditames governamentais, o ICIC se manteria com 
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pagamento de taxas que os delegados nacionais recolheriam junto a seus governos 

(VALDERRAMA, 1995; SOUZA, 2011).  

A Segunda Guerra (1939-1945) acabou por interromper as ações desenvolvidas 

pelo órgão. Tornava-se unânime que a Liga das Nações e seus órgãos de apoio haviam 

falhado em salvaguardar a paz entre os povos para evitar uma nova guerra. O fracasso, 

em parte, teria ocorrido porque a França e a Inglaterra haviam se apossado da Liga das 

Nações para darem vazão aos seus interesses, o que teria esvaziado a missão de 

cooperação entre os povos. Finalizada a Segunda Grande Guerra, era preciso pensar em 

uma nova forma de cooperação entre os povos, ou melhor, em um novo organismo 

internacional que, com a ajuda de órgãos de apoio, renovaria os mesmos ideais de 

cooperação. 

Na chamada Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, em junho de 1945, 

foi decidida a criação desse novo organismo, um espaço para as nações dialogarem em 

favor da paz, uma nova tentativa de recomeço para a humanidade. Assim, em outubro de 

1945 entrava em vigor o documento de criação da Organização das Nações Unidas (ONU) 

que deveria ter sua sede na cidade de Nova York. Sua primeira reunião ocorreu em janeiro 

de 1946, decidindo-se que, de forma análoga à extinta Liga das Nações, pautaria suas 

estratégias com o apoio de órgãos auxiliares.  

Segundo Valderrama (1995), a inspiração para a criação da UNESCO veio da 

antiga Organização Internacional de Cooperação Intelectual da Liga das Nações. Os 

arquivos do ICIC foram revisitados por aqueles que dariam fundamento à recém-criada 

UNESCO, pois se sabia que por meio deles era possível reiniciar o trabalho de cooperação 

intelectual entre os povos sem a necessidade de iniciar suas ações do zero, uma vez que 

a estrada já havia sido pavimentada. Sobretudo, era também possível aprender com os 

erros da Organização Internacional de Cooperação Intelectual, os quais indicavam que as 

atividades culturais e educacionais deveriam ser baseadas em organizações criadas pelos 

povos e não pelos governos e seus governantes.  

Entre 1º e 16 de novembro de 1945, a ONU organizou uma conferência em 

Londres, visando à criação de um organismo intergovernamental para suporte ao 

desenvolvimento da educação e da cultura. Devido à influência de prestigiosos cientistas 

que participavam da conferência, declarou-se que o novo organismo também deveria 

incorporar a ciência em sua missão. Diante da manifestação dos cientistas, o novo 

organismo intergovernamental passava a ser batizado com o nome de Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO.  
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De acordo com Petitjean e Domingues (2004), o hibridismo era a marca mais 

chamativa do novo organismo. Isso ocorria porque a UNESCO surgiu como um 

organismo intergovernamental, mas que possuía um Conselho Executivo composto de 

intelectuais autônomos que não representavam seus países. Essa situação gerou debates e 

discussões até que em 1954, na Conferência Geral de Montevidéu, os delegados dos 

Estados Unidos conseguiram pressionar para que a UNESCO se transformasse apenas em 

um organismo intergovernamental.  

Entre 20 de novembro e 10 de dezembro de 1946, ocorreu em Paris a primeira 

Conferência Geral da UNESCO. O cenário de desolação que imperava em várias cidades 

europeias, com a destruição de prédios dedicados à educação, cultura e ciência, foi uma 

das principais preocupações debatidas pelos presentes. Sendo assim, nos seus primeiros 

anos, a UNESCO procurou conduzir uma vigorosa campanha mundial em favor da 

reconstrução desses espaços propiciadores de saberes. Entretanto, o alerta para a 

reconstrução dos prédios públicos voltados para a cultura e educação não era novo, havia 

sido mencionado durante o período da guerra, em 1942, na Conferência dos Ministros de 

Educação dos Países Aliados (CAME), organizada em Londres. Existiu por parte da 

CAME uma preocupação em imaginar estratégias para a recuperação de bibliotecas 

destruídas e seus acervos, que haviam sido dispersos pelas tropas nazistas.  

 

 

3.2 UNESCO: política para bibliotecas 

 

 

Imbuída da necessidade de gerar um novo começo para tudo o que a guerra havia 

destruído e impedido de avançar, a UNESCO criou uma variedade muito grande de 

programas direcionados a facilitar a cooperação internacional no campo da educação, da 

cultura e da ciência como elementos essenciais para a promoção da paz mundial. As 

bibliotecas e centros de documentação passaram a ganhar uma atenção especial dos 

membros da UNESCO, uma vez que a informação se apresentava como componente 

crucial para a promoção da paz entre os povos. Dentro desse paradigma, a UNESCO 

entendia que as bibliotecas públicas eram essenciais para complementar a educação de 

jovens e adultos, além auxiliarem na difusão da cultura do país:  

Se ha llamado ‘universidades del pueblo’ a las bibliotecas públicas 

gratuitas, las que, en efecto, cuando se encuentran lo bastante 
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desarrolladas, constituyen verdaderos centros de cultura alrededor de 

los cuales se estructura todo un sistema popular de educación de 

adultos. Pero, además, las grandes bibliotecas públicas responden 

también a las exigencias de lectores más avanzados y más 

especializados y forman parte del patrimonio intelectual de cada país al 

igual que las grandes universidades nacionales y las bibliotecas de 

investigación, ya que sirven tanto a especialistas y eruditos como al 

público em general. Poner los libros al alcance de los estudiosos no es 

menos urgente ni menos difícil que ponerlos al alcance del pueblo. 

(UNESCO, 1975, p.9)15 

 

De acordo com Laugesen (2014), após a Segunda Guerra Mundial, a UNESCO 

conseguiu o êxito de promover o ideal das bibliotecas públicas em escala mundial. O 

novo organismo da ONU exerceu uma grande contribuição ao propagar a importância das 

bibliotecas públicas em uma escala global, atingindo os mais diversos povos e países. Em 

especial, sua atuação foi direcionada para as nações em desenvolvimento, nas quais as 

bibliotecas ainda recebiam pouco valor por parte dos governos e de grande parte das suas 

populações que vivenciavam a falta de literacia.  

O discurso moldado pela UNESCO e propagado pelo mundo a favor da expansão 

das bibliotecas públicas refletia a realidade dos desafios a serem superados pelo mundo 

no contexto do pós-Segunda Guerra. A reconstrução das nações arrasadas diretamente 

pelas batalhas, a descolonização dos países asiáticos e africanos e o raiar da Guerra Fria 

representavam um novo cenário, onde as bibliotecas públicas seriam inseridas como 

instituições fundamentais na luta pela construção de um mundo mais humanitário. Para 

expressar seus ideais em torno das bibliotecas públicas, a UNESCO preocupou-se em 

materializar seus discursos em torno de duas importantes publicações de 1949: o 

manifesto Public Library Manifesto e o manual Public Library Extension.  

O Public Library Manifesto, de 1949, é o mais relevante documento para se 

compreender a importância que a UNESCO reservava às bibliotecas públicas. O 

documento não ficou estático no tempo passou por duas importantes revisões em 1972 e 

1994. A partir do manifesto de 1949, a UNESCO deixava transparecer a sua crença na 

biblioteca pública como instrumento para a educação popular, para o crescimento do 

conhecimento internacional e para a promoção da paz, sendo inclusive reconhecida pelo 

                                                 
15 Bibliotecas públicas gratuitas têm sido chamadas de 'universidades do povo', na verdade, quando estão 

suficientemente desenvolvidas, constituem verdadeiros centros de cultura em torno dos quais um sistema 

popular de educação de adultos é estruturado. Mas, além disso, grandes bibliotecas públicas também 

atendem às demandas de leitores mais avançados e especializados e fazem parte da herança intelectual de 

cada país, bem como das grandes universidades e bibliotecas de pesquisa, pois servem tanto a especialistas 

quanto a acadêmicos como ao público em geral. Colocar livros ao alcance de estudiosos não é menos 

urgente ou menos difícil do que colocá-los ao alcance do povo. (UNESCO, 1975, p.9, tradução nossa). 
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organismo intergovernamental como um instrumento de promoção da democracia 

moderna.  

UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, has been created by the will of 46 countries. Its aim is to 

promote peace and social and spiritual welfare by working through the 

minds of men. The creative power of UNESCO is the force of 

knowledge and international understanding. This manifesto, by 

describing the potentialities of the public library, proclaims 

UNESCO’S belief in the public library as a living force for popular 

education and for the growth of international understanding, and 

thereby for the promotion of peace. (UNESCO, 1949, p.1)16 

 

De acordo com Lor (2015), por meio desse manifesto, a UNESCO declarava o 

valor que depositava na biblioteca pública como instituição democrática, operada pelo 

povo para o povo, criada sob o estatuto de direitos sociais, devendo ser mantida por 

fundos públicos, conservando-se aberta gratuitamente em igualdade de condições a todos 

os membros da comunidade. Como instituições culturais, as bibliotecas públicas 

assumem muitas formas de acordo com os diferentes países, mas em todos os locais 

possuem o mesmo objetivo de estarem prontas a atender às necessidades da sociedade em 

que se encontram inseridas. 

Mesmo possuindo menor importância e pouco reconhecimento em comparação 

com o Public Library Manifesto, o manual Public Library Extension não deve ser 

excluído como fonte propagadora dos ideais da UNESCO em torno das bibliotecas 

públicas. O manual era assinado pelo bibliotecário britânico Lionel McColvin, 

reconhecido por sua larga experiência como participante ativo do processo de 

desenvolvimento de bibliotecas públicas em seu país. O texto era uma espécie de guia 

para a implementação de bibliotecas públicas com a delimitação de processos, sistemas e 

métodos que deveriam ser seguidos para seus estabelecimentos em qualquer lugar do 

mundo.  Argumentava que a gestão e o financiamento das bibliotecas públicas deveriam 

proceder exclusivamente do Estado e não de uma entidade de nível local. Assim, as suas 

construções obedeciam aos mesmos preceitos levados avante pelas autoridades 

governamentais, da mais alta à mais baixa esfera de comando. McColvin defendia que as 

bibliotecas públicas eram bens universais, organizadas por princípios e fundamentos 

                                                 
16 A UNESCO foi criada pela vontade de 46 países. Seu objetivo é promover a paz e o bem-estar social e 

espiritual, trabalhando através das mentes dos homens. O poder criativo da UNESCO é a força do 

conhecimento e da compreensão internacional. Este manifesto, ao descrever as potencialidades da 

biblioteca pública, proclama a crença da UNESCO na biblioteca pública como uma força viva para a 

educação popular e para o crescimento do entendimento internacional e, portanto, para a promoção da paz. 

(UNESCO, 1949, p.1, tradução nossa). 
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comuns a todos os povos, onde não existiria nenhum tipo de discriminação, devendo estar 

abertas às pessoas de todas as classes: 

Public libraries in their simplest function exist as storehouses of 

knowledge and of experience which are freely open to people of every 

class, race, religion and age; but in recent years public libraries, 

wherever they have been well developed, have accepted far wider 

responsibilities than those of passive storehouses. They have an active 

part to play in adult education, making use of new techniques of 

communication, such as radio, films, discussion groups and exhibitions, 

so that the people who use libraries may be helped to read wisely and 

well and may be led to pay critical attention to the significant problems 

of their place and time. (McCOLVIN, 1949, p.5)17 

 

O pensamento de McColvin coincidia com as crenças da UNESCO em torno do 

Estado como provedor exclusivo de fundos para sustentar as bibliotecas públicas. A 

confecção do prefácio do manual ficou a cargo do então diretor-geral da UNESCO, Jaime 

Torres Bodet18, que havia sido chefe do Departamento de Bibliotecas do México, antes 

de assumir o cargo de ministro da Educação nesse país. No prefácio, Bodet exaltava o 

papel das bibliotecas públicas, que deveriam ser entendidas como armazéns de 

conhecimento e experiência, instrumentos de apoio à educação, sendo imprescindível que 

suas portas estivessem abertas para acolher a todos, sem restrições de classe, raça, religião 

ou idade (LAUGESEN, 2014). 

 

 

3.2.1 A UNESCO e a IFLA  

 

 

A década de 1950 iniciava-se com a UNESCO exaltando a importância das 

bibliotecas públicas, demonstrando tanto a necessidade de serem restauradas nas nações 

que sofreram com a guerra quanto de serem propagadas pelas nações em processo de 

desenvolvimento. O debate levantado pela UNESCO beneficiava diretamente às 

                                                 
17 As bibliotecas públicas, em sua função mais simples, existem como armazéns de conhecimento e de 

experiência que são livremente abertos a pessoas de todas as classes, raças, religiões e idades; mas nos 

últimos anos as bibliotecas públicas, onde quer que tenham sido desenvolvidas, aceitaram responsabilidades 

muito mais amplas do que as dos depósitos passivos. Elas têm um papel ativo a desempenhar na educação 

de adultos, fazendo uso de novas técnicas de comunicação, como rádio, filmes, grupos de discussão e 

exposições, para que as pessoas que as utilizam possam ser ajudadas a ler melhor e possam ser levadas a 

desenvolver senso crítico aos problemas significativos de seu lugar e tempo. (McCOLVIN, 1949, p.5, 

tradução nossa). 
18 Jaime Mario Torres Bodet (Cidade do México, 1902 – Cidade do México, 1974). Foi diretor-geral da 

UNESCO entre os anos de 1948 e 1952. 
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bibliotecas como instituições, o que acabou por atrair a atenção de associações de 

bibliotecários que entenderam a oportunidade que se abria para uma maior valorização 

dos profissionais.  

A Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), uma organização 

não-governamental internacional, formada por associações de bibliotecários, instituições 

e associados individuais, fundada em 1927 em Edimburgo (Escócia), e, portanto, anterior 

à UNESCO, há muito se preocupava com o papel desempenhado pelas bibliotecas 

públicas no mundo moderno. Certamente, a IFLA, mesmo fabricando discursos que 

visavam despertar a atenção de autoridades para a questão da biblioteca públicas, nunca 

alcançou o status e nem teve em mãos os recursos financeiros da UNESCO para gerar um 

impacto que viesse a sensibilizar e cativar a opinião pública de diversos países do mundo. 

Os anos de guerra interromperam as reuniões da IFLA, que voltaram a ser 

organizadas em 1946 diante de um novo cenário que colocava a UNESCO como a grande 

defensora da importância das bibliotecas (WILHITE, 2012). De acordo com Lor (2012), 

os dirigentes da IFLA, ao observarem os discursos produzidos pela UNESCO a favor das 

bibliotecas públicas, encontraram nessa instituição intergovernamental um forte aliado na 

causa comum. No ano de 1947, o presidente do Conselho da IFLA, Wilhelm Munthe, 

apresentou oficialmente aos conselheiros a necessidade de um acordo de reconhecimento 

mútuo entre IFLA e UNESCO. A UNESCO aceitou de muito bom grado o apoio da IFLA, 

dando a essa o status de órgão de cooperação e ofertando apoio financeiro para a execução 

de seus programas.  

The support that UNESCO promised (and delivered) to IFLA was 

motivated by the conviction that libraries were highly relevant to 

UNESCO’s ideals [...]. Edward J. Carter, the first head of UNESCO’s 

“Libraries Division” saw the functions of UNESCO in respect of 

libraries as encompassing the development of libraries in developing 

countries, development of bibliographic services, publication of aids to 

bibliographic work, and the fostering of international cooperation 

through aid to international professional associations such as IFLA [...]. 

(LOR, 2012, p.3)19 

 

Na visão de Silva (1994a), a UNESCO começou seu programa de incentivo às 

bibliotecas públicas quando passou a dialogar diretamente com os bibliotecários em 

                                                 
19 O apoio que a UNESCO prometeu (e entregou) à IFLA foi motivado pela convicção de que as bibliotecas 

eram altamente relevantes para os ideais da UNESCO [...]. Edward J. Carter, o primeiro chefe da ‘Divisão 

de Bibliotecas’ da UNESCO, entendia que uma das funções da UNESCO era incentivar o desenvolvimento 

de bibliotecas em países em desenvolvimento, promovendo serviços bibliográficos, publicação de ajuda ao 

trabalho bibliográfico e o fomento de cooperação através de ajuda a associações profissionais internacionais 

como a IFLA [...]. (LOR, 2012, p.3, tradução nossa). 
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conferências e seminários. Dois seminários mereceram destaque: o Seminário 

Internacional de Verão UNESCO/IFLA, ocorrido em Manchester, Inglaterra, 1948, e o 

Seminário sobre Bibliotecas e Educação Fundamental e de Adulto, realizado em 1950, 

em Malmö, Suécia. Nos dois casos, a UNESCO apresentou questões relacionadas à 

coordenação de serviços bibliotecários, aos sistemas nacionais de bibliotecas e ao papel 

da biblioteca nos países subdesenvolvidos.  

Um memorando da IFLA publicado em 1956 corroborava com os manifestos 

publicados pela UNESCO em 1949. Aos olhos da IFLA, o objetivo das bibliotecas 

públicas é possibilitar a todas as pessoas o acesso à liberdade de pensamento e ação que 

pode ser promovido por essas. Aponta Laugesen (2014) que, em 1956, a IFLA publicou 

um memorando demonstrando o valor das bibliotecas públicas tendo como contorno as 

ideias defendidas pela UNESCO em seu manifesto pelas bibliotecas públicas de 1949. O 

documento da IFLA também defendia que os Estados adotassem legislações apropriadas 

para as bibliotecas e que fossem os responsáveis diretos pelos recursos aos serviços de 

bibliotecas.  

Esse documento argumentava que a presença das bibliotecas públicas era 

essencial para qualquer comunidade que procurava o progresso e a civilização, pois 

seriam instrumentos capazes de sustentar e promover a liberdade de pensamento e de ação 

e o crescimento individual para o bem da coletividade. Na década de 1950, a IFLA 

reafirmava que a liberdade de pensamento era um direito fundamental e as bibliotecas 

públicas poderiam ajudar bastante no seu exercício. 

A central element that marked post-war public library discourse was the 

way in which public libraries allowed for, and were regarded as a means 

to, intellectual freedom. As mentioned in the 1956 IFLA memorandum, 

freedom of thought was considered a ‘fundamental human right’. 

McColvin similarly saw this as a central concern. When participating 

in a 1952 Latin American regional seminar on public libraries, he made 

a clear statement about the value of access to books: ‘unless people can 

read and have full free access to books, they suffer an enslavement of 

the mind, body and spirit’ which is totally inconsistent with democratic 

ways of life. (LAUGESEN, 2014, p.7)20 

 

                                                 
20 Um elemento central que marcou o discurso das bibliotecas públicas do pós-Segunda Guerra foi a 

maneira pela qual as bibliotecas públicas permitiam, e eram vistas como um meio para a liberdade 

intelectual. Como mencionado no memorando de 1956 da IFLA, a liberdade de pensamento era considerada 

um ‘direito humano fundamental’. McColvin também viu isso como uma preocupação central. Ao 

participar de um seminário regional latino-americano de 1952 sobre bibliotecas públicas, ele fez uma 

declaração clara sobre o valor do acesso aos livros: ‘a menos que as pessoas possam ler e ter livre acesso 

aos livros, elas sofrem uma escravização da mente, corpo e espírito’, sendo totalmente inconsistente com 

os modos de vida democráticos. (LAUGESEN, 2014, p.7, tradução nossa). 
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3.2.2. O ideal das bibliotecas públicas 

 

 

Na visão de Rahman (1996), o Public Library Manifesto de 1949 foi um 

documento de valor notável na medida em que vinculou as bibliotecas públicas aos ideais 

de democracia. O estabelecimento de bibliotecas públicas era associado ao processo 

contínuo de autoaprendizagem, pois essas representavam espaços para o fornecimento de 

suporte ao processo educacional para todas as idades. Atrelar as bibliotecas públicas ao 

processo educacional foi o grande mérito do Manifesto de 1949, o que resultou em bases 

sólidas para que as nações, interessadas no desenvolvimento social de suas populações, 

passassem a incorporar o discurso da UNESCO de uma forma muito mais visível do que 

nas décadas anteriores. Chamadas de “universidades do povo”, as bibliotecas públicas 

deveriam espelhar o discurso da educação como instrumento para libertação das mentes:  

In the year 1949 UNESCO defined public library as a democratic 

institution, established under clear authority of law to provide facilities 

to pursue education as a life-long process. It termed public library as 

the ‘People’s University’ where self-education is encouraged, and 

which acts as a center for informal education. Besides, it is a place 

where the young and the elderly can have free access and equal rights. 

It is open for all sections of the people in a community irrespective of 

caste, creed, race, sex, or economic status. (RAHMAN, 1996, p.96)21 

 

O discurso da UNESCO estava impregnado de uma lógica iluminista que via na 

democratização do ensino a solução para a libertação dos homens de qualquer estágio de 

barbárie que ainda os podia dominar. Dentro dessa visão, as bibliotecas públicas 

apareciam atreladas à educação, pois participariam ativamente do processo pedagógico 

auxiliando no desenvolvimento de habilidades criativas. Dessa forma, a UNESCO, em 

seus primeiros anos, pautava-se em ideias iluministas ao acreditar que todos os povos 

estavam destinados a adotarem os mesmos valores universais. Muito além de 

simplesmente poderem contribuir com a propagação dos valores universais, as bibliotecas 

públicas eram entendidas pela UNESCO como fazendo parte desse rol de valores, sendo 

imprescindível a sua propagação em todos os países. 

                                                 
21 No ano de 1949, a UNESCO definiu biblioteca como instituição democrática, estabelecida sob clara 

autoridade de lei para fornecer instalações para a educação continuada. A UNESCO denominou biblioteca 

pública como o ‘universidade do povo’, onde a autoeducação é encorajada e atua como um centro para a 

educação informal. Além disso, é um lugar onde os jovens e os idosos podem ter acesso livre e direitos 

iguais. Está aberta para todos os tipos de pessoas em uma comunidade, independentemente de casta, credo, 

raça, sexo ou classe social. (RAHMAN, 1996, p.96, tradução nossa). 
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De acordo com as indicações de Laugesen (2014), os ideais iluministas que 

caracterizaram o discurso da UNESCO em torno das bibliotecas públicas vieram 

basicamente do mundo anglo-saxão. Desde o final do século XIX, as bibliotecas públicas 

começaram a ganhar importância na Inglaterra e nos Estados Unidos, pois agiam como 

instituições de cunho social e cultural. Antes da Segunda Guerra Mundial, as bibliotecas 

públicas se desenvolviam em todo o Império Britânico, muito embora de forma bastante 

irregular e imparcial, pois eram formadas para atender a elite britânica e não toda 

população. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Carnegie Corporation de Nova York, 

financiada pelo milionário norte-americano Andrew Carnegie, preocupava-se em 

propagar bibliotecas pelos países de língua inglesa.  

Na Inglaterra e nos Estados Unidos, os profissionais das bibliotecas passaram a 

receber certa consideração e alguma visibilidade social, o que abriu espaço para que os 

estudos de Biblioteconomia avançassem. Além disso, os bibliotecários dessas nações 

passavam a se agrupar em associações, tais como a American Library Association (ALA) 

e a Library Association of the United Kingdom (LAUK). Portanto, num cenário anterior 

à Segunda Guerra, o Reino Unido e os Estados Unidos relacionavam as bibliotecas 

públicas ao ideal de educação capaz de solucionar conflitos sociais advindos da 

industrialização e da urbanização. Teóricos sociais passavam a ver as bibliotecas públicas 

como um investimento no lazer e na educação das classes trabalhadoras.  

Rahman (1996) demonstra que desde o século XIX decretos governamentais 

passaram a conceder benefícios às bibliotecas públicas dos Estados Unidos e Reino 

Unido. Nos Estados Unidos, o decreto do Estado de Massachusetts de 1848 permitiu que 

Boston passasse a cobrar impostos para a construção da Boston Public Library. No Reino 

Unido, o primeiro grande passo para a criação de bibliotecas públicas locais, seguindo o 

interesse das comunidades, surgiu com um decreto do Parlamento inglês que aprovou o 

Public Libraries Act. Inegavelmente, o sucesso das bibliotecas do mundo anglo-saxônico 

serviu de base para a UNESCO construir o seu discurso favorável às ações das bibliotecas 

públicas.  

Após a Segunda Guerra, a preocupação imediata da UNESCO direcionava-se à 

reconstrução das bibliotecas destruídas pelos bombardeios. Para a realização dessa tarefa, 

a UNESCO contava em seu quadro de pessoal com vários bibliotecários experientes em 

questões de devastações de guerra, de danos a livros e de restrições à liberdade intelectual.  

A influência dos bibliotecários na UNESCO ajuda a explicar porque as bibliotecas 

públicas receberam uma considerável atenção em seus programas. Os bibliotecários 
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vindos dos países anglo-saxões, onde os estudos de Biblioteconomia avançavam em 

teorias e práticas, ocuparam cargos importantes nessa organização. Como destaque pode-

se citar os casos de Edward J. Carter, do Royal Institute of British Architects, que assumiu 

o posto de chefe da Divisão de Bibliotecas da UNESCO, Everett N. Petersen, da Detroit 

Public Library, que assumiu o posto de chefe de Desenvolvimento de Bibliotecas 

Públicas da UNESCO, e Luther Evans, da Library of  Congress (1945 a 1953), que atingiu 

o mais alto posto da UNESCO, tornando-se diretor-geral entre 1953 e 1958. 

Desejar que os países em desenvolvimento atingissem os parâmetros de 

“civilização” ditados pelos países desenvolvidos era a utopia da UNESCO entre as 

décadas de 1940 e 1950. Estava convencida que os problemas do subdesenvolvimento 

expressos na pobreza, no analfabetismo e nos baixos níveis educacionais poderiam 

regredir em um curto espaço de tempo por meio da fundação de bibliotecas e centros de 

documentação. As bibliotecas e os centros de documentação possuíam uma parcela de 

contribuição nesse ideal porque aquela agiria como um lócus de educação comunitária e 

essa pela compilação e difusão de bibliografias que ofereceriam suporte às pesquisas 

científicas. 

Nos seus primeiros anos, a UNESCO preocupou-se com a reconstrução de 

bibliotecas em países devastados pela guerra. Na década de 1950, os objetivos da 

UNESCO foram ampliados e o foco passou a ser a construção de bibliotecas públicas, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Durante esse período, as bases iniciais 

das ações da UNESCO seguiam as orientações de um Comitê de Bibliotecas, Museus e 

Publicações que atribuiu como prioridade do programa a promoção de bibliotecas 

públicas em todos os países (SILVA, 1994). 

Durante a década de 1960, a UNESCO começou a reformular seu discurso 

iluminista devido às dificuldades encontradas e ao advento das novas tecnologias de 

comunicação, que abriram outras possibilidades para o campo da cooperação mútua. As 

crenças no desenvolvimento rápido e no padrão de civilização a ser atingido com os 

programas de educação permanente passaram a arrefecer. Mudanças de estratégias foram 

pensadas e expressas em novos programas que visavam à criação de redes de cooperação 

em nível mundial. 
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3.3 Países centrais e periféricos 

 

 

Durante toda a década de 1950 e até meados de 1960, a UNESCO trabalhou 

incessantemente para a promoção das bibliotecas públicas. Duas foram as estratégias 

utilizadas em favor do seu programa de valorização das bibliotecas públicas: a promoção 

de encontros entre bibliotecários e a formação de projetos de bibliotecas piloto em 

diversas partes do mundo.  

Interessada em desenvolver bibliotecas nos países onde essas recebiam um grau 

menor de importância, a UNESCO, nesse período, procurou organizar seminários 

regionais nos países em desenvolvimento como foram os casos dos realizados no Brasil 

(São Paulo, 1951), na Nigéria (Ibadan, 1953), na Índia (Nova Déli, 1955) e no Líbano 

(Beirute, 1959). Em uma ação mais direta, patrocinou a formação de bibliotecas públicas 

pilotos em países da África, Oriente Médio, Ásia e América Latina. Famosas se tornaram 

as bibliotecas piloto de Nova Deli, na Índia, construída em 1951, e a de Medelín, na 

Colômbia, fundada em 1952. A África viu nascer em 1957, em Enugu, na Nigéria, a 

Biblioteca Central Regional de Enugu, e em 1963, a Biblioteca Central de Costa do 

Marfim, construída em Abidjan.  

A UNESCO propagou os seus ideais ao fornecer algum tipo de recurso e ao enviar 

especialistas responsáveis pela assistência técnica. O incentivo à educação de adultos era 

um dos pontos estratégicos da UNESCO, e as bibliotecas públicas poderiam representar 

uma ferramenta poderosa nisso, funcionando como verdadeiros centros de educação 

comunitária para promoção da leitura e da formação permanente dos indivíduos. A leitura 

era entendida pela UNESCO como sendo uma das grandes atividades promotoras do 

desenvolvimento e do progresso, pois o critério para estabelecer se uma nação era de fato 

civilizada podia ser visualizado pela quantidade de leitores que possuía.  

De acordo com Silva (1994a), a UNESCO importou soluções sem ter um 

conhecimento suficiente da realidade dos países em desenvolvimento para os quais 

fornecia assistência. Por outro lado, essas preocupações acabavam por abafar o fato de 

que muitos países da Europa, que ainda sentiam as consequências da guerra, não tinham 

solucionado seus problemas de informação nem as bibliotecas públicas haviam recebido 

o justo reconhecimento por parte de seus governos. Os locais de realização dos numerosos 

eventos promovidos pela UNESCO para a divulgação de suas ideias, em quase sua 

totalidade, foram os países em desenvolvimento, pois se partia do pressuposto de que os 
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países desenvolvidos já haviam resolvido os seus problemas de organização e divulgação 

de informação. 

Lor (2015) analisa a relação existente entre o pioneirismo dos Estados Unidos e 

da Inglaterra no campo das bibliotecas públicas e o discurso construído pela UNESCO 

em torno dessas instituições como bens universais que precisavam ser propagados pelos 

povos em desenvolvimento. Sendo assim, inevitavelmente, o imperialismo cultural dos 

povos anglo-saxões se mostraria presente nos primeiros programas da UNESCO que 

visavam a expansão das bibliotecas públicas. O reflexo dessa forte presença podia ser 

verificado na origem de cargos estratégicos que deram impulso ao programa de 

desenvolvimento de bibliotecas pela periferia do mundo: 

While the authorship of the Manifesto is unclear, there is little doubt 

about the dominance of British and American influences in UNESCO 

during its first decade. UNESCO’s first Director-General (1946-1948) 

was Julian Huxley, a British scientist. During the period 1953 to 1958 

Luther Evans, who had been the Librarian of Congress, was the 

Director-General (Valderrama 1995, 29, 80). The first head of 

UNESCO’s Libraries Division, Edward J. Carter, was a Briton whose 

previous position had been as the Librarian of the Royal Institute of 

British Architects (Parker 1985, 97). Everett N. Petersen, UNESCO’s 

first ‘Head of Public Library Development’, was an American librarian 

whose previous position had been at the Detroit Public Library. The 

lists of participants at the Ibadan Seminar and of the discussion papers 

presented there, clearly illustrate the Anglo-American dominance. 

(LOR, 2015, p.3)22 

 

Caberia aos povos africanos, asiáticos e latino-americanos, considerados como a 

periferia do mundo, assimilar pacificamente o modelo de biblioteca pública advindo dos 

países mais desenvolvidos tecnologicamente, em especial os de origem anglo-saxão, e 

que lhes era apresentado pela UNESCO. Confiante na atuação de tecnocratas, cientistas, 

assessores técnicos, políticos e burocratas que participavam da elaboração dos seus 

diversos manifestos e manuais, a UNESCO acreditava possuir a fórmula correta para 

superar as dificuldades socioeconômicas ao redor do mundo.  

                                                 
22 Embora a autoria do Manifesto não seja clara, há pouca dúvida sobre o domínio das influências britânicas 

e americanas na UNESCO durante sua primeira década. O primeiro diretor geral da UNESCO (1946-1948) 

foi Julian Huxley, um cientista britânico. Durante o período de 1953 a 1958, Luther Evans, que foi o 

bibliotecário do Congresso, foi o diretor-geral (Valderrama, 1995, 29, 80). O primeiro chefe da Divisão de 

Bibliotecas da UNESCO, Edward J. Carter, era um britânico cuja posição anterior fora a de bibliotecário 

do Instituto Real de Arquitetos Britânicos (Parker 1985, 97). Everett N. Petersen, o primeiro ‘Chefe de 

Desenvolvimento da Política de Biblioteca Pública’ da UNESCO, era um bibliotecário americano cuja 

posição anterior havia sido na Biblioteca Pública de Detroit. As listas de participantes do Seminário de 

Ibadan e dos documentos de discussão ali apresentados, ilustram claramente o mundo anglo-americano. 

(LOR, 2015, p.3, tradução nossa). 
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Essa crença de contornos iluministas refletia-se nos projetos para instalação de 

bibliotecas e centros de documentação pilotos. Portanto, era por meio de seus manifestos, 

manuais e o envio de consultores que atuariam na instalação das bibliotecas e dos centros 

de documentação pilotos que a UNESCO nas décadas de 1940 e 1950 conseguia se 

enraizar pelos países em desenvolvimento propagando a sua presença, seus ideais e 

propósitos iluministas. 

 

 

3.4 Bibliografias e centros bibliográficos 

 

 

Nas análises de Silva (1994b), a Bibliografia passou a ganhar importância dentro 

dos projetos da UNESCO a partir do momento que esse organismo se envolveu com os 

estudos realizados pela Library of Congress. A parceria desenvolvida pelas duas 

instituições gerou a UNESCO/Library of Congress Bibliographical Planning Group, com 

início em 1948 e que resultou em um relatório contendo a descrição dos serviços 

bibliográficos realizados por diversos países. A partir do resultado, a UNESCO começou 

a pensar formas de estimular a produção de fontes bibliográficas dos países-membros. 

Além da produção, a UNESCO visava também demonstrar a necessidade do intercâmbio 

dessas bibliografias nacionais, algo que obrigatoriamente passaria pela necessidade de 

melhoria dos serviços bibliográficos já existentes, ou mesmo pela criação de novos, caso 

não existissem.  

A realização desse trabalho foi considerada, na época, um marco da 

ação empreendida pela UNESCO para eliminar os obstáculos ao livre 

intercâmbio de ideias e documentação entre os países, através da 

melhoria dos serviços bibliográficos existentes e estímulo à criação de 

novos. (SILVA, 1994b, p.70) 

 

Visando dar um direcionamento ao projeto de expansão da produção e do 

intercâmbio das bibliografias nacionais, a UNESCO achou por bem organizar a 

Conferência Internacional sobre Melhoramento dos Serviços Bibliográficos que ocorreu 

em Paris, entre 7 e 10 de novembro de 1950. Durante o evento, foram apresentadas 

diversas propostas para dinamizar o processo de elaboração de bibliografias nacionais 

visando intercâmbio. Uma das mais audaciosa era a fundação de um centro bibliográfico 

piloto em países estrategicamente escolhidos. Para tornar real a concretização do projeto, 

pensou-se na criação do Comitê Internacional de Bibliografia (CCIB) (SILVA, 1994a).  
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O Comitê Internacional de Bibliografia (CCIB) começou a atuar no início da década 

de 1950 com a missão de levar adiante, com o apoio da UNESCO, a criação de um centro 

bibliográfico nacional piloto. A ideia remetia às mesmas concepções da construção de 

bibliotecas públicas piloto. Entre os países que apresentaram candidaturas para a 

construção de um centro bibliográfico nacional piloto encontrava-se o Brasil (SILVA, 

1994a).  

De acordo com Silva (1994a), a produção de resoluções surgidas de várias 

conferências organizadas pela UNESCO serve como prova do quanto a mesma estava 

preocupada com a organização, o tratamento e a disseminação da informação técnico-

científica. O autor dividiu, de maneira didática, a produção de resoluções em torno da 

preocupação com a informação em três grupos: ações de fomento à informação científica, 

preocupação surgida na década de 1940; criação de centros nacionais de bibliografia e 

documentação, na década de 1950; programas de coordenação, na década de 1960. 

Na década de 1940, as ações de fomento visavam estimular o trabalho de 

organizações científicas e profissionais por meio da promoção de encontros, estudos sob 

encomenda, publicações de trabalhos, contratos e outras subvenções. Em 1946, a 

UNESCO patrocinou a realização da Conferência de Resumos Analíticos de Medicina e 

Biologia, o que acabou por sugerir a criação de um Comitê Provisório de Coordenação 

de Análises e de Indexação das Ciências Médicas e Biológicas. Esse comitê, afirma Silva 

(1994b), acabou por se transformar em um órgão permanente de assessoria à UNESCO 

na definição de normas para a construção de resumos, na padronização das abreviaturas 

e simbologias e na elaboração de catálogos de periódicos da área médica e biológica. 

Entendendo a importância da padronização e da construção de resumos para a expansão 

da informação técnico-científica, a UNESCO imaginou que deveria ampliar esses 

serviços para as demais áreas do conhecimento. Resolveu-se por convocar a Conferência 

Internacional sobre Análise de Documentos Científicos, que se realizou em Paris em 

1949. A Conferência levou à criação do Comitê Consultivo de Documentação em 

Ciências Exatas e Naturais, que teria como funções tanto assessorar a UNESCO quanto 

estimular a criação de comitês nacionais e especializados nas áreas das ciências exatas. 

Agindo em parceria com a União das Associações Técnicas Internacionais (UAI) e a 

Organização Internacional para a Unificação das Normas Técnicas, a UNESCO também 

estabeleceu o Comitê Especializado sobre Documentação e Dicionários Técnicos, que 

atuou junto a diversas organizações para definir terminologias científicas e edição de 

dicionários especializados. 
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Durante a década de 1950, o apoio que a UNESCO concedia à criação de centros 

nacionais de bibliografia evidenciava-se muito mais pelo envio de consultores e 

especialistas técnicos do que por meio de subsídios financeiros. Aos consultores enviados 

pela UNESCO cabia a função de atuarem como conselheiros para a implementação e 

organização de centros de bibliografias. Quanto aos recursos financeiros, a UNESCO foi 

pródiga no oferecimento de bolsas de estudos para o treinamento do pessoal local que 

ocuparia posições estratégicas nos centros de bibliografia e documentação. Todavia, 

defendia que o grosso do financiamento para a instalação e manutenção dos centros 

deveria ficar a cargo dos próprios países escolhidos para sediá-los. 

Na década de 1960, a UNESCO decidiu-se por oferecer um novo tratamento à 

questão da informação técnico-científica para incentivar a criação de um sistema de 

cooperação mundial. De acordo com Silva (1994b, p.75): “Os fundamentos desse novo 

programa foram definidos em três relatórios que a UNESCO preparou para o Conselho 

Econômico e Social (ECOSOC) da ONU.”. O primeiro tratava da necessidade da 

cooperação internacional na área da Documentação Científica que deveria ser orientada 

pelo Comitê Internacional de Bibliografia e Documentação, fusão do Comitê Consultivo 

Internacional de Bibliografia com o Comitê Consultivo Internacional de Documentação 

em Ciências Exatas e Naturais. O segundo alertava para a visível desigualdade existente 

entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, sendo necessário proporcionar a 

esses uma maior possibilidade de acesso aos meios de informação. O terceiro analisava 

as tendências da pesquisa científica e da difusão dos conhecimentos para fins pacíficos, 

indicando ser necessário estudar as transformações radicais no sistema de comunicação 

científica para sanar os problemas de demora na difusão das informações e na dificuldade 

de localização dos documentos. 

No geral, essas recomendações determinaram a formação de “[...] um plano decenal 

de ciências para o período 1960/1970, cujo ponto principal foi a coordenação das 

atividades científicas tanto a nível nacional como internacional.” (SILVA, 1994b, p.75). 

A XII Conferência Geral da UNESCO, em 1962, ocorrida sob a presidência de Paulo 

Carneiro, ratificou os fundamentos desse novo programa e imprimiu, com maior 

destaque, a preocupação em torno da criação de um significativo sistema mundial de 

informação por meio de inúmeras ações coordenadas e pautadas na cooperação mútua 

entre os países-membros.  
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3.5 Paulo Carneiro antes da UNESCO 

 

 

Não é possível falar da trajetória de Paulo Estevão de Berrêdo Carneiro sem 

ressaltar a importância que o Positivismo de Auguste Comte23 representou para sua vida, 

desde seu nascimento, em 4 de outubro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro. Essa 

influência foi herança de seus pais, Mario Barbosa Carneiro e Maria Theodora de Berrêdo 

Carneiro, que haviam se casado conforme o ritual da Igreja Positivista e seguiam os 

preceitos doutrinários da Religião da Humanidade como regra de vida. A infância de 

Paulo Carneiro foi marcada pelas suas idas à Igreja Positivista situada no bairro da Glória, 

onde adquiriu os ensinamentos positivistas e conheceu personalidades de renome do meio 

político e cultural brasileiro, tais como Teixeira Mendes e Cândido Rondon (ALONSO, 

2004). 

Diplomou-se em Química Industrial, no ano de 1923, pela Escola Politécnica do 

Rio de Janeiro, na qual havia ingressado em 1919. Ao longo da década de 1920, Paulo 

Carneiro atuou como docente de química na Escola Secundária do Instituto de Educação 

do Distrito Federal, no Colégio Andrews e no curso pré-médico da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Brasil. Constituiu família em 1927, ao se casar com Corina 

de Lima e Silva, com quem teve dois filhos: Beatriz Clotilde de Berrêdo Carneiro, nascida 

em 1928, e o futuro cineasta Mario Augusto de Berrêdo Carneiro, nascido em Paris em 

1930. Encontrava-se Paulo Carneiro em Paris devido ao seu doutorado, realizado na 

Sorbonne entre os anos de 1927 e 1931. O título de doutor lhe foi concedido por meio de 

uma tese intitulada Le guarana et Paullinia cupana H. B. & K: contribution à l'étude des 

plantes à caféine, com a qual explicava as propriedades contidas na planta do guaraná. 

A partir da década de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, Paulo 

Carneiro iniciou sua entrada no mundo político. Pela influência de seu pai, que fora 

ministro interino da Agricultura entre 1930 e 1932, Paulo Carneiro assumiu posições 

nesse ministério. Entre 1932 e 1934, Paulo Carneiro tornou-se chefe da seção de 

Pesquisas Agrícolas e Industriais do Instituto de Óleos. De 1933 a 1935, passou a auxiliar 

o ministro da Agricultura, Juarez Távora, como técnico do gabinete. Nesse período, foi-

                                                 
23 De acordo com o Dicionário Básico de Filosofia, o Positivismo, formulado por Augusto Comte (1798-

1857), pode ser definido como sendo um sistema filosófico responsável por explicar que as sociedades 

precisavam passar por três etapas – a teológica, a metafísica e a positiva –, cada etapa indicaria o caminho 

de evolução e progresso dessa sociedade. (JAPIASSU; MARCONDES, 1996) 
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lhe confiada a direção do Departamento de Matérias Primas Vegetais e Animais do 

Instituto Nacional de Tecnologia. 

A convite de Carlos de Lima Cavalcanti (interventor em Pernambuco entre 1930 

e 1935 e governador eleito entre 1935 e 1937), Paulo Carneiro ocupou a Secretaria de 

Agricultura, Indústria e Comércio de Pernambuco. Procurando dar um enfoque científico 

e social à sua gestão, fundou o Instituto de Pesquisas Agronômicas com o objetivo de 

renovar a economia agrícola do estado com técnicas novas. De forma mais audaciosa, 

buscou diminuir o nomadismo da população rural por meio da demarcação de áreas 

destinadas à alimentação dos camponeses. Repassando suas memórias, Paulo Carneiro 

escreveria: 

Como fixar este trabalhador rural? Esse foi o problema moral que se 

colocou a mim em termos de administração. Propus então que se 

instituísse não uma divisão de terras, mas a atribuição, em cada grande 

propriedade agrícola, de uma área destinada à alimentação da sua massa 

trabalhadora. Não desapropriava, mas era uma área que ficava 

reservada institucionalmente, 1%, 5%, 10%, segundo cada caso 

particular, para o fim exclusivo de assegurar aos trabalhadores o 

essencial para a sua subsistência, através de cooperativas de consumo. 

(CARNEIRO, 2004, p.272) 

 

A proposta causou uma reação negativa por parte dos grandes latifundiários, que 

o acusaram de comunista. Para conseguir se desvincular dessa imagem, Paulo Carneiro 

procurou o apoio do clero católico. A ação não foi o suficiente, pois em 24 de novembro 

de 1935 estourou a Intentona Comunista24 em Recife. Paulo Carneiro foi associado ao 

movimento, não havia mais espaço para tentar restaurar a sua reputação, sendo 

insustentável a sua permanência no cargo. Em relação ao seu projeto social para melhorar 

a vida do trabalhador rural e a Intentona Comunista, Paulo Carneiro escreveu as seguintes 

reflexões: 

Tudo isso teria ido longe se não tivesse ocorrido a Intentona Comunista, 

que, tão inoportuna quanto estúpida, quebrou completamente a 

possibilidade de renovação num estado de vida política extremamente 

complexa como a de Pernambuco. O que me fez dizer ao governador 

que ele próprio não tinha mais aquele instrumento de que ele 

necessitava para levar avante um programa tão inovador, que era a 

confiança do parlamento e da opinião pública. Tudo o que faria a partir 

dali como progresso social pareceria suspeito. Voltei então ao Rio e 

retomei minha vida de ciência. (CARNEIRO, 2004, p. 273) 

                                                 
24 Conhecida como a Insurreição de 1935, a Intentona Comunista foi um levante comunista deflagrado por 

militares nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Em 24 de novembro, o 29º Batalhão do Recife 

subleva-se em apoio ao 21º Batalhão de Natal que havia iniciado o movimento no dia anterior. No dia 27 

de novembro, seria a vez do 3º Regimento de Infantaria do Rio de Janeiro se rebelar. O governo reprimiu 

fortemente esses levantes. 
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No ano de 1936, após a experiência política vivida em Pernambuco, Paulo 

Carneiro decidira voltar aos seus estudos de Química em Paris, por meio de uma bolsa de 

estudos que lhe permitia retomar a pesquisa sobre o princípio ativo do curare no Instituto 

Pasteur. Por ter conseguido isolar os alcalóides do curare, Paulo Carneiro recebeu um 

prêmio da Academia de Medicina de Paris em 1942. Residindo na capital da França, foi 

convidado pelo governo brasileiro para atuar como assistente técnico do Escritório de 

Propaganda e Expansão Comercial do Brasil na França, cargo que exerceu entre 1938 e 

1944. Em 1945, assumiu o posto de vice-presidente de Propaganda Comercial do Brasil 

na França. 

A residência em Paris também permitiu a Paulo Carneiro levar avante o projeto 

de estudar a fundo os documentos produzidos por Auguste Comte que se encontravam 

dispersos na moradia do filósofo. No ano de 1939, começou a realizar o inventário 

completo dos arquivos do fundador do Positivismo. Entre os anos de 1954 e 1980, Paulo 

Carneiro foi o dirigente de La Maison d’Auguste Comte, uma associação internacional 

criada para difundir as ideias positivistas. Não por menos, Debray (1998) chegou a 

declarar que os positivistas do mundo inteiro possuem uma dívida de reconhecimento ao 

otimismo de Paulo Carneiro por seus esforços em preservar a memória de Comte. 

 

 

3.6 Paulo Carneiro na UNESCO 

 

 

Pode-se afirmar que foi dentro da UNESCO que Paulo Carneiro construiu a sua 

biografia, pois a maior parte de sua trajetória de vida transcorreu dentro dessa agência da 

ONU. De 1946 a 1982, Paulo Carneiro dedicou-se ao serviço da UNESCO, apoiando 

programas em prol do desenvolvimento educacional, cultural e científico dos povos. 

Conseguiu fazer com que sua voz fosse ouvida em várias situações e atuou ativamente 

para que vários projetos que beneficiavam o Brasil ganhassem materialidade.  

Paulo Carneiro participou de todo o processo de criação da UNESCO, estando 

presente na reunião de 16 de novembro de 1945. Fora escolhido para integrar a delegação 

brasileira em meio a representantes de 37 nações que assinaram, em Londres, o 

documento que determinava a formação da UNESCO. Quando a mesma iniciou suas 

atividades, em 4 de novembro de 1946, Paulo Carneiro passou a atuar como representante 

permanente da Delegação do Brasil, posição que manteve até o ano de 1958. Entre os 
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anos de 1958 e 1965, Paulo Carneiro ocupou o cargo de embaixador-chefe da Delegação 

Permanente do Brasil na UNESCO. Em janeiro de 1966, Paulo Carneiro foi demitido do 

posto de embaixador-chefe pelo primeiro presidente do Regime Militar, o marechal 

Castelo Branco, sendo substituído por Carlos Chagas Filho. Sobre esse episódio, Carlos 

Chagas Filho apresentou o seguinte relato em sua autobiografia:  

Um dia, em janeiro de 1966, fui acordado muito cedo por um 

telefonema do presidente da República. [...] Depois de uma rápida 

conversa em que lhe pedi desculpas pela lentidão da minha 

interlocução, pois ‘não estava acostumado a que o presidente me 

chamasse ao telefone antes das sete da manhã’ – e, diria mesmo, a 

nenhuma hora –, pediu-me ele que fosse vê-lo às onze e meia, 

esperando que eu fosse pontual, pois ele o era muito.[...] O presidente, 

depois de algumas palavras de cortesia, disse-me que, provavelmente, 

eu não saberia a razão pela qual me havia chamado, ao que, com meu 

assentimento, declarou que desejava me nomear embaixador do Brasil 

na UNESCO. Fiquei algum tempo perturbado, mas disse, de imediato: 

‘Mas o senhor pretende tirar o Paulo Carneiro?’ E um pouco petulante, 

acrescentei: ‘Paulo Carneiro é o homem mais importante no cenário 

intelectual da UNESCO. Espero que essa sua decisão não seja 

irreversível, pois o Brasil sofrerá com a mesma.’ Disse-lhe que estava 

muito honrado pelo convite, mas que, além da dificuldade de não 

magoar Paulo Carneiro, eu tinha compromissos. [...] À minha pergunta 

sobre Paulo Carneiro, Castello Branco respondeu-me: ‘A minha 

decisão é irreversível. O senhor reflita e venha depois me dar sua 

resposta. Seria bom que o senhor mesmo comunicasse a minha decisão 

ao embaixador Paulo Carneiro.’ Saí estonteado do encontro e fui para 

casa, tendo chamado para presenciar o telefonema que eu iria dar ao 

velho amigo Paulo Carneiro, seu irmão Trajano. Pelo telefone, Paulo 

na sua generosidade, disse: ‘Se eu tenho que sair, gostaria que meu 

substituto fosse você’. (CHAGAS FILHO, 2000, p.157-158) 

 

Mesmo destituído de um cargo de importância, Paulo Carneiro não se desvinculou 

da UNESCO. Manteve-se ligado a essa instituição até sua morte, em 1982, como membro 

do Conselho Executivo da UNESCO, posição que ocupava desde 1946. Com exceção da 

XIV Conferência Geral da UNESCO, Paulo Carneiro esteve presente em todas as outras. 

Além do mais, de 1951 e 1952, Paulo Carneiro assumiu um cargo de destaque dentro da 

UNESCO, pois se transformou em presidente do Conselho Executivo. A eleição para 

presidente e vice-presidente do Conselho Executivo ocorre na abertura de cada sessão 

ordinária da Conferência Geral, quando o Conselho elege entre os representantes dos 

Estados-membros que integram o Conselho Executivo, um presidente e seis vice-

presidentes. As atribuições do presidente do Conselho Executivo são voltadas para a 

direção das discussões do Conselho, a preparação da agenda, o levantamento de questões 



85 

 

para discussões e a representação do Conselho perante a ONU, às agências especializadas, 

às organizações governamentais e não-governamentais e ao Diretor-Geral. 

Desde a sua chegada à UNESCO, Paulo Carneiro desempenhou um papel ativo 

em diversos projetos dentro dessa organização. Durante a década de 1950, ele presidiu a 

Comissão Internacional para a Organização da História Científica e Cultural da 

Humanidade, atuou no Centro Internacional de Crianças (até a década de 1980) e 

participou do conselho do Institut International de Philosophie Politique. Na década de 

1960, Paulo Carneiro tornou-se o presidente do comitê executivo da campanha 

internacional para salvar os monumentos do Egito. A UNESCO, em 1959, iniciou uma 

campanha de arrecadação de fundos que viessem salvar da inundação os dois templos de 

Abu Simbel, devido à construção da barragem de Assuã pelo governo egípcio. Paulo 

Carneiro foi o escolhido para iniciar uma campanha voluntária de doações que permitiria 

a transferência de bloco por bloco dos templos para um novo local. A experiência foi um 

sucesso e motivou Paulo Carneiro a escrever um pequeno livro intitulado “A salvaguarda 

dos monumentos artísticos e históricos da humanidade”, publicado no Rio de Janeiro, 

pela Academia Brasileira de Letras, em 1974.  

Ainda na década de 1960, Paulo Carneiro prestou consultorias para a Enciclopédia 

Britânica e filiou-se ao Conselho Indiano de Relações Culturais (ICCR) e ao Conselho 

Deliberativo do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Em maio de 1971, 

tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras, sendo eleito para ocupar a cadeira 

36. Faleceu em sua cidade natal, o Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro de 1982, sendo 

sepultado no dia 18, às 9 horas na Igreja Positivista do Brasil, situada no bairro da Glória. 

Na ocasião de sua morte, assim se referia O Jornal do Brasil: 

Aos 80 anos, morreu ontem, no Rio, o Embaixador, escritor, cientista, 

pesquisador e professor Paulo Estévão Berrêdo Carneiro, um dos 

fundadores da UNESCO, onde foi durante anos representante do Brasil; 

atualmente era membro do Conselho Executivo. Imortal da Academia 

Brasileira de Letras, deixa vaga a cadeira número 36, que ocupou a 

quatro de outubro de 1971, dia do seu 70º aniversário. (BRITO, 1982, 

p.8) 

 

Paulo Carneiro participou da formação da UNESCO e vivenciou a sua evolução. 

Compartilhou da mesma visão de seu primeiro diretor geral, Aldous Huxley, que entendia 

a criação da UNESCO como um espaço para a propagação da ciência como elemento 

universal, posicionado acima das paixões políticas, gerando a paz e o progresso para os 

mais diferentes povos. Isso ocorria porque a UNESCO, nos seus primeiros anos, serviu 
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como plataforma para modelar o caráter universalizante da ciência que passava a ser 

apresentada como símbolo de legitimidade, o que conferia certa autoridade ao discurso 

dos cientistas. 

A situação de autoridade que o cientista Paulo Carneiro conseguiu construir dentro 

da UNESCO não se limitou ao campo da ciência, mas também se voltou aos discursos e 

campanhas que apoiou para promover o avanço de políticas voltadas para a educação e a 

cultura. Como exemplo, é possível lembrar a atuação direta de Paulo Carneiro para 

instituir o aniversário de Buda como uma das datas a serem comemoradas pela 

humanidade. Dessa forma, a ciência, a educação, o folclore, o cinema, o teatro e as 

religiões receberam o seu apoio na UNESCO. Além disso, o diálogo que mantinha com 

instituições e letrados motivou a construção de vários projetos em favor da solidariedade 

intelectual e moral, sendo capaz de ultrapassar as barreiras linguísticas, culturais e 

religiosas. 

 

 

3.7 A Comissão Nacional da UNESCO no Brasil: Instituto Brasileiro de Educação, 

Ciência e Cultura (IBECC) 

 

 

A Conferência de Londres de novembro de 1945, que definiu a criação da 

UNESCO, deliberou que os países-membros deveriam instituir comissões nacionais 

voltadas para as questões relativas à educação, cultura e ciência. Diante do compromisso 

assumido pelo Brasil nessa conferência, o presidente Eurico Gaspar Dutra25 assinou em 

maio de 1946 o decreto-lei nº 9.290 para a instituição de uma comissão preparatória 

voltada para as temáticas científicas, culturais e educacionais. Em 13 de junho de 1946, 

o decreto-lei nº 9.355 criou o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

(IBECC), na cidade do Rio de Janeiro. Essas ações do governo de Dutra posicionavam o 

Brasil entre os primeiros países-membros a criarem uma comissão nacional da UNESCO. 

O Palácio do Itamaraty foi escolhido como sede para o IBECC, uma vez que o 

novo instituto passava a ser organizado como um órgão vinculado diretamente ao 

Ministério das Relações Exteriores. De acordo com Abrantes (2008), a forte ligação com 

o Itamaraty resultaria em uma situação peculiar para o IBECC, que possuiria um campo 

                                                 
25 Eurico Gaspar Dutra (Cuiabá, MT, 1885 - Rio de Janeiro, 1974). Entre 1936 e 1945, foi Ministro da 

Guerra durante o primeiro governo de Getúlio Vargas. Presidente da República entre 1946 e 1951. 
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de ação limitado pelo controle governamental. Essa vinculação com o Ministério das 

Relações Exteriores se justificava pelo nacionalismo do pós-Segunda Guerra, que 

manifestava muitas desconfianças em relação a uma instituição que estava diretamente 

vinculada a um organismo internacional, como era o caso da UNESCO. 

A I Assembleia Geral da UNESCO, realizada em Paris em novembro de 1946, 

encarregou-se de organizar as normas para a criação das comissões nacionais. Essas 

foram imaginadas para agirem como verdadeiros representantes da UNESCO dentro dos 

Estados-membros. Apresentavam-se como organismos oficiais para a execução dos 

programas aprovados pelas Assembleias Gerais. Funcionavam como o canal de 

comunicação mais direto entre a UNESCO e as nações. A edição de agosto de 1948 do 

El Correio de la Unesco ilustrava bem o papel desempenhado pelas comissões nacionais: 

A la par que se desarrolla el programa mundial de la Unesco aumenta 

la importancia del papel de las Comisiones Nacionales. Con alentadora 

evidencia se manifiesta que las Comisiones Nacionales no sólo intentan 

llevar a cabo los proyectos del programa de la Unesco que le han sido 

asignados, sino que también desarrollan sus propios planes de actividad 

con el fin de fomentar la comprensión internacional y el intercambio 

cultural. (LA COOPERACIÓN..., 1948, p.4) 26 

 

O IBECC procurou cumprir as determinações ditadas na I Conferência Geral da 

UNESCO vinculando-as à necessidade de promoção do crescimento científico e 

educacional do Brasil. O IBECC pretendeu apresentar-se como um novo espaço de 

atuação para os cientistas, educadores e intelectuais articularem suas propostas e 

ganharem maior visibilidade perante as esferas governamentais e a opinião pública.  

O primeiro presidente do IBECC, entre 1946 e 1952, foi Levi Carneiro, que, em 

conjunto com o Conselho Deliberativo, fixou as finalidades da nova instituição. 

Basicamente, o IBECC deveria colaborar com o incremento do conhecimento mútuo dos 

povos pelos órgãos de informação de massas, promover a livre circulação de ideias, 

impulsionar a educação, expandir a cultura, difundir o saber por meio do patrimônio 

universal dos livros e monumentos de interesse histórico ou científico. Essas proposições 

do IBECC concordavam com os objetivos da UNESCO em seus pressupostos de 

patrocínio ao desenvolvimento científico e ao fortalecimento do ideal de educação para 

                                                 
26 À medida que o programa mundial da UNESCO se desenvolve, o papel das Comissões Nacionais 

aumenta. Com evidências encorajadoras, fica claro que as Comissões Nacionais não apenas tentam executar 

os projetos do programa da UNESCO a elas designados, mas também desenvolvem seus próprios planos 

de atividades, a fim de promover o entendimento internacional e o intercâmbio cultural. (LA 

COOPERACIÓN..., 1948, p.4, tradução nossa). 
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todos. Segundo Abrantes (2008), à primeira vista, os objetivos do IBECC poderiam ser 

entendidos como genéricos e amplos demais, no entanto, justamente por possuírem essas 

características, pretendiam abranger uma gama de projetos diversificados, abrindo o 

diálogo com instituições, grupos e indivíduos em busca de oportunidades para a 

realização de seus empreendimentos científicos, culturais e educacionais com o 

beneplácito da UNESCO. 

Visando atingir todo o território nacional, decidiu-se que o IBECC deveria 

estimular a fundação de comissões estaduais que auxiliariam na propagação dos seus 

objetivos e na realização das suas ações. As comissões estaduais estariam vinculadas à 

sede no Rio de Janeiro; todavia, possuiriam total autonomia para constituírem seus 

programas e estratégias. O primeiro estado brasileiro a formar uma comissão estadual do 

IBECC foi Sergipe, em outubro de 1947. A Comissão Estadual de São Paulo, fundada em 

1950 e tendo como sede a Faculdade de Medicina da USP, foi a mais profícua, recebendo 

destaque pelas pesquisas acadêmicas realizadas e por ter desenvolvido um amplo debate 

em torno do papel da ciência como instrumento de crescimento nacional (ABRANTES, 

2008). 

De acordo com Barra e Lorenz (1986), o IBECC deveria promover a melhoria da 

formação científica dos alunos que ingressariam nas instituições de ensino superior. 

Diante disso, o IBECC de São Paulo passou a patrocinar a elaboração de material didático 

de ciências (livros-textos, equipamentos e material de apoio para laboratórios) para as 

escolas secundárias do Brasil. As ações do IBECC de São Paulo se multiplicaram pelo 

país e influenciaram na renovação do ensino secundário de ciências. 

 

 

3.7.1 Paulo Carneiro: diálogos com o IBECC  

 

 

No meio acadêmico, o nome de Paulo Carneiro ficou fortemente vinculado ao 

projeto de criação do Instituto Internacional da Hileia Amazônica (IIHA). Diante da 

problemática para a constituição do IIHA, o IBECC possuiu um papel importante na 

condução das discussões que pretendiam tornar viável a instalação de um instituto voltado 

para a colaboração científica internacional no território da Amazônia. 

Em maio de 1946, Paulo Carneiro apresentou à primeira comissão científica da 

UNESCO o seu projeto de criação de um laboratório internacional voltado para os estudos 
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de recursos naturais da região amazônica com a finalidade de explorá-los a favor das 

pesquisas científicas. Essa sua ideia não era uma novidade, visto que já havia tentado 

implementá-la anteriormente durante o governo de Getúlio Vargas. 

Antes de participar da UNESCO, enviei ao presidente Getúlio Vargas, 

com o amparo e o interesse de Luiz Simões Lopes, que era secretário 

geral de gabinete de Vargas, um projeto exclusivamente brasileiro de 

estudos amazônicos. Esse projeto encarava a possibilidade de uma 

iniciativa do nosso governo, com a participação de homens de ciência 

do mundo inteiro, sob exclusiva responsabilidade e controle do governo 

por ele encaminhado para os serviços competentes e passou uns seis 

meses de mão em mão no Ministério da Agricultura, até receber um 

parecer que é um documento tristíssimo de incompetência. O parecer 

dizia simplesmente que não havia a menor razão de se criar um órgão 

novo, quando havia em Belém do Pará um Instituto Agronômico do 

Norte [...]. À vista dessa recusa, o presidente mandou arquivar. 

(CARNEIRO, 2004, p. 286)  

 

A presença de uma entidade como a UNESCO no cenário internacional abriu 

novas perspectivas para que Paulo Carneiro voltasse a se dedicar ao antigo projeto. 

Apoiando-se em uma entidade intergovernamental, Paulo Carneiro passou a acreditar que 

seu antigo ideal tornar-se-ia realidade. Sabia que sua ideia era totalmente coerente com a 

orientação da UNESCO em busca da internacionalização da ciência.  

A proposta de Paulo Carneiro foi aprovada na I Conferência Geral da UNESCO, 

realizada em novembro de 1946, em Paris. A instituição idealizada por Paulo Carneiro 

agiria como um centro de pesquisa no campo da Química, Zoologia, Botânica, Geologia, 

Meteorologia, Medicina e dos estudos das populações indígenas. Envolveria os países 

soberanos delimitados pela floresta amazônica (Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, 

Bolívia e Equador) e as metrópoles das Guianas e do Suriname (França, Grã-Bretanha e 

Países Baixos).   

Com a ajuda do IBECC, em maio de 1947, organizou-se um encontro no Itamaraty 

para expor aos políticos, cientistas e intelectuais brasileiros a importância de se 

proporcionar apoio ao projeto IIHA. Durante o encontro, Paulo Carneiro esclareceu que 

a sua intenção inicial, ao elaborar o IIHA, era a de unir os países amazônicos em torno da 

colaboração para o desenvolvimento de pesquisas científicas voltadas para questões 

tropicais. Todavia, a UNESCO entendia que era necessário ampliar o projeto para que o 

IIHA se transformasse num instituto internacional de ciências naturais (DOMINGUES; 

PETITJEAN, 2004).   

De acordo com Elzinga (2004), na I Conferência Geral da UNESCO de 1946 

determinou-se a criação de escritórios de cooperação científica que formariam uma rede 
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de cooperação e intercâmbio com o objetivo de integrar instituições nacionais em redes 

regionais. Seriam fundados escritórios em quatro cidades estratégicas: Cairo, Nanquim, 

Nova Déli e Rio de Janeiro. Em junho de 1947, na cidade do Rio de Janeiro, instalou-se 

o Escritório Latino-Americano de Cooperação Científica (ELACC). Entretanto, como o 

ELACC foi pensado estrategicamente para servir à missão de assessoramento da criação 

do IIHA, em pouco tempo foi transferido para Belém. 

Na conferência de agosto de 1947, realizada em Belém, começaram a surgir as 

primeiras divergências, pois a presença do cientista Felisberto Camargo27 fez com que o 

projeto tendesse para pesquisas voltadas ao potencial econômico da região. A conferência 

de Iquitos (Peru), abril e maio de 1948, trouxe avanços significativos ao procurar definir 

o estatuto jurídico do IIHA, a forma como deveria ser financiado e a instalação de um 

conselho provisório para tratar de assuntos referentes ao desenvolvimento do projeto 

(PETITJEAN, 2004).  

Em janeiro de 1949, o ELACC passava a funcionar no Uruguai, ou seja, havia 

sofrido uma nova transferência, de Belém para Montevidéu. De acordo com Domingues 

e Petitjean (2009), a transferência do ELACC para a cidade de Montevidéu recrudesceu 

as desconfianças dos cientistas e políticos brasileiros que defendiam a soberania nacional. 

A saída de Belém ajudou a esvaziar ainda mais as propostas iniciais de Paulo Carneiro 

em torno do projeto IIHA, haja vista que a intelectualidade brasileira ainda mantinha uma 

forte desconfiança sobre a internacionalização da ciência em território amazônico.  

A chegada do projeto IIHA ao Congresso Nacional acabou com todas as 

perspectivas de transformá-lo em realidade. Nas análises de Maio e Sá (2000), o projeto 

fracassou em função da polarização política e das campanhas nacionalistas que se 

instalaram no Brasil do pós-Segunda Guerra. A incipiente institucionalização da 

UNESCO não era capaz de enfrentar os diversos interesses das disputas internacionais e 

regionais em torno do IIHA, o qual era visto com desconfiança pela comunidade científica 

brasileira.  

Nas reflexões do próprio Paulo Carneiro, as questões nacionalistas, naqueles anos 

de Guerra Fria, impediam o diálogo em favor da internacionalização da ciência como 

matéria neutra para o crescimento dos povos: 

Chegando ao Congresso, coincidiu que o Brasil se estava dilacerando 

em torno do ‘Petróleo é nosso’ e criou-se o slogan ‘A Amazônia é 

nossa’. Eu disse no escrito: ‘Só será nossa quando essa mancha verde 

                                                 
27 Profundo conhecedor de questões relacionadas com a região norte, foi o primeiro diretor do Instituto 

Agronômico do Norte (IAN), em 1939 e o fundador da Universidade Federal Rural da Amazônia (1951). 
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tomar um sentido econômico e for em primeiro lugar conhecida, 

analisada, estudada.’ Misturaram-se então as hostilidades - problemas 

do petróleo transformaram-se em problemas da Amazônia -, e o ex-

presidente Arthur Bernardes, movido por fatores de diversas ordens, 

dirigiu uma campanha em que fui acusado de estar vendendo a 

Amazônia. Não sabia bem a quem! Para uns, eu estava vendendo a 

Amazônia especificamente aos Estados Unidos, que não participaram 

de nenhuma reunião em torno do assunto, ou vendendo aos países 

socialistas, soviéticos, que iriam invadir o Brasil. Foram ditas as coisas 

mais extraordinárias. (CARNEIRO, 2004, p.287) 

 

De acordo com Abrantes (2008), o IBECC, por sua vez, não conseguiu construir 

articulações políticas para levar adiante a proposta de aprovação do projeto IIHA pelo 

Congresso Nacional. Na visão de Maio e Sá (2000), a comunidade científica brasileira 

não viu com bons olhos a escolha, pelo Conselho Executivo da UNESCO, em 1947, de 

John Henry Corner como o responsável pela missão de criação do IIHA. Para os cientistas 

brasileiros, a escolha de Corner significava que, aos olhos da UNESCO, a ciência somente 

era alavancada pelos países centrais com seus representantes na chefia dos projetos, não 

sendo os países da periferia capazes de produzir ciência com eficiência e nem seus 

cientistas hábeis para tanto. 

Segundo Domingues e Petitjean (2004), uma análise mais precisa do cenário 

internacional que envolveu os debates em torno do processo de construção do projeto 

IIHA demonstra serem infundadas as acusações de colonialismo que a UNESCO recebeu. 

Em primeiro lugar porque a Inglaterra e os Estados Unidos, países considerados 

imperialistas por excelência, desde o início se mostraram contrários à construção de um 

instituto na região Amazônica. Em segundo, porque o projeto havia sido elaborado e 

imaginado por um cientista brasileiro – Paulo Carneiro –, um representante direto dos 

países periféricos. 

 

 

3.8 Reflexões sobre a trajetória de Paulo Carneiro 

 

 

Duas lições são importantes aos pesquisadores que desejam apresentar uma 

trajetória de vida: primeiro, sua escrita é sempre uma construção ditada pelas escolhas do 

pesquisador; segundo, não é necessário seguir uma linearidade para apresentar as ações 

do personagem analisado. De acordo com Bourdieu (1996), é uma ilusão imaginar que o 

pesquisador pode relatar a vida de um ator social utilizando-se de uma sequência 
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cronológica para desencadear etapa por etapa dos acontecimentos mais significativos de 

uma trajetória de vida. Antes disso, uma boa biografia se preocupa em reconstruir o 

contexto histórico e social do biografado, identificando a interação dele com as 

instituições por onde se movimentou e colocou em prática seu capital simbólico. 

Tentar compreender uma vida como uma série única e por si suficiente 

de acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação 

a um ‘sujeito’ cuja constância certamente não é senão aquela de um 

nome próprio, é quase tão absurdo quanto tentar explicar a razão de um 

trajeto no metrô sem levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz 

das relações objetivas entre as diferentes estações. Os acontecimentos 

biográficos se definem como colocações e deslocamentos no espaço 

social, isto é, mais precisamente nos diferentes estados sucessivos da 

estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão em 

jogo no campo considerado. (BOURDIEU, 1996, p.189-190) 

 

Acreditamos que as escolhas de Paulo Carneiro perpassaram pelas instituições por 

onde atuou, sendo que de todas, a UNESCO mereceu um destaque especial para a 

composição de sua trajetória de vida. As escolhas de Paulo Carneiro dentro da UNESCO 

foram influenciadas por circunstâncias que determinaram a necessidade de assumir 

posições estratégicas dentro de um jogo político de dimensões internacionais. Tal situação 

ocorria porque era totalmente irreal o discurso romântico que apresentava a UNESCO 

como um campo neutro e liberto de qualquer disputa econômica ou de interesses de 

soberania. 

A dedicação aos seus projetos, à produção de diálogos e mesmo às controvérsias 

em que se viu envolvido com seus pares demonstram que Paulo Carneiro utilizou-se de 

estratégias para mobilizar intelectuais, políticos e personalidades de renome para a 

viabilização de seus ideais que em grande parte se vinculavam com aqueles da UNESCO. 

Por sua identidade de cientista em um espaço internacional, Paulo Carneiro dialogava 

facilmente com a intelectualidade brasileira e aquela dos países desenvolvidos. Sem 

romper com os padrões de ciência e nem com a produção educacional e cultural 

arquitetadas pelos países centrais, Paulo Carneiro se esforçou para que as especialidades 

produzidas pelo Brasil nesses campos ganhassem visualização e fossem validadas pelos 

parâmetros dos países desenvolvidos. 

Paulo Carneiro compreendeu as oportunidades que se abriam para o Brasil 

naquele momento histórico em que a ciência passava a receber um reconhecimento 

mundial, com organismos internacionais procurando propagar o discurso científico pelos 

países em desenvolvimento. Enquanto um ator social que viveu anos na França e 

aprendeu o habitus daquela nação, vanguardista no campo cultural e científico, Paulo 
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Carneiro possuía abertura suficiente para desempenhar o seu papel de mediador entre os 

programas da UNESCO e os projetos do Brasil em busca de maior progresso e parâmetros 

de modernização. Todavia, não se deve esquecer, que quando ousou acreditar que o 

projeto da IIHA se tornaria uma realidade, ele vivenciou diretamente os limites impostos 

pela configuração da nova política nacionalista do país que se preocupava em 

salvaguardar as riquezas do Brasil frente ao contexto internacional de Guerra Fria. 

Paulo Carneiro foi um ator transnacional que soube se utilizar do seu capital 

simbólico para convencer seus pares no Brasil de que a presença da UNESCO 

representava o momento favorável para o país concretizar seus projetos. Acreditava que 

o caminho para a construção do progresso iniciava-se com a renovação intelectual, 

cultural e educacional. Encontrava-se ciente de que a sua ampla rede de relações, capaz 

de lhe conferir certo prestígio, poderia ser utilizada para viabilizar acordos e contatos que 

beneficiariam vários empreendimentos do Brasil. Em sua autobiografia, Paulo Carneiro 

deixava transparecer que o seu capital simbólico perpassava justamente por essa sua 

capacidade de se comunicar com os mais diversos atores sociais ao redor do mundo: 

Fora do Brasil, tive a sorte de conhecer os grandes intelectuais da 

Europa, os grandes intelectuais do mundo. Apertei a mão de Einstein 

[...], apertei a mão de madame Curie, [...] apertei a mão de Nehru, 

apertei a mão do Dalai Lama, apertei a mão do rei da Etiópia, mas 

apertei também a mão dos grandes líderes do sindicalismo europeu e 

conheci os grandes promotores de todos esses movimentos de extrema-

esquerda e de extrema-direita. [...] De modo que os homens que fui 

encontrando, e também às mulheres eminentes, se tornaram os centros 

em torno dos quais a minha vida interior se constituiu, se concentrou. 

(CARNEIRO, 2004, p.305) 

 

De acordo com Latour (2000), os saberes científicos em si mesmo não são 

universais, mas são capazes de transitar em diversos contextos culturais e podem adquirir 

novos sentidos, novas características. No entanto, essa não era a visão da UNESCO nos 

seus primeiros anos, uma vez que defendia com veemência que a ciência era um valor 

universal pronto a ser adquirido por todos os povos.  

Motivado por essa crença, da qual também compartilhava, Paulo Carneiro 

procurou atuar em várias frentes visando à legitimação para seus projetos numa época 

que pouco espaço era reservado para a ciência produzida por cientistas vindos de países 

periféricos. Entendendo que um caminho havia sido aberto por uma instituição 

transnacional como a UNESCO, Paulo Carneiro soube aproveitar as oportunidades que 

estavam sendo colocadas para inserir o Brasil no circuito maior de produção científica, 

cultural e educacional. Em grande parte, a atuação de Paulo Carneiro foi bem-sucedida 
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haja vista que o Brasil vivenciava um modelo nacional-desenvolvimentista e as propostas 

apresentadas por um organismo como a UNESCO conseguiram encontrar ressonância e 

mobilizaram atores sociais e instituições em busca da concretização de seus programas e 

ideais.  

 

 

3.9 UNESCO e o regime de informação 

 

 

De acordo com González de Gómez (2002), o regime de informação deve ser lido 

diante de uma determinada formação social que passa a indicar uma nova configuração 

para o modo de produção informacional. As ações de informação executada por atores 

sociais são as responsáveis pelo agenciamento de situações e acontecimentos que definem 

um novo regime de informação. Dentro de um sistema de informação é possível observar 

a movimentação de sujeitos, instituições e regras que se mobilizam para a geração de 

instrumentos que venham a organizar e disseminar informações. 

Optamos por utilizar, nessa direção, o conceito de ‘regime de 

informação’, que designaria um modo de produção informacional 

dominante em uma formação social, conforme o qual serão definidos 

sujeitos, instituições, regras e autoridades informacionais, os meios e os 

recursos preferenciais de informação, os padrões de excelência e os 

arranjos organizacionais de seu processamento seletivo, seus 

dispositivos de preservação e distribuição. Um ‘regime de informação’ 

constituiria, logo, um conjunto mais ou menos estável de redes 

sociocomunicacionais formais e informais nas quais informações 

podem ser geradas, organizadas e transferidas de diferentes produtores, 

através de muitos e diversos meios, canais e organizações, a diferentes 

destinatários ou receptores, sejam estes usuários específicos ou 

públicos amplos. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002, p.34) 

 

Em torno dessa reflexão de González de Gómez, podemos analisar o papel da 

UNESCO como agente promovedor de transformações em um determinado regime de 

informação ao incentivar a construção de arquivos, museus, bibliotecas e centros de 

documentação – verdadeiros instrumentos capazes de constituírem redes formais e 

informais para geração, organização e transferência de informação. Num plano 

internacional, González de Gómez (2002) explicita que foi durante a década de 1950 que 

se iniciou o paradigma moderno de relação entre política e informação, com a UNESCO 

apresentando-se como um ator social dentro desse contexto: 
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Entre alguns dos principais fatos que sinalizam a constituição de um 

campo prático-discursivo diferenciado e relativamente autônomo das 

políticas de informação, cabe destacar o ‘Weinberg Report’ [U.S. 

President’s Science and Advisory Commitee, 1963] do governo norte-

americano e as agendas internacionais estabelecidas pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura [Unesco]. Se o 

primeiro documento define como escopo e abrangência de uma política 

de informação a transferência de informação científica, sob a 

responsabilidade do governo – que por sua vez convoca as 

competências de uma intelligentzia técnica –, as intervenções da 

UNESCO dirigiam-se a estabelecer um programa intergovernamental e 

cooperativo para promover e otimizar o acesso e uso da informação, 

buscando superar as brechas científico-informacionais entre países 

centrais e periféricos e tendo estes últimos como alvo principal [...] 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002, p.28) 

 

Em nossas análises, falar da UNESCO como agente dentro de um regime de 

informação global também nos remete a falar da trajetória de Paulo Carneiro e de seu 

papel diante das transformações vivenciadas pelo regime informacional no Brasil. Por sua 

vez, a UNESCO nos reporta aos estudos do regime de informação visto que esse conceito 

nos permite desenvolver elucubrações mais extensivas sobre um determinado 

acontecimento social, cultural e político configurado em torno de ações de informação 

em um certo espaço e tempo. A UNESCO e Paulo Carneiro estiveram ligados ao processo 

de criação do IBBD em uma dinâmica que mobilizou uma rede de atores em prol de uma 

instituição voltada para a organização da informação científica-tecnológica. 

A UNESCO agiu como um agente social atuando em âmbito internacional no 

processo de configuração de um novo regime de informação ao propagar um conjunto de 

ações para a resolução de problemas de informação. A presença da UNESCO dentro do 

cenário do pós-Segunda Guerra abriu novas possibilidades para a redefinição dos espaços 

que lidavam com a informação – arquivos, museus, bibliotecas e centros de 

documentação. A UNESCO, entendida como uma entidade vinculada aos ideais de 

globalização, desenvolveu discursos que colocavam esses espaços de informação como 

bens sociais a serem inaugurados e preservados. Por meio da divulgação de seus 

programas e projetos, a UNESCO dava visibilidade e importância não somente às 

instituições voltadas para a organização e disseminação da informação, mas também para 

a valorização de seus profissionais, como se observou em sua aproximação com a IFLA. 
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4 INFORMAÇÃO A SERVIÇO DA CIÊNCIA 

 

 

Durante os anos finais da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas havia 

compreendido a necessidade de se adaptar à conjuntura de queda dos regimes fascistas. 

Tornando-se alvo de críticas por haver apoiado os aliados, mas ainda mantendo uma 

postura ditatorial, Vargas não podia conter o movimento crescente que pressionou a 

liberalização do regime. O caminho da democratização passou a ser executado pelo 

próprio governo com a abolição da censura à imprensa e a anistia aos presos políticos. No 

mês de maio de 1945, Vargas prometeu que ocorreria a eleição para a escolha do novo 

Presidente da República em dezembro. O movimento queremista28 que exigia a 

constituinte com Getúlio ganhava força nas ruas e assustava a oposição liberal que 

entendia ser necessário derrubar Vargas antes que o mesmo manobrasse para se manter 

no poder. Diante de um cenário de desconfiança contra Vargas, que piorou com a 

nomeação de seu irmão para chefe da Polícia do Distrito Federal, em 29 de outubro, o 

Alto Comando do Exército depôs Getúlio Vargas após 15 anos no poder. 

As eleições de 1945 deram a vitória ao militar Eurico Gaspar Dutra que governaria 

o Brasil no período de 1946 a 1951. Em setembro de 1946, foi promulgada uma nova 

Constituição que indicava o caminho liberal-democrático para o crescimento nacional. 

Muito embora o governo Dutra defendesse um discurso liberal para o setor econômico, 

isso não significou uma ruptura com a proposta de industrialização do país iniciada na 

Era Vargas. Ou seja, a presença do Estado ainda continuou como o principal condutor do 

processo de industrialização e modernização do país. Essa situação pôde ser comprovada, 

por exemplo, na configuração do Plano SALTE que priorizou quatro áreas estratégicas 

para o crescimento da nação: Saúde, Alimentação, Transporte e Energia (FONSECA, 

2014).  

O grande diferencial entre a política de incentivo à industrialização e ao 

crescimento econômico iniciada na Era Vargas frente aquela vivenciada pelo governo de 

Dutra era a presença mais forte do discurso da ciência e da tecnologia como fatores de 

desenvolvimento da nação. A valorização da ciência, aliada à tecnologia, ganhou espaço 

no cenário internacional após a Segunda Guerra Mundial. Organismos internacionais, 

                                                 
28 A partir de maio de 1945, manifestações de rua, com o apoio do movimento comunista, defendiam a 

permanência de Getúlio Vargas no poder por meio do slogan “Queremos Getúlio!”, o que deu origem ao 

nome “queremista”. 
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como a UNESCO, passaram a insistir na atenção que os países em desenvolvimento 

deveriam dar à ciência como fator de prosperidade entre os povos. 

Ao término da Segunda Guerra, o ‘status’ da ciência perante a 

sociedade ascendera consideravelmente em função dos seus resultados, 

como a bomba atômica, o radar, a penicilina, mas também pela 

eficiência das suas formas de atuação bem simbolizada pela pesquisa 

operacional (PO), que aplicava durante o conflito a metodologia das 

ciências exatas e naturais no campo militar, e que, com o seu término, 

passou a ser estendida às atividades industriais. (VARELA; 

DOMINGUES; COIMBRA, 2014, p.304) 

 

De acordo com D’Araújo (1999), nos anos imediatos ao fim da Segunda Guerra 

Mundial, os Estados Unidos se preocupavam com a reconstrução da Europa Ocidental 

visando impedir o avanço do comunismo russo. A América Latina acabou sendo relegada 

ao segundo plano, ganhando maior visibilidade por parte dos planos de ajuda econômica 

norte-americana nas décadas de 1950 e 1960. A Comissão-Mista Brasil-Estados Unidos, 

criada para estudar as exigências técnicas e legais para o Brasil formular projetos nas 

áreas de energia, transporte e agricultura, mostrava-se como uma ajuda importante para 

o segundo governo Vargas impulsionar sua política nacional-desenvolvimentista.  

Um processo de institucionalização da ciência passou a ser configurado no Brasil 

por meio da criação de organizações que realizavam ou destinavam-se a apoiar a pesquisa 

científica: a Fundação Getúlio Vargas (FGV) o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 

(CBPF), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o Instituto Brasileiro 

de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), dentre 

outros. A forte vinculação dessas instituições e de seus agentes com o Estado influenciou 

de forma decisiva a configuração do desenvolvimento tecnológico-científico brasileiro. 

Na gênese dessa institucionalização encontra-se a forte presença do Estado induzindo 

ideologicamente as escolhas e as regras que foram sendo adotadas para a consolidação 

desse processo. 

A criação dessas instituições abriu o debate para se compreender a importância da 

informação técnico-científica como fator estratégico para o desenvolvimento do país. 

Esse movimento fortaleceu a necessidade de se investir em metainformação, ou seja, 

serviços e instrumentos que facilitam o acesso à informação (catálogos, bibliografias, 

resumos, índices, linguagens documentárias etc.) como instrumento primordial ao auxílio 

de cientistas e pesquisadores. O plano metainformacional, por exigir um conhecimento e 

um fazer específico, é uma construção que tem nos bibliotecários, bibliógrafos e 
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documentalistas seus agentes produtores e desenvolvedores. Assim, em seu papel de 

elaboradores de metainformação, os profissionais que atuavam em bibliotecas 

especializadas e centros de documentação passaram a ser situados dentro de um discurso 

de valorização como responsáveis pelo tratamento e proliferação de informação técnico-

científica.  

As eleições de 1950 demonstraram que Getúlio Vargas ainda continuava sendo a 

principal figura política do Brasil. A sua volta ao poder, agora pela via democrática, 

marcou a retomada de sua política econômica nacionalista. Ou seja, o segundo governo 

de Vargas foi caracterizado pela centralização do Estado como agente norteador do 

desenvolvimento econômico, centrada na necessidade de mais industrialização e 

substituição de importações em nome da soberania nacional. Esse modelo permitiu a 

reorganização institucional com a presença de novas instituições criadas em conexão com 

a política nacional-desenvolvimentista. 

O desenvolvimento era uma palavra de ordem nos anos 50, assim como, 

para os setores de esquerda, o nacionalismo constituía-se em linha 

mestra. O nacionalismo foi uma orientação clara de Vargas desde os 

anos iniciais de seu governo. [...] Vargas não inventou uma doutrina, 

mas foi, sem dúvida, que a impôs como uma política de Estado, e o fez 

durante todas as fases de governo. (D’ARAÚJO, 1999, p.109-110) 

 

A presença de um programa nacional-desenvolvimentista por parte do Estado 

procurou alavancar o potencial científico-tecnológico do país por meio da criação de 

novas instituições orientadas por princípios e práticas que determinavam o investimento 

em pesquisas. Tendo em vista o fortalecimento desse potencial científico-tecnológico, 

optou-se, para a composição deste capítulo, pela análise de três instituições que se 

vincularam diretamente com o processo de fortalecimento de um regime de informação 

estadocêntrico que passava a valorizar a informação técnico-científica: a FGV, a CAPES 

e o CNPq. A primeira por ter iniciado o movimento de modernização das práticas e 

técnicas no campo biblioteconômico; a segunda por demonstrar que era possível planejar 

o futuro crescimento da pesquisa científica nos cursos de pós-graduação; a terceira por 

estimular de forma direta o tratamento e a disseminação da informação técnico-científica 

por parte de bibliotecas especializadas. 
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4.1 Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

 

 

A criação do DASP em 1938 havia inaugurado uma nova fase para a 

administração pública brasileira que passava a contar com um órgão preocupado com a 

modernização da máquina pública. Inspirando-se nessas mesmas preocupações, o 

decreto-lei nº 6.693, de 14 de julho de 194429, autorizava a criação da FGV, que surgiria 

no cenário brasileiro em 20 de dezembro do mesmo ano, com o propósito principal de 

preparar pessoal qualificado para a administração pública e a privada. 

Fundada, inicialmente, como uma instituição privada, porém mantida com 

recursos federais, a FGV estava destinada à promoção da pesquisa e do ensino por meio 

da oferta de cursos e treinamentos que focavam a organização racional do trabalho. De 

acordo com Fernandes (2010), o processo de criação da FGV ocorreu sob forte tensão 

entre interesses públicos e privados, uma vez que a presença do Estado na instituição foi 

marcada por meio de investimentos e de práticas protecionistas frente à concorrência 

privada. 

O processo de criação da FGV configurou-se, paradoxalmente, como 

um claro exemplo de patrimonialismo, no qual a esfera governamental 

(ente público) estabeleceu uma estreita relação com a FGV (ente 

privado), que levou a não distinção entre as esferas públicas e privadas. 

A relação especial mantida entre esses dois entes, [...] permitiu que a 

instituição fosse criada com forte base financeira, na medida em que 

sua constituição contou com expressivo aporte de capital público 

injetado na instituição, bem como a presença de personalidades 

importantes do governo, evidenciadas na lista de instituidores da FGV. 

(FERNANDES, 2010, p. 13) 

 

Em entrevista pertencente ao Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), Luiz Simões Lopes30 exemplificou quais foram as 

suas intenções ao projetar uma instituição com um modelo organizacional de empresa 

privada, mas ao mesmo tempo sem abrir mão de receber recursos e proteção estatal. De 

acordo com o entrevistado, após a assinatura do decreto por parte do Presidente Getúlio 

Vargas, imaginou-se que a melhor ideia seria investir na criação de uma fundação, pois 

                                                 
29 Decreto-Lei nº 6.693, de 14 de julho de 1944. Dispõe sobre a criação de uma entidade que se ocupará do 

estudo da organização racional do trabalho e do preparo de pessoal para a administração pública e privada. 
30 Luís Simões Lopes (Pelotas, 1903 – Rio de Janeiro, 1994). Durante a Era Vargas, foi nomeado oficial de 

gabinete da Presidência da República. Nomeado presidente do DASP por Getúlio Vargas entre 1938 e 1945. 

Em 1944, assumiu a presidência da FGV; deixou a instituição em 1992. 
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essa contemplaria tanto o campo público como o privado, escapando assim de criar um 

organismo totalmente estatal, mas antes disso, uma instituição com formato misto. 

Fiz uma instituição que na realidade era criada e mantida pelo governo, 

com dinheiro do governo, mas, ao mesmo tempo, criei uma assembleia 

geral. Falei com cerca de 500 pessoas, físicas e jurídicas, da melhor 

categoria no Brasil, e trezentas e tantas concordaram em pagar uma 

contribuição para serem membros da assembleia. (D'ARAÚJO, 1999, 

p. 14) 

 

A presença de Simões Lopes como presidente da FGV, em termos de ideais de 

burocratização e racionalização da administração pública, permite a afirmação de que a 

nova instituição significou um prolongamento do DASP. O antigo presidente do DASP 

procurou imprimir à FGV o projeto de formação e aperfeiçoamento de grupos técnico-

burocráticos capazes de exercer suas atividades com precisão racional. Em seu objetivo 

de formação de mão-de-obra especializada capaz de atender às demandas exigidas pelos 

setores público e privado, Simões Lopes empenhou-se por transformar a FGV em uma 

das mais importantes instituições educacionais do país. 

Em dezembro de 1944, ocorreu a posse de Simões Lopes como presidente da 

FGV. Segundo Fernandes (2010), a forte ligação que Simões Lopes possuía frente ao 

governo de Getúlio Vargas foi determinante para atrair personalidades políticas e 

intelectuais influentes do período para colaborarem com o sucesso da nova instituição. A 

ocupação de cargos importantes por políticos e intelectuais dentro da FGV evidenciava a 

intenção de reforçar os elos entre o Estado e a instituição. 

Uma característica marcante foi a presença do pensamento norte-americano nos 

métodos de ensino e pesquisa adotados pela FGV. A inspiração de um modelo de 

administração vindo dos Estados Unidos não era uma novidade em si, pois desde quando 

dirigira o DASP, Simões Lopes havia se preocupado em interagir com essa nação. Muitos 

servidores viajaram para os Estados Unidos para fazerem cursos de especialização. Em 

entrevista concedida ao CPDOC em 1990, Simões Lopes explicava que servidores 

recebiam bolsas para estudarem na Europa e nos Estados Unidos.  

O DASP chegou a ter gente muito boa, porque eu consegui do dr. 

Getúlio Vargas, facilmente, uma lei em que eu podia mandar 200 

funcionários do serviço público brasileiro, por ano, para cursos nos 

Estados Unidos ou na Europa. E eu tinha um grande homem que devia 

acompanhar o estudo de cada um, o trabalho que estava fazendo e tal. 

Se o sujeito não dava certo, mandava voltar para cá, e mandava outro. 

(LOPES, 2003, p.16)  
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Na mesma entrevista, afirmava Simões Lopes, que os Estados Unidos eram 

sempre indicados como sendo a melhor opção de escolha: “Porque era mais moderna a 

administração americana.” (LOPES, 2003, p.22). A partir do surgimento da FGV em 

dezembro de 1944, os programas de parceria e intercâmbio com os Estados Unidos 

iniciados na época do DASP receberam uma nova amplitude. A forte presença do 

pensamento norte-americano dentro da FVG podia ser verificada direta ou indiretamente 

na organização de diversos setores que passaram a compor a estrutura da nova instituição 

entre as décadas de 1940 e 1950. 

A observação do processo de organização dos setores da FGV permite perceber a 

presença dos Estados Unidos como seu principal parceiro na criação de vários núcleos de 

ensino. Após a estruturação da Biblioteca, da Seção de Publicações, do Serviço Médico 

e dos núcleos técnico-científicos, em 1945, surgiram em 1946 o Núcleo de Economia e o 

Núcleo de Direito Público. Em 1947, foi a vez do surgimento do Centro de Psicologia 

Aplicada, do Instituto de Seleção e Orientação Profissional e da publicação da Revista 

Brasileira de Economia e da Revista Conjuntura Econômica. No ano de 1949, surgiu a 

Escola Técnica de Comércio e, em 1950, a fundação do Colégio Nova Friburgo. Em 1951, 

com a assistência da Fundação Ford, foi criado o Instituto Brasileiro de Economia, a partir 

do Núcleo de Economia. Em 1952, com o patrocínio da ONU, criou-se a Escola Brasileira 

de Administração Pública. Em 1954, inaugurou-se a Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo, que contou com o apoio de representantes da Universidade de 

Michigan, com a ajuda da Agency for International Development, que empreendeu um 

programa de aperfeiçoamento de professores brasileiros em universidades americanas, e 

da Fundação Ford, que financiou a elaboração de textos didáticos.  Na década de 1960, a 

presença de John Kennedy no governo dos Estados Unidos ampliou ainda mais o 

intercâmbio, devido à política denominada Aliança para o Progresso, quando a América 

Latina se tornou área estratégica para evitar o avanço do socialismo. 

 

 

4.1.1 Documentação administrativa 

 

 

 A forte presença do DASP dentro da FGV foi uma realidade que marcou a 

trajetória da nova instituição. Além de Simões Lopes ter sido o presidente das duas 

instituições, várias personalidades que ocuparam cargos no DASP também foram 
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convidadas para atuarem na FGV. A transferência de indivíduos que desenvolveram 

serviços no DASP permitiu a continuação dos mesmos dentro da FGV. Diante dessa 

lógica, observa-se que os inúmeros esforços feitos pela FGV a favor do desenvolvimento 

das práticas biblioteconômicas e documentárias que haviam sido iniciadas pelo DASP 

quando do surgimento do seu Serviço de Documentação em 1940. 

 O DASP representou um grande laboratório para a documentação administrativa 

ao permitir que essa ganhasse um formato e se propagasse por diversos órgãos na esfera 

pública e privada. O fato de o DASP ser considerado o primeiro órgão público da Era 

Vargas a possuir um serviço de documentação, por si só demonstrava a importância que 

Simões Lopes depositava nos resultados que poderiam advir desse tipo de atividade. De 

acordo com Wahrlich (1983), foi por causa do surgimento do Departamento de Impressa 

e Propaganda (DIP) em 1939 que ocorreu a necessidade da construção do Serviço de 

Documentação do DASP no ano seguinte. Tal situação ocorreu porque ao DIP cabia 

centralizar, orientar e superintender as atividades da propaganda nacional, o que, 

consequentemente, levou à revisão dos diversos tipos de serviços de publicidade 

existentes no DASP, bem como nos demais órgãos ministeriais do Estado Novo. Assim 

sendo, o Serviço de Documentação do DASP passou a vigorar a partir de 194031, quando 

o Serviço de Publicidade foi transformado em Serviço de Documentação. Entretanto, 

somente em 194232, um decreto-lei tornou o Serviço de Documentação realmente efetivo. 

A sua estruturação expressava-se tanto por divisões quanto por serviços auxiliares para 

atender às necessidades comuns, sendo constituído pela Biblioteca, Serviço de 

Comunicações, Serviço de Mecanografia, Serviço de Material e Serviço de Publicidade. 

 Basicamente, a finalidade do Serviço de Documentação era coligir, ordenar, 

classificar, guardar, conservar e publicar os textos documentários, elementos estatísticos 

e dados discriminativos referentes às atividades do Departamento. Todavia, deveria 

também fornecer ao DIP, mediante solicitação, os elementos de que esse necessitasse para 

o desempenho de suas atribuições, bem como encaminhar-lhe o noticiário de suas 

atividades. Outras atividades se resumiam em reunir dados para o relatório anual do 

                                                 
31 Decreto-Lei nº 2.039, de 27 de fevereiro de 1940. Transforma o Serviço de Publicidade do Departamento 

Administrativo do Serviço Público em Serviço de Documentação. 
32 Decreto-Lei nº 4.506, de 22 de julho de 1942. Cria o Serviço de Documentação (S.D.) do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (D.A.S.P.) e dá outras providências. 
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Departamento e promover a divulgação de trabalhos de interesse da administração 

pública (WAHRLICH, 1983).  

Antes de Getúlio Vargas chegar ao poder e iniciar as reformas na administração 

pública, as atividades de documentação se restringiam ao esforço isolado das repartições. 

Apenas com a reforma administrativa pensou-se na criação de um órgão realmente 

especializado na documentação administrativa, cabendo ao DASP a responsabilidade de 

pensar na constituição de um setor integrador das atividades pertinentes à documentação 

administrativa. A administração brasileira, por meio das ações do DASP, passou a 

compreender que era preciso seguir procedimentos racionais para trabalhar com a 

documentação administrativa. 

Em um artigo publicado na Revista do Serviço Público, Moreira (1964) explicava 

que o DASP, preocupado com a falta de clareza em torno do conceito de Documentação, 

se propunha a apresentar ao grande público a proposta de Paul Otlet em torno dos termos 

documentação administrativa e documentação técnica ou científica.  

No Traité de Documentation, publicado em 1934, Paul Otlet apresentava a 

documentação administrativa como um corpo de teorias e práticas destinado ao 

tratamento de registros de dados produzidos pela administração no exercício de suas 

funções. Ou seja, Paul Otlet inseriu a documentação administrativa como uma ferramenta 

essencial à burocracia do Estado. Essa temática foi melhor aprofundada pelo teórico belga 

no Congresso de Documentação Universal, ocorrido em Paris, em 1937, onde apresentou 

um artigo intitulado “Documentos e Documentação”. Nesse trabalho, Otlet demonstra 

que a documentação técnica ou científica está ligada à documentação administrativa e 

que por meio dessa, os setores administrativos conseguem ganhar uma eficiência 

progressiva e coordenada. 

A Documentação técnica ou científica, a todo momento, liga-se à 

documentação administrativa. Pela documentação organizada, a 

Administração torna-se mais consciente e pode fazer seus serviços 

conhecidos a seus administrados. As publicações editadas em sistema, 

para isso contribuem, repousando todas sobre os próprios documentos 

internos. O uso de cartazes e gráficos, por seu turno, constitui grande 

meio de publicação. Pode-se conceber, também, um estabelecimento 

público, de um novo tipo, consagrado, em todos os países, à exposição 

permanente dos assuntos relativos à Nação, colocando, sob os olhos do 

público, suas imagens vivas, tais como surgem das fontes 

administrativas e das científicas (generalização, permanente, do que já 

começou a ser feito nas exposições). (OTLET, 1937, n.p.) 
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Segundo Wahrlich (1983), o conceito de documentação administrativa elaborado 

por Paul Otlet passou a ser difundido pelo DASP graças à Revista do Serviço Público. 

Por iniciativa da Seção de Documentação do DASP, essa revista, nos meses de março e 

abril de 1946, decidiu apresentar o conceito ao público brasileiro. No ano seguinte, o texto 

foi publicado como separata pela Imprensa Nacional. A tradução feita por Francisco 

Martins Dias deixava transparecer as intenções do DASP em demonstrar seus esforços 

por adotar as teorias e as práticas da documentação pensada por Paul Otlet. 

De acordo com Fonseca (1988), o Serviço de Documentação do DASP nunca teve 

a pretensão de fazer documentação no sentido mais técnico da palavra, muito embora não 

se possa negar que abriu espaço para que a documentação ganhasse visibilidade no Brasil 

por meio dos editoriais e artigos da Revista do Serviço Público. 

O Serviço de Documentação do DASP não fez - nem tinha este objetivo 

- documentação no sentido técnico da palavra, mas procurou debater o 

problema em cursos especializados e em editoriais e artigos da Revista 

do Serviço Público. Basta lembrar que o único trabalho de Paul Otlet 

até agora traduzido em português foi publicado nesta revista. Refiro-me 

ao notável ensaio que é ‘Documentos e Documentação’. (FONSECA, 

1988, p.91) 

 

Para Moreira (1964), mesmo que o DASP tenha iniciado uma nova reflexão em 

torno da Documentação de Paul Otlet como ferramenta de tratamento e divulgação da 

documentação administrativa, os seus resultados, ao longo da década de 1940 e início de 

1950, ainda se mostravam improfícuos. O DASP não conseguiu criar uma consciência 

mais ampla que gerasse um intercâmbio entre os órgãos da administração, como havia 

sido preconizado por Paul Otlet, pois cada repartição continuou a determinar os seus 

próprios critérios para a organização da documentação produzida. 

 

 

4.1.2 A biblioteca do DASP  

 

 

Simões Lopes, em artigo publicado para a Revista do Serviço Público, afirmava 

que o conceito de documentação administrativa preconizado Paul Otlet havia entrado na 

filosofia do DASP por meio de três instrumentos: a Revista do Serviço Público, a Seção 

de Documentação e a biblioteca do DASP. A Revista do Serviço Público cumpria uma 

das metas da documentação administrativa ao assumir o papel de divulgadora de 
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informações oficiais. O Serviço de Documentação sacralizou em si os princípios da 

documentação administrativa ao exercer as funções de coligir, ordenar, classificar, 

guardar, conservar e publicar textos documentários, elementos estatísticos e dados 

discriminativos. A biblioteca do DASP, por sua vez, passou a utilizar técnicas modernas 

para o tratamento mais especializado de vários tipos de documentos (LOPES, 1964). 

Durante a década de 1940, a biblioteca do DASP possuiu um papel bastante 

atuante no avanço de uma moderna Biblioteconomia para o país. A biblioteca do DASP 

organizou cursos de Biblioteconomia, adaptou o Código da Vaticana para a realidade 

brasileira, criou mecanismos de controle bibliográfico, desenvolveu o serviço de 

catalogação cooperativa, entre outras ações (SOUZA, 1995). Para além das questões 

relacionadas às práticas biblioteconômicas, a biblioteca do DASP também se transformou 

em palco de reflexões para o campo da Biblioteconomia. A Revista do DASP possuía 

uma seção intitulada A Biblioteca que “[...] tornou-se o veículo da vanguarda da 

Biblioteconomia e da implantação da documentação no país.” (SOUZA, 1995, p.64), pela 

qual eram publicados artigos relacionados com as reflexões que estavam sendo 

desenvolvidas pela biblioteca do DASP.   

A presença de Lydia Sambaquy à frente da biblioteca do DASP foi determinante 

para caracterizá-la como um laboratório de técnicas modernas da Biblioteconomia. De 

acordo com Oddone (2004), a trajetória profissional de Lydia Sambaquy dentro da 

biblioteca do DASP foi iniciada por sua irmã Sylvia de Queiroz Grillo que desde 1938 

havia se tornado a primeira responsável por esse órgão. A convite da irmã, Lydia 

Sambaquy resolveu se inscrever em um dos cursos de treinamento oferecidos na 

biblioteca do DASP, o que a possibilitou atuar nesse espaço, primeiro como assistente 

técnico e depois como técnico de administração. O desejo de ampliar a sua especialização 

no campo da Biblioteconomia levou-a frequentar o curso superior oferecido pela 

Biblioteca Nacional entre 1939 e 1940.  

Em 1939, Sylvia Sambaquy precisou se afastar da direção do DASP por conta de 

uma bolsa de estudos que a levou à Columbia University de Nova York. Segundo Oddone 

(2004), na ausência de Sylvia, o cargo de direção da biblioteca do DASP passou a ser 

confiado a Lydia Sambaquy. A próxima a ser beneficiada pelo programa de bolsa para 

estudos nos Estados Unidos seria a própria Lydia Sambaquy que, seguindo os passos da 

irmã, também frequentou o curso da Columbia University entre os anos de 1941 e 1942.  

A experiência de Lydia Sambaquy nos Estados Unidos foi determinante para que 

decidisse elaborar um serviço de catalogação cooperativa. O estágio de três meses que 
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Lydia Sambaquy realizou na Library of Congress permitiu que idealizasse a construção 

de estratégias para colocar em prática o ambicioso projeto de criação de uma ampla rede 

de catalogação no Brasil. Assim, ao voltar para o país em 1942, Sambaquy iniciou o 

processo de instalação do Serviço de Intercâmbio de Catalogação (SIC) dentro da 

biblioteca do DASP. Para tornar possível a instalação desse serviço, o SIC contou com o 

apoio do Departamento de Imprensa Nacional que se responsabilizou pela impressão das 

fichas catalográficas.  

De acordo com Monte-Mór e Botelho (1987), a iniciativa de Sambaquy para 

construção de um serviço de catalogação cooperativa no Brasil deve ser considerado um 

evento inédito para o campo da Biblioteconomia brasileira, em especial por se expressar 

como um projeto de grande extensão que se apoiava em critérios e métodos racionais. 

Foi, sem dúvida, iniciativa pioneira, em matéria de racionalização e 

simplificação do problema no país. Deve-se lembrar que tudo isso foi 

possível numa época em que os meios disponíveis eram reduzidos, que 

no tocante a recursos financeiros, quer no que se refere ao elemento 

humano, graças ao estímulo e à liderança de Luiz Simões Lopes, cujo 

idealismo sem limites criou nova mentalidade na administração 

brasileira, em todas as áreas de sua atuação. (MONTE-MÓR; 

BOTELHO, 1987, p. 107-108). 

 

Preocupada em transformar-se em um polo de educação com critérios de 

excelência, a FGV passou a estruturar a sua biblioteca ainda no início de sua fundação. 

Entretanto, essa composição estrutural não partiria do nada, antes disso, teria o benefício 

de receber todas as experiências biblioteconômicas que haviam sido iniciadas na 

biblioteca do DASP. Assim, o Departamento de Pesquisas e Documentação da FGV, 

construído com a finalidade do desenvolvimento das pesquisas no campo das Ciências 

Sociais, possuía três importantes suportes: a Biblioteca da FGV que, organizada e dirigida 

por Otto Maria Carpeaux entre 1944 e 1949, preocupou-se em registrar, catalogar e 

classificar todo o material documentário adquirido pela instituição; o Catálogo Coletivo, 

destinado a difundir, identificar e localizar acervos das bibliotecas do país; o Serviço de 

Intercâmbio de Catalogação (SIC), coordenado por Lydia Sambaquy. 

A queda de Getúlio Vargas em 1945 influenciou o destino de Sambaquy, que se 

retirou do comando da biblioteca do DASP para se unir aos trabalhos que estavam sendo 

desenvolvidos pelo Departamento de Pesquisas e Documentação da FGV. Em 1947, o 

SIC foi transferido para a FGV, muito embora o acervo de fichas continuasse sob a guarda 

do DASP. 
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Com o fim do Estado Novo, a Fundação Getúlio Vargas, agora sob o 

comando de Luís Simões Lopes, assumiu a responsabilidade pelo SIC, 

embora o acervo de fichas tenha continuado nas dependências do 

DASP. Além disso, o serviço ainda contava com o apoio gráfico da 

Imprensa Nacional para a impressão das fichas. (ODDONE, 2004, 

p.109) 

 

Simões Lopes compreendeu que deveria manter Lydia Sambaquy na direção desse 

importante serviço biblioteconômico. Ao SIC cabia procurar soluções para os problemas 

de padronização dos catálogos da grande maioria das bibliotecas e serviços de 

documentação do país, baratear o custo da catalogação, contribuir para a formação de 

catálogos coletivos e facilitar, ou mesmo possibilitar, a pesquisa bibliográfica em todos 

os níveis.  

De acordo com Oddone (2006), dentro da FGV, Lydia Sambaquy conseguiu 

diversas oportunidades que a levaram a ter contato com pessoas e instituições importantes 

para as questões biblioteconômicas. Tornando-se assessora da presidência da biblioteca 

da FGV, Sambaquy conseguiu ampliar o serviço de catalogação em todo país por meio 

de cursos para treinamento de catalogadores (CAMPELLO, 2006).  

Entretanto, a própria Sambaquy (1988) explica que o sucesso do SIC dentro da 

FGV devia-se, sobretudo ao apoio que recebera de Simões Lopes, que tanto acreditou e 

defendeu o projeto, batalhando por estabelecer uma rede de informações bibliográficas 

em todo o país. Sambaquy (1983), relembrando os feitos de Simões Lopes no campo da 

Biblioteconomia e da Documentação, demonstrou que suas ações foram além do 

incentivo dado ao SIC, sendo também o responsável pela formação do catálogo coletivo 

nacional de livros e para o desenvolvimento do programa de aquisições planificadas.  

Os bibliotecários e os estudiosos da Ciência da Informação em nosso 

País, que acompanham com vivo interesse os programas de 

Documentação e Biblioteconomia no Brasil, podem atestar a brilhante 

atuação de Luiz Simões Lopes, em todos os cargos que atuou, em 

atividades públicas e privadas, sabendo que ele tem sido realmente um 

batalhador e pioneiro no campo da Documentação e Informação. 

(SAMBAQUY, 1983, p.1) 

 

O Serviço de Documentação do DASP e o Departamento de Pesquisas e 

Documentação da FGV durante a década de 1940 podem ser entendidos como elementos 

indicativos de mudanças no regime de informação. Segundo González de Gómez (2012), 

o regime de informação pode ser interpretado como o conjunto mais ou menos estável de 

redes formais e informais nas quais as informações são geradas, organizadas e transferidas 

de diferentes produtores, por muitos e diversos meios, canais e organizações, a diferentes 
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destinatários ou receptores de informação, sejam esses usuários específicos ou um público 

mais amplo. As bibliotecas do DASP e da FGV conseguiram gerar uma rede formal de 

organização e disseminação da informação contida nos documentos, o que permitiu a 

construção de mecanismos que possibilitaram a apropriação de serviços e produtos 

informacionais que se expressavam, dentre outros exemplos, na criação de catálogos e de 

sistemas de intercâmbio entre bibliotecas.  

A partir do momento que a biblioteca da FGV incorporou as teorias e as atividades 

iniciadas na biblioteca do DASP, ocorreram aperfeiçoamentos e o surgimento de novas 

oportunidades para que as ações no campo da documentação administrativa e dos serviços 

biblioteconômicos passassem a dialogar com novos organismos nacionais e 

internacionais. Os projetos informacionais da FGV receberam uma maior importância e 

uma nova representatividade quando iniciaram a interlocução com os novos organismos 

que despontavam no cenário: a UNESCO, o IBECC, a CAPES e o CNPq. 

 

 

4.2 Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq)  

 

 

Depois de ser alvo de inúmeros debates organizados por diversas comissões, em 

15 de janeiro de 1951, o Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, dias antes de 

passar a faixa presidencial a Getúlio Vargas, assinou a lei n.º 1.310 para criação do 

Conselho Nacional de Pesquisas.  

Na área científica, por exemplo, foi criado, em 1951, o Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq), órgão destinado ao apoio e ao fomento 

da pesquisa tecnológica e científica e que daria início aos primeiros 

estudos na área nuclear. O CNPq deu, na ocasião, grande atenção à 

questão dos minerais estratégicos brasileiros, estipulando, em seus 

regulamentos, que só poderiam ser explorados se houvesse obtenção de 

vantagens específicas para o desenvolvimento técnico e científico do 

país na área nuclear. (D’ARAÚJO, p.107-108, 1999) 

 

O processo para a organização de uma entidade para o fomento de pesquisas 

científicas no Brasil durou anos. Vários autores apontam sua gênese na Primeira 

República, quando na década de 1920, a Academia Brasileira de Ciências (ABC), 

influenciada pelas consequências da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), havia 

expressado a vontade de se criar uma entidade governamental exclusivamente destinada 

a fomentar o desenvolvimento científico no país. 
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As discussões sobre a criação de um conselho de pesquisas no Brasil 

ganharam destaque com a transformação da Sociedade Brasileira de 

Ciências na atual Academia Brasileira de Ciências (ABC), no ano de 

1921, e a adesão desta instituição científica, no ano de 1923, ao 

International Research Council (IRC). A influência desta inserção 

reside na profunda impressão deixada pelos membros da ABC sobre a 

relevância do papel dos conselhos de pesquisa, já criados até então, no 

desenvolvimento científico de seus respectivos países. Nasceu, assim, 

a ideia de se começar a pensar na possibilidade de se criar um conselho 

de pesquisas no Brasil por acadêmicos como Álvaro Alberto da Mota e 

Silva e Miguel Osório de Almeida, cientistas que tinham participado de 

congressos do IRC. (VARELA; DOMINGUES; COIMBRA, 2013, p. 

303-304) 

 

Durante a década de 1930, com Getúlio Vargas à frente do poder, diversas ações 

foram desencadeadas para que um conselho de pesquisas se tornasse realidade. Os autores 

Varela, Domingos e Coimbra (2013), apontam duas ações, que embora não tenham 

gerado resultados, foram significativas para reforçarem a necessidade de o Brasil 

construir o seu centro de pesquisas. A primeira ocorreu em 1936, quando Getúlio Vargas 

comunicou ao Congresso Nacional a possibilidade de criação de um conselho de 

pesquisas, o que não foi aceito pelos parlamentares. A segunda, em 1938, quando Carlos 

Chagas Filho, ao retornar de seu estágio na França, desenvolveu um projeto para a criação 

de um conselho semelhante ao Centre National de la Recherche Scientifique, 

encaminhando-o ao ministro Gustavo Capanema, que aprovou a ideia, mas não conseguiu 

transformá-la em realidade.  

O Estado Novo (1937-1945) não conseguiu fazer o país avançar nos debates para 

a criação de um centro de pesquisas brasileiro. Segundo Forjaz (1989), mesmo com 

Getúlio Vargas governando como um ditador, o que tornara o Estado uma máquina 

administrativa centralizadora e determinadora de ditames e regras no campo econômico 

e educacional, não foi aberto o espaço necessário para se fazer avançar o discurso do 

desenvolvimento científico como propulsor de progresso e modernidade. 

Precisou-se vivenciar o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para que a 

ideia iniciada com a Academia Brasileira de Ciência ressurgisse com mais força no Brasil 

e, finalmente, se tornasse uma realidade concreta. No cenário internacional, o surgimento 

da UNESCO, como um dos braços auxiliares da ONU, representou um dos principais 

agentes impulsionadores do discurso científico, que passava a receber uma visibilidade 

maior como sinônimo de progresso e desenvolvimento para os povos. Nos seus primeiros 

anos de existência, a UNESCO foi determinante para incutir em seus Estados-membros 

o discurso da ciência como portadora de valores neutros e universais. Forjava-se a teoria 
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de que bastava a simples cooperação mútua entre os povos no campo científico, sem 

nenhuma distinção entre os fornecedores de matéria-prima e os de tecnologia, para que o 

crescimento do bem-estar econômico e cultural se transformasse numa realidade 

vivenciada por todas as nações. 

De acordo com Varela, Domingues e Coimbra (2013), dois eventos ocorridos no 

ano de 1947 foram marcantes para que o governo do Brasil se decidisse pela construção 

de um conselho de pesquisas. O primeiro relacionava-se com a instalação de uma 

subcomissão da pesquisa científica no Brasil no âmbito do IBECC no mês de maio de 

1947. O segundo, com o projeto de criação do Instituto Internacional da Hileia 

Amazônica, apresentado ao IBECC e idealizado por Paulo Carneiro. Os autores, portanto, 

chamam a atenção para a presença de Paulo Carneiro e a influência que esse exerceu para 

levar avante a formação da IIHA. 

Momento ímpar para o processo de criação de um conselho de 

pesquisas ocorreu no ano de 1947, quando foram apresentados dois 

projetos de extrema relevância para o campo científico no Brasil. O 

primeiro foi o do Instituto Internacional da Hileia Amazônica (IIHA), 

apresentado por Paulo Carneiro, em maio, numa reunião do Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), órgão do 

Ministério das Relações Exteriores, que fazia relação com a Unesco. 

Este projeto já havia sido apresentado pela delegação brasileira que 

esteve, em novembro de 1946, na primeira Reunião Geral da Unesco, 

realizada em Paris. A delegação do Brasil era composta pelos cientistas 

Carlos Chagas Filho e Olympio da Fonseca, e o embaixador do Brasil 

em Londres, Moniz de Aragão. Este projeto foi considerado prioritário 

pela Unesco. (VARELA; DOMINGUES; COIMBRA, 2013, p.304) 

 

Na visão de Sales e Murguia (2015), os motivos para a decisão devem ser 

encontrados no ano de 1948, quando em Montevidéu ocorreu um evento denominado de 

Painel de Especialistas para Desenvolvimento da Ciência na América Latina, o qual 

reuniu cientistas de dez países, dentre os quais o Brasil. O encontro determinou três linhas 

de ações a serem seguidas pela UNESCO: apoiar o desenvolvimento da pesquisa básica 

em ciência da América Latina; estabelecer um sistema de emprego de tempo integral para 

pesquisadores; apoiar a criação de instituições nacionais de pesquisas. Para esses autores, 

o encontro de Montevidéu resultou para o Brasil em dois acontecimentos importantes no 

campo científico nacional: a fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), em julho 1948, que representou o grande passo para a organização dos 

cientistas, e a formação da comissão de cientistas que elaborou em 1949 o anteprojeto 

que deu origem ao CNPq. 
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A valorização da ciência no contexto internacional unida ao fim do Estado Novo 

permitiu que os debates sobre a criação de um centro de pesquisas fossem reabertos 

perante o Congresso em 1948. Em 1949, o Presidente Eurico Gaspar Dutra nomeou uma 

comissão especial, presidida por Álvaro Alberto da Mota e Silva 33, de vinte e dois nomes 

expressivos da ciência com o objetivo de elaborarem um anteprojeto para a criação do 

Conselho Nacional de Pesquisas. A comissão conseguiu em um mês encaminhar o projeto 

ao presidente Dutra (GARCIA, 2000). Mesmo ocorrendo em ritmo acelerado, as reuniões 

da comissão não deixaram de ser marcadas por discussões. O ponto que mais gerou 

debates entre os cientistas da comissão foi aquele que colocaria o CNPq como um órgão 

atrelado aos imperativos de Segurança Nacional. Os cientistas temiam que o controle 

estatal sob o CNPq prejudicasse a autonomia exigida para o desenvolvimento da pesquisa 

científica (FORJAZ, 1989). 

O CNPq foi criado como uma autarquia diretamente vinculada à Presidência da 

República em 1951. A conjuntura histórica determinada pela Guerra Fria indicava que o 

governo brasileiro não abriria mão da criação do CNPq como uma agência de fomento 

vinculada ao projeto de Segurança Nacional. A escolha de um militar para a presidência 

do CNPq, o almirante Álvaro Alberto, deixava transparecer a intenção direta do governo 

na defesa dos interesses nacionais. De acordo com Forjaz (1989), a participação do Brasil 

na Segunda Guerra Mundial serviu para evidenciar as carências tecnológicas e científicas 

que o país sofria. Sendo assim, os debates que levaram à criação do CNPq passaram por 

articulações políticas que envolveram não apenas a comunidade científica, mas também 

os militares. A presença militar na criação do CNPq visava articular o desenvolvimento 

do país com a defesa nacional e justificava a escolha de um almirante como seu primeiro 

presidente. 

Essa cultura militar intervencionista, que globaliza o papel das Forças 

Armadas, tornaria os militares atores políticos fundamentais no 

processo de desenvolvimento científico e tecnológico nacional e um 

dos principais grupos que deram impulso à criação e sustentação do 

CNPq. Essa mesma cultura militar deu a eles a primazia na montagem 

do Conselho Nacional do Petróleo e no controle de um a série de outras 

autarquias e conselhos federais de importância estratégica. (FORJAZ, 

1989, p.75) 

 

                                                 
33 Álvaro Alberto da Mota e Silva (Rio de Janeiro, 1889 - Rio de Janeiro, 1976). Vice-almirante da Marinha 

brasileira. Cientista, representou o Brasil na comissão de energia atômica da ONU. Auxiliou na criação do 

CNPq, sendo seu presidente de 1951 a 1955. 



112 

 

O nome do almirante Álvaro Alberto, para ocupar a presidência do CNPq, 

relacionava-se com a atuação que tivera ao representar o Brasil junto à ONU na recém-

criada Comissão de Energia Atômica (CEA/ONU), em 1946. Diante dos países 

participantes da CEA/ONU, o Brasil era visto como a nação fornecedora de matéria-prima 

para a energia nuclear. Essa situação delicada colocava o Brasil numa posição periférica, 

o que determinou um posicionamento enérgico e firme por parte de Álvaro Alberto para 

evitar qualquer tipo de abuso e desejo de expropriação por parte dos países centrais 

(VARELA; DOMINGUES; COIMBRA, 2013). 

A figura forte de Álvaro Alberto na liderança do CNPq foi determinante para que 

a nova agência de fomento se firmasse em âmbito nacional. Afinal, Álvaro Alberto 

possuía a palavra final em todas as reuniões do Conselho Deliberativo e nas decisões 

técnico-científicas “[...] comandando-as firmemente e desempenhando um papel de 

liderança inquestionável, nomeando os fiéis conselheiros e determinando as decisões 

conclusivas.” (VARELA; DOMINGUES; COIMBRA, 2013, p.308). Durante os anos de 

sua presidência (1951-1955), o almirante Álvaro Alberto procurou ser coerente com a 

ideologia nacionalista que tanto acreditava. Chegou a propor uma política de 

compensações específicas, pela qual ficava determinado que para cada exportação de 

minerais estratégicos, o Brasil receberia uma transferência recíproca de tecnologia para o 

setor nuclear nacional (KURAMOTO; APPOLONI, 2002). 

A missão do CNPq centrava-se em unificar os benefícios advindos das pesquisas 

científicas com o projeto de desenvolvimento econômico e social do país. Entre seus 

objetivos encontrava-se o de contribuir de forma direta para a formação de pesquisadores 

brasileiros, por meio de recursos financeiros que passavam a ser destinados para 

promover e fomentar projetos de pesquisas. Tais projetos não só geravam conhecimento 

no campo científico e tecnológico, mas abriam um caminho de oportunidades para que o 

Brasil desenvolvesse seus planos de crescimento nacional. Em sua origem, o CNPq 

afirmava se preocupar com o desenvolvimento científico em todos os domínios do 

conhecimento humano, embora, na prática, privilegiasse claramente a física nuclear e as 

demais ciências exatas. O campo das ciências humanas e sociais possuiu, por parte do 

CNPq, um financiamento irrisório, praticamente inexistente durante as décadas de 1950 

e 1960 (FORJAZ, 1989).  

Os primeiros anos do CNPq foram direcionados para a montagem da 

infraestrutura, para o estabelecimento de canais de comunicação necessários às atividades 

de pesquisa e fomento, o estabelecimento de medidas necessárias à investigação no 



113 

 

campo da Engenharia Nuclear e Física, além da concessão de bolsas e auxílio à pesquisa. 

Em relação à concessão de bolsas, Andrade (2001) aponta que o critério para as escolhas 

não privilegiava tanto o mérito científico da proposta, mas antes ficava circunscrito a 

normas e controles para julgamento de projetos baseados em critérios de ordem 

administrativa, material e ideológica. 

Mesmo que o critério para a concessão de bolsas e auxílio à pesquisa pudesse ser 

objeto de críticas, não se pode negar que o CNPq conseguiu o mérito de ampliar as 

possibilidades de os cientistas brasileiros conseguirem uma formação tanto dentro do país 

como no exterior. O envio de pesquisadores brasileiros para outros países possibilitou o 

aumento da visualização internacional de trabalhos científicos elaborados por brasileiros, 

além de ampliar o intercâmbio entre instituições e indivíduos. Por meio de um extenso 

programa de bolsas de estudo e pesquisa, o CNPq não só proporcionou a ida de muitos 

cientistas para o exterior, mas também auxiliou a vinda de inúmeros cientistas 

estrangeiros para o Brasil. O CNPq participou ativamente do movimento de circulação 

internacional de pesquisadores, o que permitiu a vinda de inúmeros professores 

estrangeiros que realizaram palestras e ofereceram cursos em universidades e instituições 

de pesquisa do Brasil (VARELA; DOMINGUES; COIMBRA, 2013). 

 

 

4.3 Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

 

Durante a Era Vargas, mesmo com o ensino direcionado para a formação de 

profissionais liberais e não para a pesquisa científica, o Brasil vivenciara um processo 

significativo de expansão de suas universidades. Porém, foi com o fim do Estado Novo 

que se fortaleceu o sentimento de ser preciso investir no desenvolvimento das 

universidades brasileiras, principalmente em áreas estratégicas para a pesquisa científica, 

tais como a Engenharia, a Física e a Química (CUNHA, 2007).  

Idealizada como instrumento para a preparação de profissionais especializados 

capazes de influenciarem o avanço tecnológico e científico do Brasil, a Campanha 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi criada pelo 

decreto nº 29.741, em 11 de julho de 1951, que a instituía, inicialmente, como uma 

Comissão. Assim, foi a necessidade de formar mão de obra especializada por meio de 

investimentos na educação superior que inspirou a criação da CAPES.  
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Os membros da Comissão formada em 1951 foram escolhidos dentre as 

instituições que se vinculavam ao processo burocrático iniciado na Era Vargas. Apesar da 

aparente diversidade de seus membros, entende-se que havia uma união de propósitos 

para levar adiante o projeto nacional desenvolvimentista que encontrava no campo 

tecnológico e científico a sua base de sustentação. 

Em termos legais, a Capes nasceu como uma Comissão sob a 

presidência do ministro da Educação e da Saúde, tendo um secretário 

geral e contando com representantes das seguintes instituições públicas 

e privadas: Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), 

Fundação Getúlio Vargas, Banco do Brasil, Comissão Nacional de 

Assistência Técnica, Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Confederação Nacional da Indústria, Confederação 

Nacional do Comércio e um representante do Ministério de Educação 

e Saúde. (GOUVÊIA, 2012, p.379) 

 

O sucesso conseguido pela CAPES nos seus primeiros anos de atividade deve-se 

em grande parte à presença do educador Anísio Teixeira34 no posto de diretor-geral entre 

1951 e 1964. Encerrando a sua gestão como secretário de Educação na Bahia, Anísio 

Teixeira foi convidado pelo ministro da Educação, Ernesto Simões Filho, para assumir o 

cargo de secretário geral da Comissão. Anísio Teixeira defendia ser necessário criar um 

planejamento que orientasse a criação de uma universidade brasileira verdadeiramente 

moderna que se preocupasse tanto com o ensino como com a produção de pesquisas. 

Dentro de seu programa, reservou destaque à implementação de um sistema nacional de 

pós-graduação, acreditando que, assim, as pesquisas científicas teriam um novo ânimo e 

se tornariam as principais responsáveis pela formação dos cientistas nacionais. 

A ideia da criação de cursos de pós-graduação começou aos poucos a alterar a 

dinâmica das universidades brasileiras. Segundo Mendonça (2003), quando Anísio 

Teixeira chegou à direção da CAPES em 1951, as universidades brasileiras não passavam 

de um conglomerado de escolas profissionais. O projeto de Anísio Teixeira voltava-se 

para a reforma do ensino universitário por meio do apoio direto que a CAPES poderia 

oferecer aos cursos de pós-graduação. 

Durante a década de 1920, Anísio Teixeira estudou nos Estados Unidos. A 

experiência adquirida nesse país permitiu que obtivesse os parâmetros para iniciar o seu 

projeto de reforma das universidades brasileiras, preocupando-se em dar-lhes um caráter 

                                                 
34 Anísio Spínola Teixeira (Caetité, BA, 1900 - Rio de Janeiro, 1971). Educador e escritor. Foi considerado 

um dos personagens centrais da história da educação no Brasil por haver difundido o movimento chamado 

de Escola Nova na década de 1930. Foi o responsável pela criação da CAPES em 1951. 
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mais pragmático. Em carta escrita ao seu pai, Deocleciano Pires Teixeira, em 18 de 

novembro de 1927, Anísio Teixeira deixava transparecer a influência que os Estados 

Unidos exerceram para o desenvolvimento de seu futuro envolvimento com as questões 

educacionais. 

Demorei-me nos Estados Unidos cerca de seis meses. Durante esse 

tempo estudei, visitei escolas, fiz boas relações e acredito que aprendi 

um pouco. A nomeação com que me surpreendeu o Dr. Calmon no 

princípio de seu governo, marcou a minha carreira. E hoje, por gosto e 

pela orientação que têm os meus estudos, pretendo não me afastar mais 

do campo da educação onde comecei a minha vida. São essas as 

disposições que trago da América e quero crer que o Brasil e a Bahia, 

apesar de todos os aborrecimentos dos jornais e de todas as flutuações 

da política, me ajudarão, ou pelo menos não me impedirão esse desejo. 

Nenhum trabalho poderia me apaixonar, que fosse mais vasto ou mais 

necessário do que este. E sobretudo, irredutivelmente idealista como me 

parece que sou, nenhum outro me será tão querido ao coração e à 

inteligência. Dentre as vantagens da minha excursão à América, aponto 

como uma das principais a renovação desse entusiasmo que me ia 

gastando no atrito da vida baiana e a segurança com que me vou dedicar 

ao trabalho que, em circunstâncias tão excepcionais, veio a cair-me 

sobre os ombros. (TEIXEIRA, Anísio. [Carta] 18 nov. 1927, a bordo 

do navio Alcântara [para] TEIXEIRA, Deocleciano Pires.) 

 

A partir dessa sua experiência pessoal, Anísio Teixeira se tornara um defensor de 

bolsas de estudos para que graduados recebessem uma especialização no exterior, 

resultando assim em renovação na qualidade técnica e intelectual a favor dos cargos 

burocráticos. Na visão de Nascimento (2012), concomitantemente às atividades 

assumidas na CAPES, Anísio Teixeira também se responsabilizara pela direção do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) entre 1952 e 1964. Criado durante a 

Era Vargas, em 1937, o INEP deveria procurar soluções para os problemas pedagógicos 

do país auxiliando na definição de políticas públicas para a educação e atuando no 

desenvolvimento de uma política de estudos e pesquisas. Atuando tanto na CAPES como 

no INEP, Anísio Teixeira contribuiu para o fortalecimento da educação de acordo com as 

bases de um planejamento racional das políticas de Estado que via a como fator de 

progresso cultural e científico do Brasil. 

De acordo com Gouvêa (2012), nos primeiros anos, a CAPES possuía uma 

estrutura muito simples e enxuta, um secretário geral, um diretor de programas e um 

diretor executivo. Dois programas iniciais foram pensados: o Programa Universitário 

(PgU) e o Programa dos Quadros Técnicos e Científicos (PQTC). Criado em 1953, o PgU 

era voltado para auxiliar o desenvolvimento das universidades e institutos de ensino 

superior, permitindo à CAPES indicar as universidades como mais um espaço para a 
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consolidação das pesquisas brasileiras. Por sua vez, o PQTC deveria estudar quais eram 

as reais necessidades do país em matéria de pessoal especializado de nível superior, de 

centros de preparação e aperfeiçoamento dos pós-graduados existentes, além da 

preparação e aperfeiçoamento de especialistas no Brasil e no exterior. 

A CAPES também contava com três unidades administrativas: o Serviço de Bolsas 

de Estudo (SBE), a Seção de Administração (SA) e o Serviço de Estatística e 

Documentação (SED). Todos os assuntos relativos à concessão de bolsas eram de 

responsabilidade do SBE, desde a divulgação até o controle da documentação apresentada 

pelos candidatos. As questões voltadas para a administração estavam a cargo da SA, que 

prestava apoio logístico a todos os serviços oferecidos pela CAPES, bem como 

organizava orçamentos e coordenava o Departamento de Pessoal. Quanto ao SED, cabia 

velar pela manutenção dos arquivos, cadastros, estatísticas e a organização de documentos 

relativos ao ensino superior, além da organização da biblioteca da CAPES. 

Tendo como objetivo promover o melhoramento da qualificação dos cursos de 

pós-graduação, a CAPES iniciou nos anos de 1950 a reforma do ensino superior, mas que 

só veio de fato a gerar frutos mais significativos nos anos de 1960. Com a presença da 

CAPES, uma política voltada para a transformação do panorama do ensino superior 

entrou em curso visando ampliar o quadro de pesquisadores e de mão de obra 

especializada. O ensino científico recebia reconhecimento com a chegada da CAPES no 

cenário nacional, muito embora os avanços verdadeiramente significativos dependessem 

de um forte investimento estatal nas universidades públicas. Ao longo dos anos, as 

universidades, diante do processo de produção científica e tecnológica, passaram a contar 

com o apoio de laboratórios, bolsas de estudos, treinamentos de professores, produção de 

livros, instrumentos de apoio à pesquisa e bibliotecas universitárias. 

A criação da CAPES representou mudanças nas universidades brasileiras, uma 

vez que essas deveriam estar em consonância com a política de desenvolvimento 

nacional. Diante desse novo paradigma, as bibliotecas universitárias, dentro do processo 

levado avante pela CAPES, também receberam uma nova dimensão para a prestação de 

serviços de informação. As bibliotecas universitárias ampliavam o seu papel de apoio às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

As bibliotecas universitárias possibilitam o desenvolvimento de pesquisas a partir 

dos diversos produtos que são capazes de oferecer, mas sempre considerando a 

diversidade de usuários que a procuram. Como possuem um compromisso social, as 

bibliotecas universitárias procuram lidar com a universalidade do saber, respeitando as 
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características de determinada sociedade. Representam espaços para o aprendizado, a 

cultura e a pesquisa, apoiando docentes, discentes, estudiosos e pesquisadores na 

identificação e seleção de informações relevantes para responderem suas demandas. 

Se a biblioteca é importante para o ensino geral, no ensino superior seu 

papel é proeminente em virtude do valor da própria universidade, pois 

nenhuma outra instituição ultrapassa em magnitude a contribuição 

universitária, a qual torna possível o formidável avanço tecnológico e 

científico que se registra atualmente em todos os campos de 

conhecimento. (FERREIRA, 1980, p.7) 

 

González de Gómez (2011) entende que as bibliotecas universitárias são espaços 

públicos de comunicação porque são componentes ativos da esfera pública. As bibliotecas 

universitárias, por serem capazes de organizar produzir e disseminar informações 

registradas, possuem o potencial de participar ativamente da produção científica 

acadêmica em todas as suas etapas. As bibliotecas universitárias são espaços comuns de 

conhecimento na medida em que se valem dos seus instrumentos de organização do 

conhecimento e da tecnologia para facilitar o processo de oferecerem produtos e serviços 

que contemplem o tripé estudo, pesquisa e extensão. 

Como instituições seculares do conhecimento e da memória, 

Bibliotecas, Museus e Arquivos não só compõem, preservam e 

disseminam os saberes culturais e a pesquisa científica, eles tem sido 

historicamente, e são hoje, produtores específicos de conhecimento e 

de informação. Podemos dizer, mais precisamente, que eles produzem 

conhecimento sobre o conhecimento, informação sobre as informações, 

inter-documentos 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, seus produtores e suas vinculações institucionais. 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2011, p.239) 

 

De acordo com Castells (1994), as universidades desempenham uma pluralidade 

de papéis que ultrapassam a ideia inicial de formação de mão de obra especializada. As 

universidades acabam por difundir ideologias, construir debates sociais, orientar estéticas 

e configurar valores. No momento em que a CAPES passou a atuar no desenvolvimento 

dos cursos de pós-graduação, o país caminhava para um despertar de uma ciência que 

servisse aos projetos nacionais. Mais do que criar e dinamizar o sistema de pós-graduação 

para solucionar o problema de falta de mão de obra especializada no campo científico e 

tecnológico, a CAPES acabou por ampliar a importância das universidades brasileiras. 

As universidades brasileiras, com os empreendimentos da CAPES, se 

transformaram em lócus de produção de pesquisas científicas, permitindo o avanço do 
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conhecimento frente às demandas exigidas pelo processo nacional-desenvolvimentista 

vivenciado pelo país. Além de produzirem novos conhecimentos científicos e 

tecnológicos, elas propiciavam aos estudantes e pesquisadores acesso aos avanços 

contínuos do saber. 

Segundo Russo (2003), a essência das universidades é gerar, transmitir e construir 

conhecimentos; todavia, para conseguir esse intento necessita de recursos informacionais. 

As bibliotecas são identificadas como os locais fornecedores de recursos informacionais 

para a geração de conhecimentos novos, assim ocorreria uma perfeita simbiose entre 

universidades e bibliotecas com aquelas produzindo saberes e essas os divulgando. 

A Biblioteca Universitária presta, sem dúvida, um serviço essencial para toda 

a Universidade, pois na era da informação, com a multi-disciplinaridade 

proeminente, uma Instituição que queira preparar seu corpo docente, que por 

sua vez deverá repassar os conhecimentos para seu corpo discente, não pode 

se permitir ignorar os investimentos na sua principal porta de contato com o 

mundo. Nesse sentido, mudanças consideráveis devem ser planejadas, com 

vistas a apontar saídas para que a Biblioteca Universitária do século XXI se 

apresente como a Unidade de Informação perfeitamente integrada ao ambiente 

informacional deste século. (RUSSO, 2003, p.3) 

 

A política de Estado no fornecimento de recursos por meio da CAPES não pode 

ser desvinculada do processo de produção de conhecimento pelas universidades 

brasileiras, especialmente após a década de 1960. As ciências ditas estratégicas receberam 

maior apoio e recursos do Estado, que precisava fortalecer a política nacional-

desenvolvimentista. Por outro lado, essa mesma política foi a responsável por criar 

distorções, tais como, o favorecimento de uma heterogeneidade regional que deu ao 

Sudeste do Brasil a vanguarda do movimento de produção do conhecimento científico e 

tecnológico, bem como a pouca relevância que as universidades privadas possuem nesse 

processo (CHIARINI; VIEIRA, 2012). 

A sociedade brasileira estava se tornando mais complexa no pós-Segunda Guerra. 

Os avanços científico-tecnológicos e a entrada de novos atores reconstruíram o cenário 

político, econômico e o campo das relações sociais. Dentro do processo do despertar das 

consciências para o valor da ciência no Brasil, as ações da CAPES mereceram ser 

destacadas pela abertura de possibilidades que ofereceram aos cientistas. Ao longo das 

décadas, a CAPES foi um dos atores que orientou as mudanças no universo da produção 

científica brasileira. A presença da CAPES permitiu que as universidades se tornassem 

instâncias mediadoras entre a comunidade científica, que se fortalecia, e a sociedade. Com 

o apoio dos programas de pós-graduação, os cientistas conseguiam produzir e disseminar 
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os resultados de seus trabalhos. 

Na década de 1950, a CAPES havia iniciado o discurso de geração de produção 

científica e tecnológica nos cursos de pós-graduação oferecidos pelas universidades 

brasileiras. Entretanto, foi somente na década de 1960, sob o governo militar, que de fato 

a CAPES começou a demonstrar os seus frutos com um forte crescimento de várias 

universidades pelo país e com o surgimento do "Parecer Sucupira" que passou a 

conceituar e normatizar os cursos de pós-graduação no Brasil. 

 

 

4.4 O CNPq e a informação técnico-científica  

 

 

De acordo com a lei nº 1.310 de 15 de janeiro de 1951, o CNPq foi estruturado 

com a seguinte organização: Conselho Deliberativo, Divisão Técnico-Científica e 

Divisão Administrativa. A Divisão Administrativa (DA) era formada por três 

departamentos organizados para o oferecimento de serviços específicos: Administração, 

Contabilidade e Documentação. O decreto nº 29.433, de 4 de abril de 1951, aprovou o 

Regulamento do CNPq, o qual determinou que a biblioteca do CNPq estaria subordinada 

ao Serviço de Documentação, competindo a essa adquirir, registrar, classificar, guardar, 

conservar, emprestar e permutar obras de interesse para as atividades do órgão. Em junho 

de 1951, o CNPq criou o Serviço de Documentação. Em 1952, foi organizada a primeira 

biblioteca do CNPq. 

Enquanto a lei nº 1310 determinou a obrigação de se manter um intercâmbio de 

documentação técnico-científica entre instituições nacionais e estrangeiras, o decreto de 

abril de 1951 instituiu, por meio do artigo 74, o compromisso de auxiliar o 

desenvolvimento das bibliotecas dos institutos de pesquisa, bem como formar novas 

bibliotecas especializadas. 

Art. 74. O CNPq promoverá um intercâmbio de informações 

bibliográficas pelos meios mais adequados, auxiliará o 

desenvolvimento das bibliotecas dos institutos de pesquisa e promoverá 

a formação de bibliotecas especializadas onde julgar conveniente. 

(BRASIL, 1951) 

 

Nas sessões que se seguiram à criação do regulamento, pode-se observar como as 

discussões de apoio ao desenvolvimento de bibliotecas obrigaram os conselheiros a uma 
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definição de quais bibliotecas seriam dignas de receber o auxílio do CNPq. Os debates 

acabaram por definir que somente as bibliotecas que trabalhavam com material técnico-

científico poderiam ser contempladas com recursos financeiros. Procurando visualizar 

como ocorreram os debates em torno do apoio que o CNPq pretendia oferecer às 

bibliotecas que procuravam a agência de fomento, três casos são apresentados: o primeiro 

como exemplo de uma recusa taxativa, o segundo como uma negativa pautada num debate 

mais prolongado e o terceiro como gerador de reflexões para futuros pedidos35. 

O primeiro caso, encontrado na sessão 47ª do conselho deliberativo do CNPq em 

19 de novembro de 1951, se refere ao auxílio financeiro pedido por Lydia Sambaquy que 

pretendia estudar a organização de bibliotecas no Estado do Paraná. O conselheiro Arízio 

de Vianna se manifestou radicalmente contrário a qualquer ajuda nesse sentido, uma vez 

que os estudos de Sambaquy não estariam restritos às bibliotecas especializadas.  

O segundo caso, observado na sessão 99ª do conselho deliberativo do CNPq em 9 

de julho de 1952, era um pedido feito pela Biblioteca Nacional que recorria ao CNPq para 

conseguir catalogar e classificar parte de seu acervo referente a obras científicas. O 

conselheiro Baptista Pereira afirmava ter dúvidas sobre esse acervo científico da 

Biblioteca Nacional, pois, até onde sabia, esse acervo era fraquíssimo. O presidente 

Álvaro Alberto se posicionava afirmando que o regulamento do Conselho de fato se 

referia a auxiliar os reclamos da cultura, contudo, a cultura em questão era a científica, 

não vendo, portanto, motivo para atender a essa instituição. O conselheiro Arízio de Viana 

corroborava a visão do presidente ao explicar que a Biblioteca Nacional queria apoio para 

organizar um serviço de intercâmbio e catalogação, algo semelhante ao que vinha sendo 

feito no DASP e na FGV, o que desobrigava o CNPq a fornecer qualquer auxílio, visto 

ser obrigação da Biblioteca Nacional levar avante esse projeto. Segundo as próprias 

palavras de Arízio de Viana: 

Agora, na Biblioteca Nacional, se o serviço existe, ou se não existe, não 

me parece que o Conselho deva conceder, porque é função precípua e 

específica da Biblioteca Nacional fazer isto, do contrário, ela não existe. 

Uma Biblioteca que não se organiza, para prestar este serviço, é melhor 

fechar. O Conselho poderia dar uma contribuição qualquer, para um 

serviço da biblioteca que viesse em seu auxílio, para um determinado 

fim, para pesquisas que o Conselho estivesse interessado em fazer e 

estimular, sendo a Biblioteca Nacional uma repartição pública, 

alimentada, suprida, mantida pelo orçamento federal, se este serviço é 

necessário, a Biblioteca que solicite ao Governo as verbas necessárias 

e os elementos materiais para ser executado. É, portanto, neste 

                                                 
35 Vários exemplos poderiam ter sido escolhidos, porém o objetivo principal é ilustrar três situações 

específicas. Não houve preocupação em seguir a ordem cronológica da realização das sessões. 
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propósito que eu daria o voto contrário à concessão do auxílio, sem 

discutir a utilidade do serviço, que justifica a proposição da Biblioteca 

Nacional. (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1952c, p.13) 

 

Álvaro Alberto arrematava explicando que lamentava muito por saber que a 

Biblioteca Nacional passara também por problemas recentes relacionados à preservação 

de suas coleções, no entanto, o CNPq “[...] só pode atender a um certo aspecto da questão, 

que é cuidar da salvaguarda das obras científicas que lá se encontram [...]” (CONSELHO 

NACIONAL DE PESQUISAS, 1952c, p.14), não sendo possível prezar por 95% do 

acervo da Biblioteca Nacional que é formado de obras literárias, de obras históricas. 

Arízio de Viana completava o pensamento do presidente ratificando que a Biblioteca 

Nacional não era uma biblioteca científica, por isso não se justificava o auxílio do CNPq. 

Carlos Chagas se mostrava dividido, pois se de um lado lamentava ver a Biblioteca 

Nacional em situação difícil, por outro compreendia que o CNPq não possuía recursos 

suficientes para ajudar bibliotecas não voltadas para o conteúdo técnico-científico. Sylvio 

Torres lembrava que para o CNPq conseguir desenvolver um efetivo programa de auxílio 

às bibliotecas seria preciso produzir um levantamento completo para identificar aquelas 

que realmente possuíam um acervo de documentos técnico-científicos. Além disso, 

recomendava que se pensasse na criação de um órgão central para a organização de um 

catálogo geral que indicasse a localização de livros nas diversas bibliotecas. 

 O terceiro caso, na sessão 60ª em 28 de janeiro de 1952, refere-se ao pedido feito 

pelo Departamento Nacional da Produção Mineral para completar o acervo de sua 

biblioteca. Nesse caso, os conselheiros não tiveram dúvidas de que o auxílio precisava 

ser dado, mas lembraram que no futuro a demanda por pedidos poderia crescer de uma 

forma que faltassem recursos para o CNPq conseguir oferecer seu apoio. Preocupado com 

o futuro, o conselheiro Otto Bier36 foi o responsável por apresentar a problemática em 

torno de um amontoado de pedidos que talvez o CNPq não conseguisse dar conta: 

Senhor Presidente, eu me pergunto qual será a decisão do Conselho, 

diante de pedidos semelhantes, que poderão vir de todas as bibliotecas 

do Brasil, em todas as demais especializadas – porque, na realidade, 

nós não possuímos, no País, bibliotecas satisfatórias em nenhuma 

especialidade e, eu gostaria de saber qual é a dotação orçamentária que 

existe no Orçamento da República, em relação a essas bibliotecas? 

(CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1952a, p.15) 

 

                                                 
36 Otto Guilherme Bier (Rio de Janeiro, 1906 - São Paulo, 1985). Cientista na área de Bacteriologia e 

Imunologia. Foi um dos membros fundadores da SBPC. 
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Respondendo a Otto Bier, o vice-presidente do CNPq, Armando Dubois Ferreira, 

afirmou que o orçamento era de duzentos mil cruzeiros anuais. Completando, Joaquim da 

Costa Ribeiro37 afirmava que o CNPq deveria respeitar o regulamento que indicava a 

necessidade de se prestar assistência às bibliotecas especializadas. No entanto, 

concordava que o risco levantado por Otto não podia ser desprezado e, sendo assim, 

propunha: 

Parece-me que a política mais sensata seria, justamente, não a de 

distribuir discriminadamente, auxílios às bibliotecas, mas a de escolher, 

dentre as bibliotecas existentes no país, aquelas que fossem mais 

representativas, em determinadas especialidades e organizar, então, um 

plano geral de auxílio, intensificando o desenvolvimento dessas 

bibliotecas e, organizar no CNPq, uma biblioteca de referência para 

assuntos gerais, que seria de utilidade para os diferentes setores de 

pesquisas. Organizar, ainda, um serviço de documentação 

bibliográfica, com microfilmes, cópias fotostáticas, de modo a permitir 

o acesso a coleções de revistas que existam em diferentes bibliotecas 

do país, aos pesquisadores que desejassem trabalhar sobre determinado 

assunto. (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1952a, p.16) 

 

Barbosa da Silva também apoiou os argumentos de Otto Bier, entendendo também 

ser necessário que o CNPq elaborasse estratégias para auxílio às bibliotecas, pois “[...] 

mesmo não tendo sido recebidos, ainda, pedidos da mesma natureza, eles não tardarão 

porque outros interessados recorrerão ao CNPq.” (CONSELHO NACIONAL DE 

PESQUISAS, 1952a, p.17). Em seu discurso, Barbosa da Silva declarava que era preciso 

firmar uma opinião sobre as bibliotecas que o Conselho acreditava que deveriam receber 

auxílios para que atendessem as necessidades mais urgentes das pesquisas de caráter 

técnico-científico. 

Procurando apresentar uma solução plausível para questão, o conselheiro César 

Lattes38 apresentou opinião sobre a temática, tornando-se responsável por afirmar que a 

resposta poderia ser a oferta feita pela UNESCO. 

Com relação a esse planejamento geral das bibliotecas, queria levar ao 

conhecimento do Conselho que, há cerca de um ano entrei em contato, 

como Diretor do CBPF, com a UNESCO. Desejávamos coleções de 

periódicos e o nosso orçamento não permitia despesas dessa ordem. A 

UNESCO se propunha a organizar, no Brasil, um Centro Bibliográfico, 

como já havia organizado no México, Índia e Paris e estava disposta a 

                                                 
37 Joaquim da Costa Ribeiro (Rio de Janeiro, 1906 - Rio de Janeiro, 1960). Cientista brasileiro no campo 

da Física. Foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), em 1949. No CNPq, 

participou como membro do conselho deliberativo. 
38 Cesare Mansueto Giulio Lattes (Curitiba, 1924 - Campinas, 2005). Ficou conhecido como César Lattes. 

Cientista brasileiro que ganhou notoriedade internacional por suas pesquisas na área da Física Nuclear. Em 

1949, participou da fundação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), instituição que se inseria 

dentro do contexto de valorização da ciência como fator de desenvolvimento da nação. 
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colaborar com o CBFP e outras instituições de ensino e pesquisa. Seria 

interessante que a DTC, através do seu Diretor Científico, examinasse 

esse assunto. Por esse plano as despesas de pessoal administrativo, 

instalações e administração corresponderiam, pelo Governo Brasileiro 

e a UNESCO poria à disposição do Brasil, desde o início, a quantia de 

US$ 2000.000,00, para equipamento e filmes. (CONSELHO 

NACIONAL DE PESQUISAS, 1952a, p.25) 

 

Diante do exposto por César Lattes, Costa Ribeiro anunciou que, no fim do ano 

anterior, Paulo Carneiro o havia procurado para esclarecer o que seria o centro 

bibliográfico pensado pela UNESCO para um dos países da América Latina. Costa 

Ribeiro explicava que o assunto foi encaminhado à Diretoria da Divisão Técnico-

Científica, ao Presidente do CNPq e submetido ao Serviço de Documentação. 

Realmente, parece que, nesse setor, o auxílio que a UNESCO poderia 

prestar seria muito estimável e entraria, justamente, dentro da 

programação geral de auxílio. às bibliotecas. Como disse o Conselheiro 

Otto Bier, parece muito sensata a ideia de não aguardar que as 

bibliotecas venham pedir auxílio, mas efetuar, realmente, um 

planejamento por iniciativa do próprio Conselho. (CONSELHO 

NACIONAL DE PESQUISAS, 1952a, p.26) 

 

As discussões das sessões do conselho deliberativo do CNPq referentes à questão 

do apoio a ser dado às bibliotecas que abrigavam documentos técnico-científicos 

possuíam uma relação direta com a fundação do IBBD. A proposta da UNESCO de 

criação de um centro bibliográfico em um país da América Latina apresentava-se como 

uma das soluções que permitiria ao CNPq cumprir com os objetivos do artigo 74 do seu 

regulamento. 

O potencial da informação técnico-científica encontrada nos documentos era 

primordial para o processo do programa desenvolvimentista que o Brasil passava a 

vivenciar nas décadas de 1950 e 1960. A valorização da informação técnico-científica 

encontrada em acervos de bibliotecas passou a ser alvo do apoio dos membros do CNPq. 

As atas das reuniões do Conselho Deliberativo permitem entrever como a questão das 

bibliotecas era tratada pela então recém-criada agência de fomento. No momento em que 

os conselheiros do CNPq procuravam soluções para conseguirem fornecer recursos para 

bibliotecas especializadas com acervos constituídos basicamente de documentos técnico-

científicos em instituições de ensino e pesquisa, a UNESCO apresentava-se no cenário 

fornecendo uma ideia que poderia servir como solução.  

A criação de um centro bibliográfico representaria um ponto de apoio e auxílio 

tanto às bibliotecas especializadas que usufruiriam dos seus serviços e produtos quanto 



124 

 

aos pesquisadores. O centro bibliográfico representaria um posto de intercâmbio com as 

bibliotecas especializadas do país, fornecendo bibliografias organizadas no campo 

técnico-científico. 

 

 

4.5 O desenvolvimento da ciência e a informação técnico-científica 

 

 

Na visão de Schwartzman (2001), a ciência somente consegue prosperar quando 

a sociedade a reconhece e a aceita como geradora de benefícios, o que permite a 

estabilização de comunidades científicas em instituições voltadas para a criação de 

programas de pesquisa. No Brasil da Primeira República, a falta de reconhecimento da 

importância da ciência para o Estado e a sociedade impedia aos próprios cientistas de 

exercerem uma maior influência na sociedade. Durante a Era Vargas, uma consciência 

começou a ser modelada por parte dos cientistas que procuravam obter algum 

reconhecimento. Após a Segunda Guerra Mundial, os cientistas brasileiros começaram a 

experimentar o processo de institucionalização da ciência com a criação de organismos 

voltados para o fortalecimento do setor técnico-científico do país.  

Embora o Brasil vivenciasse um novo momento político com o fim da Era Vargas, 

essa ruptura ideológica não significou abrir mão da escolha pela “via da modernização 

conservadora” (MOORE, 1983). Em um processo de modernização conservadora, o 

Estado, por meio do fortalecimento tecnológico e científico, seria o principal responsável 

por levar adiante o desenvolvimento dos setores produtivos do país. 

Nos anos em que Getúlio Vargas esteve no poder, o Brasil foi sendo munido de 

recursos materiais e mão de obra qualificada, mas a incorporação de uma mudança de 

valores sociais que reconhecia a importância da ciência somente veio após 1945. A 

criação de instituições como o IBECC em 1946, a Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência em 1949 e o CNPq em 1951 demonstravam a presença de novos padrões 

normativos para regularem as atividades científicas. O Brasil havia sido beneficiado pelo 

cenário internacional que favorecia o discurso da ciência e da tecnologia como fatores de 

crescimento econômico e social para os povos. No entanto, a luta pelo reconhecimento 

da ciência praticada pelos países periféricos frente aos países centrais se transformou em 

um verdadeiro desafio. Pensando o processo de institucionalização científica num 

contexto de América Latina do pós-Segunda Guerra, Vessuri (1996) analisa que uma luta 
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permanente foi sendo travada para que a ciência e a tecnologia produzidas pelos países 

latinos conseguissem algum espaço no cenário internacional dominado pelos países 

desenvolvidos. 

Surgida no cenário mundial no final de 1945, a UNESCO iniciara o movimento 

de valorização da ciência como instrumento apolítico de progresso, o que acabou por 

mobilizar cientistas, políticos e intelectuais brasileiros em prol desses ideais. Entretanto, 

não tardou para que o CNPq se apresentasse no cenário nacional em 1951, fortalecendo 

a presença do Estado como o mediador do processo de institucionalização da ciência, 

levando cientistas a se concentrarem em universidades e instituições de pesquisa que 

foram sendo influenciadas pelo discurso desenvolvimentista.  

Por influência do CNPq, o Brasil avançou no desenvolvimento de uma política de 

priorização da tecnologia e da ciência produzida no país. A lógica de que era preciso a 

presença do Estado para empreender esse projeto levou a criação do CNPq em 1951. De 

acordo com a exposição de motivos para a criação do CNPq enviada ao Presidente da 

República, essa instituição serviria para unir os esforços dos cientistas e pesquisadores 

situados em instituições e universidades em prol do progresso da ciência para o 

fortalecimento do país. 

Assim, um empreendimento de tal magnitude está a exigir a instituição 

de um Estado Maior da Ciência, da Técnica e da Indústria, que lhes 

trace seguros rumos e lhes fomente e coordene as atividades. Daí a 

necessidade de um órgão semelhante aos Conselhos Nacionais de 

Pesquisas, existentes em tantos países. Não se trata de interferir na vida 

das Universidades, Institutos, Comissões, Laboratórios ou Indústrias 

existentes ou por existir. Cogita-se, diversamente, de evitar a dispersão 

de esforços, de suscitá-los e ampará-los, tendo em vista o progresso da 

ciência, o engrandecimento e a segurança do Brasil. Todos os gêneros 

de pesquisas importam à cultura e ao bom nome de nossa pátria; mas, 

no atual momento histórico é essencial polarizar nossas vistas no setor 

daquelas cuja significação não é excedida pela de quaisquer outros 

problemas técnico-industriais, concernentes ao futuro da nacionalidade. 

(SILVA, 2000, p.185) 

 

A união entre ciência e tecnologia se tornou imprescindível para a política 

desenvolvimentista que ganharia corpo no Brasil durante as décadas de 1950 e 1960. De 

acordo com Schwartzman (1981), enquanto a ciência relaciona-se com a investigação, 

com o estudo, com a pesquisa, a tecnologia é inseparável do discurso de industrialização. 

O CNPq, visando justamente essa união entre ciência e tecnologia, procurou se esforçar 

por meio de diversas ações políticas para dar cumprimento ao seu papel como agência de 

fomento. 
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Na visão de Jardim (2008), não se deve acreditar que as decisões governamentais 

direcionadas para o campo informacional resultarão obrigatoriamente na formação de 

uma política pública de informação. O que ocorre muitas vezes é que as ações políticas 

voltadas para a informação podem se apresentar “difusas” no âmbito de outras políticas 

públicas. Como analisado, o Brasil do início da década de 1950 começava a despertar 

para os benefícios oriundos do tratamento da informação técnico-científica, muito embora 

ainda fosse cedo para se referir a uma política formal no campo informacional. As ações 

políticas voltadas para a informação técnico-científica se apresentavam ainda imprecisas, 

dentro de um programa político que iniciava a valorização da ciência e da tecnologia por 

meio do fomento às instituições e aos pesquisadores. 

A falta de uma política de informação em sentido formal e explícito nesse 

momento histórico por parte do Estado, nos leva a recorrer ao conceito de regime de 

informação como instrumento auxiliar para uma melhor compreensão da valorização da 

informação técnico-científica. As reflexões de González de Gómez (2001), acerca do 

conceito de regime de informação, apresentam-se como um suporte teórico na 

compreensão do fenômeno que delimita a informação técnico-científica como um 

componente primordial na construção epistêmica da sociedade após a Segunda Guerra 

Mundial. O uso do conceito regime de informação permite ampliar a visão de como a 

política de um determinado período vinha desenvolvendo ações de informação, mas sem 

necessariamente apresentar um programa formal de política informacional. 

O conceito de ‘regime de informação’ demarcaria um domínio amplo e 

exploratório no qual a relação entre a política e a informação – não 

preestabelecida – ficaria em observação, permitindo incluir tanto 

políticas tácitas e indiretas quanto explícitas e públicas, micro e 

macropolíticas, assim como permitiria articular, em um plexo de 

relações por vezes indiscerníveis, as políticas de comunicação, cultura 

e informação. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002, p.35) 

 

A informação técnico-científica era entendida como um instrumento capaz de 

auxiliar as pesquisas que visavam o avanço científico e tecnológico como recurso de 

superação do atraso e projeção de desenvolvimento nacional. Assim, a informação de teor 

técnico-científico passava a ganhar importância para o CNPq, que direcionou seu apoio 

às bibliotecas especializadas que lidavam com o guarda, o tratamento e a disseminação 

de materiais que continham esse tipo de informação.  

As décadas de 1950 e 1960 foram pródigas no desenvolvimento de tecnologias de 

informação que influenciaram na reformulação do regime informacional que se vinculou 
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às necessidades de informação técnico-científica. O CNPq teve um papel importante 

nessa reformulação do regime de informação ao ter estimulado o fortalecimento das 

bibliotecas especializadas em várias instituições de pesquisa como elementos auxiliares 

na produção do conhecimento tecnológico e científico. Por sua vez, coube às bibliotecas 

especializadas processarem a construção de metainformação – bibliografias, bases de 

dados, produção intelectual, linguagens documentárias, resumos, etc.  – como fator de 

suporte aos pesquisadores e estudiosos dos mais diversificados campos do saber 

científico. 

Neste capítulo, indicaram-se as ações e práticas de informação desenvolvidas pela 

FGV, por meio do Serviço de Intercâmbio de Catalogação (SIC) e outros serviços que 

visavam a produção de metainformação, pela CAPES, ao fortalecer o papel das 

bibliotecas universitárias associadas ao projeto de expansão dos cursos de pós-graduação 

e pelo CNPq, ao valorizar a informação técnico-científica organizada pelas bibliotecas 

especializadas e centros de documentação. O conceito de regime de informação auxilia a 

compreensão e a reconstrução das ações e práticas informacionais desencadeadas pelas 

três instituições. Ações e práticas que foram fundamentais para a formação de novas redes 

culturais, sociais e econômicas, bem como para a fundação do IBBD em 1954. 
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5 AS ARTICULAÇÕES DE PAULO CARNEIRO PARA O PROCESSO DE CRIAÇÃO 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO (IBBD) 

 

 

Como analisado no capítulo anterior, o período de redemocratização do país, a 

partir de 1945 com a queda de Getúlio Vargas, parecia trazer novas perspectivas para o 

processo de modernização das instituições brasileiras iniciado durante as décadas de 

1930-40. Após a Segunda Guerra, um novo cenário político, econômico e social passou 

a marcar o mundo com a ascensão de duas potências, os Estados Unidos e a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. O projeto nacional-desenvolvimentista levado adiante 

pelo Brasil nesses anos de bipolaridade e crescimento da guerra fria influenciaram a forma 

como as novas instituições governamentais deveriam ser fundadas e regidas. Formava-se 

um cenário muito mais complexo que o anterior, uma vez que a falta de engajamento com 

uma das duas correntes ideológicas poderia significar articulações políticas perigosas que 

atrairiam o ressentimento das grandes potências envolvidas. 

As três instituições analisadas no capítulo anterior – FGV, CNPq e CAPES – 

começaram a ser estruturadas durante os anos de Guerra Fria. Essa situação demonstrava 

que as suas sobrevivências estavam atreladas aos desafios de um Estado que passava a 

investir em uma política nacional-desenvolvimentista. A informação de caráter técnico-

científico passaria a ser agregada com um novo valor dentro desse processo de 

fortalecimento de ideais nacionalistas.  

De igual forma, instituições internacionais passaram a ganhar expressividade no 

cenário mundial, como foi o caso da UNESCO. A presença da UNESCO, por pretender 

ter um campo de atuação global, fora capaz de influenciar regimes, valores, normas e 

práticas de vários de seus países-membros. No nosso caso específico, as ações da 

UNESCO, unidas às estratégias dos organismos criados no Brasil após a Segunda Guerra, 

influenciaram na transformação do regime de informação estadocêntrico do segundo 

governo varguista. 

A UNESCO possuiu um papel preponderante como desencadeadora da ideia de 

dotar o Brasil de um centro de documentação. Por meio de uma série de ações pautadas 

em projetos que visavam a construção de bibliotecas e centros de documentação ao redor 

do mundo, os programas apresentados pela UNESCO chamavam a atenção de grupos de 

intelectuais orgânicos estabelecidos em instituições voltadas para a cultura, ciência ou 

educação. A busca por parcerias no Brasil para a criação de um centro de bibliografia e 
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documentação encontrou ressonância devido ao momento político vivido pelo país que 

se encontrava receptivo às questões informacionais. Dentro da FGV e do CNPq, a 

UNESCO deparou-se com grupos de intelectuais dispostos a efetivar uma viável parceria. 

 

 

5.1 Projeto piloto para um centro de bibliografia e documentação 

 

 

De acordo com Silva (1994), a ideia de um projeto piloto de um centro de 

bibliografia e documentação havia sido expressa em 1950 na Conferência Internacional 

sobre o Melhoramento dos Serviços Bibliográficos, ocorrida em Paris entre 7 e 10 de 

novembro. Essa foi de fato a primeira conferência a recomendar a criação de centros de 

bibliografia, sendo proposta a instalação de um comitê consultivo internacional de 

Bibliografia como organismo consultor da UNESCO, com a finalidade de fomentar a 

criação dos novos centros de bibliografia. 

Durante a I Conferência Regional das Comissões Nacionais da UNESCO no 

Hemisfério Ocidental, realizada no recém-inaugurado Centro Regional da UNESCO no 

Hemisfério Ocidental, em Havana, entre 8 e 20 de dezembro de 1950, se levantou a 

proposta de criação de um centro de bibliografia em países da América Latina. O Jornal 

do Commercio do Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro de 1951, descreve o episódio da 

seguinte forma:  

O V Grupo de Trabalho - Biblioteca e Documentação, presidida pelo 

Dr. Jaime Benitez, Reitor da Universidade de Porto Rico (EE Unidos) 

e de que foi Relator o Ministro da Educação de Honduras, Dr. Carlos 

Galvez, estudou e indicou uma série de recomendações atinentes a 

constituição dos comitês de Bibliotecas no seio das Comissões 

Nacionais, o preparo de técnicos em biblioteconomia, bibliografia e 

documentação, pedindo-se à Unesco várias providências inclusive a 

criação de um Centro Nacional de Bibliografia em cada país da 

América e, por proposta da Delegação do Brasil, recomendou-se ao 

Secretariado da Unesco que estude a possibilidade de se ‘realizar’, 

através do Centro Regional de Havana, o intercâmbio entre as 

Comissões Nacionais de bibliografias especializadas. (INSTITUTO..., 

1951, p.3) 

 

No entanto, somente pela aprovação da Conferência Geral, o projeto para a 

construção de centros de bibliografia e documentação poderia se tornar uma realidade. 

Na VI Conferência Geral da UNESCO, realizada em Paris em junho de 1951, a ideia 
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ganhou forma por meio de resoluções que expressavam a necessidade e a intenção de 

auxiliar no processo de criação desses centros. 

4.45 Se invita a los Estados miembros: 

A perfeccionar la organización y el funcionamiento de los centros 

nacionales de bibliografía y documentación, y a fomentar las 

actividades de los grupos de trabajo anteriormente establecidos en esos 

dominios. 

4.451 Para ayudar con este fin a los Estados miembros, se autoriza al 

Director General, con la colaboración del Comité Internacional de 

Bibliografía y Documentación: A ofrecer a uno de ellos, a petición del 

mismo y con su participación financiera, el suministro de asesores 

técnicos para ayudarle a establecer un centro nacional modelo de 

bibliografía y documentación. (UNESCO, 1951, p.115)39 

 

Em outubro de 1951, na cidade de São Paulo, organizou-se a Conferência sobre o 

Desenvolvimento de Bibliotecas Públicas na América Latina. Com o objetivo de ajudar 

no desenvolvimento das bibliotecas públicas dos países latino-americanos, essa 

conferência contou com a presença de muitos bibliotecários interessados em aumentar e 

melhorar os serviços oferecidos pelas bibliotecas. Durante o encontro, levantou-se a 

discussão do centro piloto de bibliografia que havia sido aprovado em junho pela VI 

Conferência Geral da UNESCO. Para a realização de seus trabalhos, a Conferência 

Latino-Americana de Bibliotecários determinou a constituição de quatro comissões de 

trabalho. A primeira voltada ao desenvolvimento dos serviços relativos de bibliotecas 

públicas no plano regional. A segunda incumbida dos temas relacionados com a ação 

necessária entre os países americanos para o desenvolvimento de bibliotecas públicas. A 

terceira voltada para as bibliotecas públicas e a infância. A quarta comissão relacionava-

se com bibliotecas públicas e educação profissional. Foi a segunda comissão a 

responsável por apresentar nove recomendações, dentre as quais a criação um centro 

bibliográfico para servir aos países latino-americanos (CONFERÊNCIA..., 1951, p.9).  

Dois países, o Brasil e o Uruguai, se mostraram interessados em sediar o projeto 

piloto da UNESCO para a criação de um centro bibliográfico, apresentando suas 

candidaturas (SILVA, 1987). Em 12 de fevereiro de 1952, o Conselho Executivo da 

UNESCO decidiu que o escolhido deveria ser o Brasil. Essa decisão ocorreu devido aos 

                                                 
39 4.45 Estados-Membros são convidados: a melhorar a organização e funcionamento dos centros nacionais 

de bibliografia e documentação e incentivar as atividades dos grupos de trabalho anteriormente 

estabelecidos nesses domínios. 4.451 Para auxiliar os Estados membros nesse sentido, o Diretor-Geral fica 

autorizado, com a colaboração do Comitê Internacional de Bibliografia e Documentação: a oferecer a um 

deles, a seu pedido e com sua participação financeira, o fornecimento de assessores técnicos. para ajudá-lo 

a estabelecer um centro nacional de bibliografia e modelo de documentação. (UNESCO, 1951, p.115, 
tradução nossa). 
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diálogos que a UNESCO vinha desenvolvendo com a Fundação Getúlio Vargas. 

Pensando em termos de recursos financeiros, o Conselho Executivo da UNESCO 

entendia que o Uruguai, em algum momento, poderia estabelecer um centro com a ajuda 

do Plano de Assistência Técnica da ONU. No caso do Brasil, a UNESCO acreditava que 

os gastos seriam melhor equacionados, pois a Fundação Getúlio Vargas, além de já 

possuir uma experiência em questões de organização de bibliografias, estava se propondo 

a levar adiante o projeto depois que o centro fosse instalado.  

Dessa forma, baseando-se na resolução 4.451, tomada na VI Conferência Geral, o 

Conselho Executivo da UNESCO, por meio de um comunicado intitulado Location of 

model national bibliographical and documentation center, explicava a escolha do Brasil: 

Two applications to receive the center have been made, by the 

Governments of Brazil and Uruguay. Since the wish of Uruguay to have 

such a center may be satisfied by the establishment of a project under 

the Technical Assistance Plan, its is therefore recommended that the 

center should be established in Brazil, at the Fundação Getúlio Vargas, 

Rio de Janeiro, which has been designated by the Brazilian Government 

as the institution at which the Center can best be established. This 

proposal has been carefully examined by the Secretariat in co-operation 

with Brazilian experts and is recommended to the Executive Board for 

approval. (UNESCO, 1952, p.1)40 

 

Entre os últimos meses do ano de 1950, quando foi elaborada a ideia de formação 

de um centro piloto de bibliografia e documentação a ser instalado em algum país-

membro, e à oficialização do Brasil como o escolhido para sediar o projeto em fevereiro 

de 1952 existiu um espaço de tempo (o ano de 1951) em que uma série de articulações e 

ações foram desencadeadas para possibilitarem a decisão da UNESCO.  Os diálogos entre 

a UNESCO e a Fundação Getúlio Vargas durante o ano de 1951 foram determinantes 

para a escolha, uma vez que essa instituição já vinha oferecendo serviços e produtos no 

campo da Biblioteconomia e da Bibliografia para a área das Ciências Sociais. 

De acordo como primeiro relatório de atividades do IBBD (1956), foi exatamente 

no ano de 1950 que a UNESCO procurou a Fundação Getúlio Vargas para promover a 

organização de um centro nacional de bibliografia. As negociações ocorreram por 

intermédio de Paulo Carneiro que conseguiu, com o apoio do IBECC, organizar um 

                                                 
40 Duas candidaturas, para receber o centro, foram feitas pelos governos do Brasil e do Uruguai. Como o 

desejo do Uruguai de ter esse centro pode ser satisfeito com a criação de um projeto no âmbito do Plano de 

Assistência Técnica, recomenda-se, portanto, que o centro seja estabelecido no Brasil, na Fundação Getúlio 

Vargas, no Rio de Janeiro. A FGV foi designada pelo governo brasileiro como a instituição, na qual o centro 

pode ser melhor estabelecido. Esta proposta foi cuidadosamente examinada pela Secretaria em cooperação 

com especialistas brasileiros e é recomendada à Diretoria Executiva para aprovação. (UNESCO, 1952, 

p.1, tradução nossa). 
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encontro entre várias instituições para discutir as bases de organização de um futuro 

centro bibliográfico.  

Se por um lado, devido aos motivos expostos anteriormente, discordamos do ano 

de 1950 como referência para o início dos diálogos entre a UNESCO e a FGV, pelo outro 

concordamos com o papel que Paulo Carneiro representou dentro desse processo de 

articulações. Por meio de um conjunto de fontes históricas – cartas, artigos de jornais da 

época, relatórios e atas de sessões – procuramos demonstrar como Paulo Carneiro foi 

importante intermediário para o processo de instalação do centro piloto de bibliografia e 

documentação no Brasil. 

Em especial, procuramos dar um enfoque maior às cartas trocadas entre Paulo 

Carneiro e vários agentes sociais que, direta ou indiretamente, influenciaram no processo 

de transformação do regime informacional do Brasil. Essas cartas podem ser entendidas 

como um lócus para a construção de diálogos – por meio delas, pensamentos, projetos e 

ideias foram sendo elaborados entre representantes de instituições para tornar possível a 

instalação do IBBD em 1954.  

 

 

5.2 A Fundação Getúlio Vargas como instituição escolhida: 1951 

 

 

Naquele momento inicial, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), pelo fato de realizar 

importantes serviços na área da Biblioteconomia, era apresentada aos membros do 

Conselho Executivo da UNESCO como a instituição ideal para o desenvolvimento de 

uma parceria efetivamente produtiva. Por meio de Paulo Carneiro, a UNESCO e o IBECC 

iniciaram uma série de diálogos com a Fundação Getúlio Vargas para compreender quais 

eram as possibilidades dessa instituição apoiar o processo de instalação de um centro de 

bibliografia e documentação no Brasil. 

Em carta datada de 9 de fevereiro de 1951 é possível observar o caminho trilhado 

por Paulo Carneiro para chegar até a FGV. A carta em questão fora escrita por Paulo 

Carneiro a César Lattes, na qual pedia ao cientista para que conversasse com Thomaz 

Russell Raposo de Almeida41, então diretor executivo da FGV, sobre a ideia da UNESCO 

de criação de um centro bibliográfico. Nessa carta é possível identificar que Paulo 

                                                 
41 Assumiu a direção executiva da FGV em 1950, substituindo Jorge Oscar de Mello Flôres. 
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Carneiro havia avaliado anteriormente com o chefe de Departamento das Ciências Exatas 

da UNESCO, Pierre Auger, as possibilidades da FGV se interessar pelo projeto. 

Não se descuide de combinar com o Raposo tudo que diga respeito ao 

Centro Bibliográfico. Já conversei longamente com Pierre Auger sobre 

isso, e logo que me chegue às mãos um anteprojeto seu, promoverei a 

ida aí da assistente do Auger nesse domínio. (CARNEIRO, Paulo. 

[Carta] 9 fev. 1951, Paris [para] LATTES, César. Rio de Janeiro. 1f.) 

 

Uma carta enviada por Paulo Carneiro a Simões Lopes, em 15 de fevereiro de 

1951, demonstrava que uma espécie de acordo estava sendo elaborado entre a UNESCO 

e a FGV para a criação de um centro bibliográfico. Na carta, Paulo Carneiro mencionava 

que caberia a ele providenciar a futura ida de um consultor ao Rio de Janeiro com o intuito 

de viabilizar o funcionamento do novo centro. 

Logo que me chegue às mãos o terceiro memorial prometido pela 

Fundação, relativo ao Centro Bibliográfico, promoverei a ida ao Rio da 

pessoa encarregada aqui desse gênero de questões de modo que 

examine in loco, com os nossos especialistas, os meios mais adequados 

para a instalação e o funcionamento de tal Centro. (CARNEIRO, Paulo. 

[Carta] 15 fev. 1951, Paris [para] LOPES, Luiz Simões. Rio de Janeiro. 

2f.) 

 

O contato entre Paulo Carneiro e Thomaz Russell Raposo de Almeida pode ser 

comprovado por meio de uma carta escrita em 23 de maio de 1951. A análise desse 

documento permite observar que, nesse momento, pensava-se em um centro de 

bibliografia voltado para as diversas ciências, tais como as naturais e sociais, além do fato 

de Paulo Carneiro ter considerado tanto a FGV como Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas para organizarem o centro bibliográfico. 

Espero com o mais vivo empenho o terceiro memorandum por você 

prometido, relativo ao Centro de Bibliografia a criar-se no Rio para as 

ciências naturais e sociais. Já recebi a promessa da UNESCO quanto à 

ida aí, no momento que lhe pareça mais conveniente, de um especialista 

nessa questão que traçará, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas e 

o Centro de Pesquisas Físicas, o plano do Centro Bibliográfico, 

adaptado às necessidades e às condições do Brasil. (CARNEIRO, 

Paulo. [Carta] 23 maio 1951, Paris [para] ALMEIDA, Thomaz Russell 

Raposo de. 2f.) 

 

Paulo Carneiro deixa entrever com essa carta que não existia a intenção de se criar 

um centro bibliográfico exclusivamente voltado para a questão técnico-científica, uma 

vez que deixava a entender que o centro contemplaria também as bibliografias das áreas 

sociais. Ou seja, foi durante o desenrolar do processo de criação do centro de bibliografia, 

no qual as articulações políticas exigiram um maior suporte para a ideologia 
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desenvolvimentista, que o centro a ser projetado passou a voltar-se com exclusividade à 

informação técnico-científica. 

Não podemos deixar de mencionar que a presença de Lydia Sambaquy, chefe do 

Serviço de Intercâmbio de Catalogação na Biblioteca da FGV, em um estágio na 

UNESCO também foi fator preponderante para que o Brasil viesse a ser escolhido para 

sediar o centro piloto. De acordo com a leitura do Relatório da FGV referente ao ano de 

1951, Paulo Carneiro é mencionado como responsável por estimular Lydia de Queiroz 

Sambaquy a se especializar em questões que envolviam a organização de um centro 

bibliográfico. Afirma o texto do relatório que durante o processo de negociação entre a 

UNESCO e a FGV para a criação do centro, Lydia Sambaquy havia ido à Europa para se 

especializar nesse assunto. 

Os entendimentos estavam em andamento, quando, a convite do Dr. 

Paulo Carneiro, representante da UNESCO, seguiu para a Europa D. 

Lídia de Queiroz Sambaqui, Chefe do SIC e principal bibliotecária da 

Fundação, a fim de estudar o assunto nos centros mais avançados. 

(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1952, p.42) 

 

A intervenção de Paulo Carneiro fora decisiva para que Lydia Sambaquy e Jannice 

de Mello Monte-Mór conseguissem bolsas de estudo para visitarem a UNESCO e 

adquirirem conhecimento sobre os planos desta instituição para propagação de centros 

bibliográficos por diversas regiões do mundo. Além dos trabalhos que a FGV já vinha 

fornecendo, tais como os serviços de catalogação cooperativa, a ida de suas bibliotecárias 

à Europa também serviu como mais um argumento para a FGV levar adiante o projeto de 

construção de um centro bibliográfico que serviria não somente ao Brasil como a outros 

países da América Latina. Em carta datada de 13 de julho de 1951, Simões Lopes escreve 

pedindo a intervenção de Paulo Carneiro para que duas bolsas de estudo sejam obtidas 

para as bibliotecárias da FGV. 

Meu caro Paulo Carneiro 

A Fundação Getúlio Vargas vem, há vários anos, em colaboração com 

o Departamento Administrativo do Serviço Público e Departamento de 

Imprensa Nacional, realizando interessante trabalho de catalogação 

cooperativa - o Serviço de Intercâmbio de Catalogação, que você teve 

ocasião de visitar. 

O mencionado Serviço de catalogação cooperativa e de pesquisas 

bibliográficas, que, oportunamente, poderá ser desenvolvido em âmbito 

maior, para servir a toda América do Sul, necessita da orientação de 

técnicos bem esclarecidos e que estejam em dia com o movimento 

técnico-bibliográfico que a UNESCO está realizando. 

Seria, pois, muito interessante se pudéssemos conseguir bolsas de 

estudos na Europa, para treinamento e aperfeiçoamento dos técnicos do 

referido Serviço. 



135 

 

Interesso-me, especialmente, por obter uma bolsa de estudos para a 

Chefe do Serviço em questão, Lydia de Queiroz Sambaquy, a fim de 

que possa conhecer os principais centros de pesquisa bibliográfica e de 

catalogação cooperativa, como sejam os trabalhos da UNESCO, em 

Paris, a Biblioteca Vaticana, o Denmark Folkebibliotekernes 

Bibliografiske Kontor, os catálogos coletivos regionais da Inglaterra, a 

Biblioteca Federal Suíça, em Berna, o sistema de catalogação 

cooperativa organizado pela Associação de Bibliotecários da Suécia 

etc. 

Junto envio o ‘curriculum vitae’ da Chefe do Serviço de Intercâmbio e 

Catalogação e de D. Jannice de Mello Monte-Mór, Bibliotecária em 

função no referido Serviço. 

Certo da compreensão e da valiosa colaboração do prezado amigo, e na 

expectativa de suas notícias sobre a possibilidade de conseguirmos pelo 

menos duas bolsas, aqui fica, cordialmente Luiz Simões Lopes. 

(LOPES, Luiz Simões. [Carta] 13 jul. 1951, Rio de Janeiro [para] 

CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f.) 

 

Em 23 de julho de 1951, o Chefe da Divisão de Bibliotecas da UNESCO, Edward 

J. Carter escrevia para A. H. Kadhim, Chef par Interim Service des Echanges de 

Personnes, responsável pela área de estágios, comunicando que teve uma reunião com 

Paulo Carneiro, na qual o representante do Brasil defendera a concessão de bolsas a Lydia 

Sambaquy e a JanniceMonte-Mór, pelo excelente serviço no campo da catalogação 

cooperativa e outras atividades bibliográficas que realizavam como bibliotecárias da 

FGV. 

I understand that in view of the fact that public administration is a 

subject within the field of the activity of the United Nations, 

consultations would have to take place with the United Nations with 

regard to any fellowships granted in fields which fall outside the scope 

of Unesco's own work. It happens, however, that library work falls 

directly inside Unesco programmes and that, if it is agreed that these 

candidates are suitable, it might be possible to proceed immediately, as 

Professor Carneiro wants, to the granting of fellowships to them. I wish 

to point out that library, documentation on services legitimately fall 

within the scope of work under the broad heading of Public 

Administration. The particular work which the Fundação wishes these 

candidates to follow is to create central cataloguing services for Brazil 

as a part of the public administration of library services with reference 

to the scientific and other activities of the country. (CARTER, Edward 

J. [Carta] 23 jul. 1951, Paris [para] KADHIM, A. H. Paris. 1f.)42 

                                                 
42 Entendo que, em vista do fato de que a administração pública é um assunto dentro do campo de atividade 

das Nações Unidas, as consultas teriam que ser realizadas com as Nações Unidas em relação a bolsas de 

estudo concedidas em campos fora do escopo dos próprios trabalhos da UNESCO. Acontece, no entanto, 

que o trabalho da biblioteca está diretamente dentro dos programas da UNESCO e que, se houver a 

concordância de que esses candidatos são adequados, pode ser possível proceder imediatamente, como quer 

o Professor Carneiro, à concessão de bolsas de estudos. Desejo ressaltar que na biblioteca, os serviços de 

documentação se enquadram legitimamente no escopo do trabalho sob a ampla categoria de Administração 

Pública. O trabalho particular que a Fundação deseja que esses candidatos executem é a criação de serviços 
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O diálogo entre Carter e o indiano Kadhim permitiu que o pedido de Simões Lopes 

a Paulo Carneiro repercutisse positivamente. Em 25 de julho de 1951, A. H. Kadhim 

comunicava ao Presidente da FGV que três bolsas pertencentes ao Programa de 

Assistência Técnica da ONU seriam fornecidas à FGV. Kadhim demonstrava que a 

intervenção de Paulo Carneiro havia sido determinante para demonstrar que as bolsas 

seriam bem aplicadas se fossem concedidas aos três bolsistas vinculados à FGV. 

M. Carneiro, Chef de la Delégation du Brésil auprès de l'UNESCO, 

nous a donné les nomes de trois candidats à ces bourses: M. Almeida 

pour la bourse du domaine de l'administration publique; M. Lydia de 

Queiroz et M. Jannice de Mello Monte-Mór pour celles du domaine de 

la coopération bibliographique.(KADHIM, A. H. [Carta] 25 jul. 1951, 

Paris [para] LOPES, Luiz Simões. 3f.)43 

 

Em seu estudo, Oddone (2004) concorda que a bolsa de quase um ano concedida 

a Lydia Sambaquy e a Jannice Monte-Mór para visitar centros de informação da Europa e 

dos Estados Unidos somente ocorreu devido ao trabalho de articulação de Paulo Carneiro. 

Como indica Silva (1987), o programa da bolsa se realizou de novembro de 1951 a 

setembro de 1952, constituindo não só em visitas, mas também na oportunidade de 

estagiar em bibliotecas e centros de documentação dos Estados Unidos, Canadá e Europa.  

As bolsas da UNESCO oferecidas a Sambaquy e a Monte-Mór não passaram 

despercebidas pela imprensa da época. O jornal A Manhã, em 4 de dezembro de 1951, 

lançou uma nota referente a partida das bibliotecárias da FGV rumo ao Velho Mundo. 

Pelo ‘Constellation’ da Panair do Brasil, que deixou o Rio com destino 

ao Velho Mundo, seguiram as bibliotecárias Lydia de Queiroz 

Sambaquy e Jannice de Melo Monte-Mór, respectivamente, chefe e 

assistente do Serviço de Intercâmbio de Catalogação, órgão 

subordinado à Fundação Getúlio Vargas, as quais se destinam à Europa, 

onde visitarão as principais bibliotecas, sob os auspícios da UNESCO. 

A senhora Lydia de Queiroz Sambaquy foi a organizadora e fundadora 

da Biblioteca de D. A. S. P., tendo também organizado recentemente a 

Biblioteca Central da Universidade do Brasil. Depois de seis meses na 

Europa, as bibliotecárias [...] visitarão os Estados Unidos por iniciativa 

da Fundação Getúlio Vargas. (BIBLIOTECÁRIAS..., 1951, p.5) 

 

                                                 
centrais de catalogação para o Brasil como parte da administração pública de serviços bibliotecários com 

referência às atividades científicas e outras atividades do país. (CARTER, Edward J. [Carta] 23 jul. 1951, 

Paris [para] KADHIM, A. H. Paris. 1f., tradução nossa). 
43 O Senhor Carneiro, Chefe da Delegação do Brasil na UNESCO, nos deu os nomes de três candidatos 

para essas bolsas de estudo: o Sr. Almeida, pela bolsa de estudos da administração pública; a Sra. Lydia de 

Queiroz e a Sra. Jannice de Mello Monte-Mór, para a área de cooperação bibliográfica. (KADHIM, A. H. 

[Carta] 25 jul. 1951, Paris [para] LOPES, Luiz Simões. 3f., tradução nossa). 
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Essa viagem de Lydia Sambaquy para a Europa foi significativa para que seu 

nome ganhasse destaque durante o processo de criação do IBBD. Permitiu que a 

bibliotecária da FGV entrasse em contato direto com os planos da UNESCO para a 

criação de um centro de documentação no Brasil. 

 

 

5.3 Negociações entre a Fundação Getúlio Vargas e o Conselho Nacional de Pesquisas: 

1952  

 

 

Uma forte evidência da participação de Paulo Carneiro ao longo do processo de 

negociações que permitiu que o Brasil fosse escolhido para sediar um centro de 

bibliografia e documentação sob os auspícios da UNESCO foi a viagem que fez ao Brasil 

nos meses de setembro e outubro de 1951. Essa viagem serviu para que Paulo Carneiro 

reunisse informações a respeito de quais instituições poderiam se unir à FGV para tornar 

viável o projeto. 

A carta enviada por Paulo Carneiro ao ministro das Relações Exteriores, João 

Neves da Fontoura44, em 15 de setembro de 1951, anunciava a sua vinda ao Brasil e qual 

era o intuito dessa viagem. Além de anunciar para Fontoura que iria participar da 

Conferência Regional de Bibliotecários que ocorreria em São Paulo no mês de outubro, 

Paulo Carneiro, dando indícios de que havia iniciado conversações com algumas 

instituições brasileiras, precisava examinar de perto o andamento do projeto para criação 

de um centro bibliográfico de caráter regional.  

Nos termos da decisão de Vossa Excelência, permanecerei no Rio 

durante um mês a tratar dos diversos assuntos ligados aos encargos 

desta Delegação junto à UNESCO. Desde já peço licença para indicar 

alguns dos pontos que terei ocasião de submeter à apreciação de Vossa 

Excelência. [...] d- Exame do projeto de criação no Brasil de um Centro 

bibliográfico de caráter regional às expensas da UNESCO, mas com a 

participação financeira das instituições brasileiras interessadas 

(Fundação Getúlio Vargas, Conselho Internacional de Pesquisas, 

Conselho Universitário, etc.).  (CARNEIRO, Paulo. [Carta] 15 set. 

1951, Rio de Janeiro [para] FOUNTOURA, João Neves. 1f.) 

 

A evidência de que essa viagem foi importante para o processo que levou a escolha 

da FGV como a instituição responsável pela criação do centro de bibliografia e 

                                                 
44 João Neves da Fontoura (Cachoeira, RS, 1889 - Rio de Janeiro, 1962). Participou da Revolução de 1930 

que levou Getúlio Vargas ao poder. Atuou como Ministro das Relações Exteriores entre 1951 e 1953. 
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documentação pode ser comprovada por uma carta enviada por Paulo Carneiro ao diretor-

geral da UNESCO, Jaime Torres Bodet, em 4 de julho de 1952. De acordo com a carta, 

Paulo Carneiro relatava que durante a viagem fora capaz de estabelecer contatos com a 

FGV, a Biblioteca Nacional e o CNPq. Explicava a Bodet que, com o auxílio das 

instituições brasileiros, o governo compreendeu a necessidade da criação de um centro 

bibliográfico para auxiliar na resolução dos problemas científicos, tecnológicos e 

econômicos não apenas do Brasil, mas também de outros países da América Latina. 

Confirmava que a instituição mais recomendada para levar adiante o projeto era a 

Fundação Getúlio Vargas, porque já vinha realizando trabalho significativo no campo da 

Bibliografia e, por isso, possuía um corpo profissional preparado e qualificado. Explicava 

que o melhor caso era o da bibliotecária Lydia Sambaquy, que havia ganhado uma bolsa 

de estudo para visitar bibliotecas e centros de documentação da Europa no ano anterior. 

Relembrava que em Paris, Lydia Sambaquy havia visitado o Departamento de Bibliotecas 

da UNESCO, onde pôde se inteirar das discussões em torno da necessidade de um centro 

de bibliografia e documentação para a América Latina.  

L'Institution brésilienne qui nous semble la plus à même de prendre en 

main le Centre Bibliographique National, en collaboration étroite avec 

les institutions scientifiques et techniques du pays, est la Fondation 

Getulio Vargas. Lors du passage à Paris de Mme Lydia Sambaquy, Chef 

des Services Bibliographiques de la Fondation, j'ai eu l'occasion 

d'examiner le problème de plus près avec le Département des 

Bibliothèques de l'UNESCO. Je vous remets ci-joint une note 

préliminaire come base d'étude pour la création du Centre 

Bibliographique National. (CARNEIRO, Paulo. [Carta] 4 jul. 1952, 

Paris [para] BODET, Jaime Torres. Paris. 1f.)45 

 

Paulo Carneiro terminava essa carta ao diretor-geral da UNESCO esclarecendo 

que embora a FGV entrasse com algum recurso financeiro e fornecesse pessoal 

capacitado, ainda se fazia necessário o apoio do Programa de Assistência Técnica da 

ONU para fornecer recursos financeiros. A carta trazia em anexo um texto que 

apresentava as razões para a solicitação de ajuda ao Programa de Assistência Técnica da 

ONU. Esse texto em anexo, intitulado de Brazilian Bibliographic Centre, poderia ser 

resumido nos seguintes pontos: declarava que o Brasil vinha fazendo progressos no 

                                                 
45 A instituição brasileira que nos parece mais capaz de levar em conta o Centro Bibliográfico Nacional, 

em estreita colaboração com as instituições científicas e técnicas do país, é a Fundação Getúlio Vargas. 

Quando a Sra. Lydia Sambaquy, Chefe de Serviços Bibliográficos da Fundação, visitou Paris, tive a 

oportunidade de examinar o problema mais de perto com o Departamento de Bibliotecas da UNESCO. 

Anexei uma nota preliminar como base de estudo para a criação do Centro Bibliográfico Nacional. 

(CARNEIRO, Paulo. [Carta] 4 jul. 1952, Paris [para] BODET, Jaime Torres. Paris. 1f., tradução nossa). 
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campo dos serviços bibliográficos; anunciava que duas bibliotecárias haviam recebido 

bolsas de estudos que as aprimoravam nas técnicas de catalogação cooperativa e outros 

serviços bibliográficos da Europa; afirmava que a FGV vinha desenvolvendo importantes 

trabalhos coordenando serviços bibliográficos em associação com bibliotecas 

especializadas; alertava que o governo brasileiro reconhecia a importância desses serviços 

realizados pela FGV para o crescimento do país no campo científico e tecnológico; 

enumerava as tarefas realizadas pela FGV no campo da Bibliografia e da Documentação. 

Vast progress in technical and scientific development in Brazil, 

increases the urgent necessity for an improvement in the services to 

Brazilian industry, education, administration and sciences, as well as 

all than other side of Brazilian life of the latest information from abroad. 

Also, Brazil is a country vast extent. It is only possible to use an 

efficient and scientific organization if a centrally:  institution such as 

the Foundation Getúlio Vargas as is able to fulfill a national role a 

bibliographical information Centre. (CARNEIRO, Paulo. [Carta] 4 jul. 

1952, Paris [para] BODET, Jaime Torres. Paris. 1f.)46 

 

No relatório das atividades de 1951 da FGV, registrou-se esse início das 

negociações entre a FGV e a UNESCO. Embora se mostrasse bastante interessada em 

desenvolver o projeto para a construção de um centro de documentação latino-americano, 

o documento indica que a FGV possuía receios quanto à manutenção de uma organização 

de tamanho porte. Nesse momento, ainda é possível observar no discurso da FGV a 

dúvida entre assumir um centro de documentação técnica mais modesto ou se 

responsabilizar por um centro que envolvesse outros países da América Latina. 

Merecem particular referência os entendimentos verificados entre a 

UNESCO e a FGV para organização de um serviço de documentação 

técnica brasileira. Não pareceu à Fundação, entretanto, estivesse, 

atualmente, em condições de aceitar a responsabilidade de organizar e 

manter um centro latino-americano de documentação, tal como foi 

sugerido por aquela entidade internacional. Considerou-se viável, 

porém, que a Fundação organizasse, e viesse a manter, de futuro, o 

centro de documentação técnica. Para esse efeito, elementos da 

Fundação tomaram medidas no sentido de atualizar e pôr em ordem, 

quando fosse o caso, os serviços de documentação periódica de várias 

bibliotecas, entre as quais as do Instituto de Manguinhos, da Escola de 

Minas, de Ouro Preto, e do Centro de Pesquisas Físicas. A execução 

desse trabalho ficou a cargo da Biblioteca da FGV.  (FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS, 1952, p.42) 

                                                 
46 O grande progresso no desenvolvimento técnico e científico no Brasil aumenta a necessidade urgente de 

uma melhoria nos serviços para a indústria, educação, administração e ciências brasileiras, assim como 

todos os outros aspectos da vida brasileira do último formulário de informações no exterior. Além disso, o 

Brasil é um país de grande extensão. Só é possível por meio de uma organização eficiente e voltada para a 

organização científica: uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas que é capaz de desempenhar um 

papel nacional como centro de informação bibliográfica. (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1952, p.42, 

tradução nossa). 
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Visando encontrar uma solução para esse impasse, o CNPq passou a fazer parte 

das negociações. A entrada dessa instituição no jogo de negociações entre a UNESCO e 

a FGV resultaria numa modificação substancial do projeto inicial. A carta de Paulo 

Carneiro, anteriormente analisada, ao diretor geral da UNESCO deixava claro que em sua 

viagem havia sondado várias instituições para conseguir apoio para o projeto, dentre essas 

o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e o CNPq. 

A ata da 60ª sessão do Conselho Deliberativo do CNPq, realizada em 28 de janeiro 

de 1952, apresenta César Lattes explicando aos conselheiros que em 1951 havia entrado 

em contato com a UNESCO visando adquirir alguns periódicos. Soube, então, que – “A 

UNESCO se propunha a organizar no Brasil, um Centro Bibliográfico, como já havia 

organizado no México, Índia e Paris e estava disposta a colaborar com o CBPF e outras 

instituições de ensino e pesquisa.” (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1952a, 

p.25). 

Costa Ribeiro relembrava que Paulo Carneiro já havia procurado o CNPq e havia 

deixado a sugestão do estabelecimento de um centro bibliográfico num país da América 

Latina. Afirmava, também, que a sugestão de Paulo Carneiro era digna de passar por 

avaliação mais atenta, pois a ideia da construção de um centro bibliográfico representaria 

um ponto de apoio para as bibliotecas que por ventura viessem a procurar o auxílio do 

CNPq. 

Essa sugestão foi encaminhada por um expediente da Diretoria da DTC, 

ao Presidente do CNPq e foi submetida, como se tratava de assunto 

relacionado com documentação, à apreciação do Serviço de 

Documentação. Posteriormente, foi o processo à Comissão de 

Finanças, Intercâmbio e Administração e me foi distribuído para relatar. 

Eu, ainda, não pude fazê-lo, mas, prometo trazer, numa das próximas 

reuniões, o processo relatado para que o Conselho Deliberativo possa 

tomar pleno conhecimento do mesmo. Realmente, parece que, nesse 

setor, o auxílio que a UNESCO poderia prestar seria muito estimável e 

entraria, justamente, dentro da programação geral de auxílio às 

bibliotecas. Como disse o Conselheiro Otto Bier, parece muito sensata 

a ideia de não aguardar que as bibliotecas venham pedir auxílio, mas 

efetuar, realmente, um planejamento por iniciativa do próprio 

Conselho. (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS,1952a, p.26) 

 

A partir de 1952 começou a aproximação entre a Fundação Getúlio Vargas e o 

Conselho Nacional de Pesquisas. Os documentos a seguir demonstram como o CNPq se 

mostrou, no início, bastante cauteloso quanto a assumir o compromisso de levar avante a 

criação de um centro bibliográfico. Percebe-se na ata da 76ª sessão do Conselho 

Deliberativo, realizada a 31 de março de 1952, que Costa Ribeiro retomou a questão do 
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centro bibliográfico, apontando a necessidade de um acompanhamento das negociações 

entre a FGV e a UNESCO. Costa Ribeiro defendia que a construção de um centro 

bibliográfico facilitaria o desenvolvimento da pesquisa no Brasil e que o CNPq deveria 

procurar saber como a FGV e a UNESCO estavam levando adiante a questão, ao mesmo 

tempo em que alertava: “Isso não envolve nenhuma responsabilidade financeira, nenhum 

apoio irrestrito ou incondicional e acordo que venham a ser feitos.” (CONSELHO 

NACIONAL DE PESQUISAS, 1952b, p.7). 

A aproximação entre a FGV e o CNPq também pode ser observada no relatório 

de atividades do CNPq relativo ao ano de 1952, apresentado ao Presidente Getúlio 

Vargas:  

No que concerne ao aperfeiçoamento de pessoal, o Conselho estudou 

ainda várias medidas, como sejam: instituição de uma rede de 

Bibliotecas científicas em todo o País; criação de um Centro Nacional 

de Bibliografia e Documentação, iniciativa esta devida ao ilustre Dr. 

Luiz Simões Lopes, Presidente da benemérita Fundação Getúlio 

Vargas; e o projeto de criação da carreira de Pesquisador. Esses 

assuntos foram objeto de deliberação e estudos, estando encaminhados 

para solução em época oportuna, quando permitirem os recursos 

disponíveis. (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1953c, 

p.18-19) 

 

Em sessão presidida pelo coronel Armando Dubois Ferreira, o Conselho 

Deliberativo se reuniu no final de março de 1952 para tratar de vários assuntos, dentre os 

quais a questão de um centro nacional de bibliografia, sugestão feita pela UNESCO. A 

decisão tomada pelo CNPq nessa reunião foi apresentada no Jornal do Commercio do Rio 

de Janeiro, na data de 6 de abril: “O Conselho Nacional de Pesquisas atendendo a uma 

sugestão feita pela UNESCO, referente a criação de um Centro de Bibliografia no Brasil, 

resolveu aprovar o parecer de sua Comissão de Finanças favorável a essa sugestão.” 

(CENTRO..., 1952, p.6). 

O Jornal do Commercio, na edição referente aos dias 12 e 13 de abril, em sua 

coluna “Conselho Nacional de Pesquisas” publicava o conteúdo do ofício que o coronel 

Armando Dubois Ferreira, presidente em exercício do CNPq, enviara a Simões Lopes em 

4 de abril. De acordo com a leitura do ofício, ficava claro que o grande interesse do CNPq 

era com a organização da bibliografia científica. 

Exmº. Sr. Presidente: Dr. Paulo Carneiro, delegado do Brasil junto à 

UNESCO, teve oportunidade de entrar em contato com este Conselho 

em dezembro do ano passado, a respeito da criação, mediante 

cooperação da UNESCO e da[s] instituições brasileiras, de um centro 

nacional de bibliografia, assunto no qual está interessado essa 

Fundação. Este Conselho tem projeto de iniciar em futuro próximo suas 
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atividades no campo da bibliografia científica brasileira, em obediência 

ao disposto no artigo 74 de seu regulamento do teor seguinte: ‘O CNPq. 

promoverá um intercâmbio de informações bibliográficas pelos meios 

mais adequados, auxiliará o desenvolvimento das bibliotecas dos 

institutos de pesquisa e promoverá a formação de bibliotecas 

especializadas onde julgar conveniente’. Assim, caso venham a ter 

prosseguimento satisfatório ao entendimento já iniciados para a criação 

do referido centro bibliográfico, este Conselho terá grande interesse em 

participar das negociações, com o objetivo de oferecer colaboração no 

que diz respeito à bibliografia científica e o intercâmbio de 

documentação científica. Sirvo-me da oportunidade para renovar a V. 

Exa. meus protestos de levado apreço a consideração. Armando Dubois 

Ferreira - Presidente em exercício. (COLABORAÇÃO...,1952, p.5) 

 

Percebe-se, portanto, que a mediação de Paulo Carneiro junto ao CNPq permitiu 

que novos esclarecimentos fossem apresentados aos membros do Conselho. A viagem de 

Paulo Carneiro, em 1952, ao Brasil, permitiu acelerar as negociações entre o CNPq e a 

FGV.  

 

 

5.4 Paulo Carneiro retorna ao Brasil: 1952 

 

 

Em 1951, a viagem para o Brasil realizada por Paulo Carneiro, nos meses de 

setembro e outubro, serviu para sondar a Fundação Getúlio Vargas e outras instituições 

quanto às possibilidades de apoiarem o projeto piloto da UNESCO. Em 1952, o Brasil 

havia sido escolhido para a criação do projeto piloto tendo a FGV como a instituição 

responsável por viabilizar o processo; nesse momento, Paulo Carneiro fez uma nova 

viagem ao país com o intuito de observar como a Fundação Getúlio Vargas estava 

tornando possível a construção do centro de bibliografia e quais as parcerias que estavam 

sendo feitas para tanto. 

A preparação para a viagem foi relatada por Paulo Carneiro em carta de 29 de 

julho de 1952 para Simões Lopes. Anunciava que estava se preparando para viajar ao Rio 

de Janeiro em setembro para ajudar na instalação do centro de bibliografia e 

documentação. Demonstrava que com o apoio de Lydia Sambaquy, havia apresentado 

aos membros da UNESCO a estruturação de um o plano de criação do centro bibliográfico 

no Brasil com o apoio da Fundação Getúlio Vargas. 

Está muito bem encaminhada a questão do Centro bibliográfico a ser 

instalado no Brasil em 1953, sob os auspícios da Fundação Getúlio 

Vargas. Com a colaboração de D. Lydia Sambaqui apresentei à Unesco 
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um plano minucioso em torno de tal criação. Irei ao Rio a serviço, em 

setembro e espero nessa ocasião submetê-lo à sua aprovação. 

(CARNEIRO, Paulo. [Carta] 29 jul. 1952, Paris [para] LOPES, Luiz 

Simões. Rio de janeiro. 2f.) 

 

O jornal Tribuna da Imprensa, em 16 de setembro de 1952, anunciava em nota 

que Paulo Carneiro iria chegar ao Rio de Janeiro para tratar de dois assuntos igualmente 

importantes: a instalação do Centro Brasileiro de Educação de Base destinado à formação 

de professores em consonância com a grande campanha promovida pela UNESCO de 

combate ao analfabetismo e a criação de um centro nacional de documentação e 

bibliografia voltado para a documentação e bibliografia científica – “Em sua estada no 

Brasil, o sr. Paulo Carneiro se interessará pela criação do Centro Nacional de 

Documentação e Bibliografia, abrangendo a documentação e bibliografia científica.” 

(INTERCÂMBIO..., 1952, p.10). 

Na edição correspondente a 4 e 5 de outubro, o mesmo diário anunciava aos seus 

leitores que o IBECC organizaria um debate, entre os dias 7 e 10 de outubro, sobre o 

programa da VII Assembleia Geral da UNESCO, a ser realizada em Paris em novembro. 

O evento contaria com a presença de Paulo Carneiro e teria a seguinte programação: dia 

7 - História Científica e Cultural da Humanidade; dia 8 - Problemas de educação de base; 

dia 9 - Centro Bibliográfico da UNESCO na Fundação Getúlio Vargas; dia 10 - Problemas 

de alimentação e saúde (DEBATES..., 1952, p.10). 

Mais próximo do evento, o Diário Carioca, em 3 de outubro de 1952, deu ênfase 

ao pronunciamento do seu presidente, Lourenço Filho, que informava o intuito da 

reunião: esclarecer aos representantes dos grupos nacionais de cultura, além de outras 

personalidades, a associação entre a UNESCO e o Brasil. Lourenço Filho indicava que 

no dia 9 seria apresentado ao público o trabalho de assistência técnica que a UNESCO 

estava desenvolvendo no Brasil em colaboração com a Fundação Getúlio Vargas para a 

criação de um centro bibliográfico latino-americano. Anunciava que Paulo Carneiro 

estaria presente em todas as reuniões para apresentar melhores esclarecimentos, uma vez 

que ele estava no país justamente para tratar de diversos assuntos que envolviam a 

cooperação entre a UNESCO e o Brasil. 

A elas comparecerá o professor Paulo Carneiro, presidente do Conselho 

Executivo da UNESCO e que se encontra no Brasil especialmente para 

tratar do estudo de diversos problemas da cooperação entre UNESCO 

e o nosso país. As reuniões de estudo do IBECC contarão, assim, com 

a palavra autorizada do professor Paulo Carneiro que, sobre cada 

assunto, fará uma breve exposição, seguindo-se com a palavra vários 
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membros do IBECC e especialistas para isso convidados. (SEMANA..., 

1952, p.6) 

 

Os resultados desse encontro promovido pelo IBECC em torno das ações da 

UNESCO no Brasil foram noticiados pela imprensa do Rio de Janeiro. O Diário de 

Notícias em 12 de outubro de 1952, por meio do artigo “Instituição de um centro 

bibliográfico sul-americano” detalhou a participação de Paulo Carneiro e de Lydia 

Sambaquy e a importância que a UNESCO dava à criação de centros nacionais e regionais 

de bibliografia e documentação. De acordo com o artigo, Paulo Carneiro explicou a 

deficiência da sistematização do material de consulta para os pesquisadores. Para 

enfrentar essa problemática, a UNESCO procurava criar centros nacionais e regionais de 

bibliografia e documentação, como o que existia no México e que servia à América Latina 

por meio de um boletim bibliográfico referente à cerca de 1.100 revistas internacionais. 

Entretanto, continuava Carneiro, era necessário fazer mais, por isso a UNESCO estaria 

auxiliando o Brasil a criar um centro análogo ao mexicano, oferecendo uma doação inicial 

de 50 mil dólares. Lydia Sambaquy, que havia retornado da sua viagem de estudos no 

mês anterior, fora convidada a explicar ao público a importância do centro de 

documentação que se pretendia criar no Rio de Janeiro: 

Coube a sra. Lydia Sambaquy, da Fundação Getúlio Vargas, 

apresentar o anteprojeto de criação do Centro Bibliográfico, 

mostrando que o mesmo deverá reger-se pelo sistema de 

cooperação entre as várias entidades nacionais interessadas. 

Entre os objetivos do Centro, inscrevem-se a publicação de um 

boletim catalogador de toda a bibliografia brasileira, o 

levantamento das bibliotecas de todo o país, o intercâmbio 

científico e técnico com as organizações congêneres e a 

elaboração de um catálogo relativo às revistas mundiais 

especialmente em assuntos científicos. O anteprojeto será 

examinado por uma comissão do IBECC, e, depois de aprovado, 

será entregue ao prof. Paulo Carneiro que o submeterá à 

UNESCO. (INSTITUIÇÃO..., 1952, p.4) 

 

Outro jornal, o Tribuna da Imprensa, de 11 e 12 de outubro de 1952, ao noticiar o 

encontro ocorrido no IBECC, destaca o discurso de Lydia Sambaquy ao referir-se às 

características do novo órgão: 

Aparece, então, a necessidade de um centro de pesquisas bibliográficas, 

ainda que não faça as pesquisas, limitando-se a coordená-las. O centro, 

sob os auspícios da Fundação Getúlio Vargas, poderia ser uma 

instituição com base cooperativa, mantida em conjunto com o Conselho 

Nacional de Pesquisas, que já trabalha no setor. Depois poderiam 

contribuir outras entidades interessadas nesse trabalho, com a 

colaboração da UNESCO: DASP, Imprensa Nacional, Universidades 
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do Brasil, de São Paulo, Biblioteca Nacional, Instituto Nacional das 

Indústrias e Serviços de Documentação dos Ministérios. 

(PESQUISAS..., 1952, p.2) 

 

Em seu discurso, Lydia Sambaquy transparecia dúvidas em relação à postura da 

UNESCO. Refletindo os ideais da instituição onde atuava como funcionária, Sambaquy 

se colocava contrária a criação de um centro bibliográfico totalmente voltado para as 

obras técnicas e científicas. Chegou mesmo a questionar se a UNESCO não iria querer 

orientar o Brasil na adoção de um tipo padrão rígido. As dúvidas da bibliotecária da FGV 

faziam sentido, uma vez que a mesma acreditava que o projeto deveria envolver várias 

instituições, transformando o centro bibliográfico em um órgão coordenador, muito mais 

do que centralizador. 

Esclareceu a professora Lydia Sambaquy que os centros bibliográficos 

são especializados ou gerais, não devendo o nosso circunscrever-se ao 

registro de obras científicas e técnicas. A UNESCO parece querer 

orientar o do Brasil para um tipo padrão, quando o interesse é dar-lhe a 

maior amplitude. (PESQUISAS..., 1952, p.2) 

 

 Paulo Carneiro reagiu à colocação de Lydia Sambaquy afirmando que a 

UNESCO não impunha um programa rígido e que o próprio fato dessa instituição 

promover a criação de centros regionais provava que acreditava na variedade de formas. 

Justificava que no caso brasileiro um centro bibliográfico que procurasse organizar uma 

bibliografia geral era muito mais válido, visto que a Biblioteconomia já era uma área 

bastante desenvolvida no país (PESQUISAS..., 1952). 

Ainda de acordo com o artigo, houve manifestações entusiasmadas de apoio ao 

centro, como Mário Vianna Dias47 (Instituto Oswaldo Cruz) e Artur Moraes (presidente 

da Academia de Ciências). Enquanto o primeiro entendia a criação de um centro 

bibliográfico como sendo de grande interesse para todos, o segundo argumentava que era 

preciso que todos entendessem a importância da cooperação para tornar o projeto 

realidade. O texto também deu destaque à fala de Octávio A. L. Martins48 que, como 

representante do CNPq, se esquivava de confirmar publicamente um apoio irrestrito à 

FGV, além de apresentar dúvidas que pediam esclarecimentos (PESQUISAS..., 1952). 

                                                 
47 Mário Ulysses Vianna Dias (Rio de Janeiro, 1914 - Rio de Janeiro, 2003). Médico de formação, iniciou 

sua vida profissional no laboratório de Miguel Ozório de Almeida, no Instituto Oswaldo Cruz. Foi 

cofundador e vice-presidente do IBBD (1954-1964). 

48 Diretor do Setor Técnico do CNPq, de 1951 até fevereiro de 1953. 
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Como diretor técnico do CNPq, Octávio Martins confirmou as palavras de Lydia 

Sambaquy em relação às conversas e negociações desenvolvidas entre a FGV e o CNPq. 

Contudo, ainda não podia afirmar que o CNPq se responsabilizaria por recursos para o 

centro bibliográfico, visto que nenhuma decisão havia sido tomada pelo Conselho 

Deliberativo do órgão. Desejou ressaltar que Paulo Carneiro havia sido o primeiro a 

procurar o CNPq para sugerir a criação de um centro de bibliografia. Octávio Martins 

explicou que existia no decreto regulamentador do CNPq uma previsão que coincidia com 

o programa apresentado naquela conferência, por conta do que havia preparado o estudo 

“Objetivos fundamentais visados pelo Conselho Nacional de Pesquisas quanto às 

bibliotecas científicas e serviços de bibliografia e intercâmbio” que pretendia apresentar 

ao público reunido no IBECC (PESQUISAS..., 1952). 

Martins (1952) dividiu seu trabalho em quatro tópicos: Bibliografia; Bibliotecas 

Científicas; Intercâmbio de Documentação Científica e Técnica; Propaganda. Ao 

apresentar seu trabalho na reunião do IBECC, Octávio Martins pretendia demonstrar qual 

era a visão do CNPq em relação à criação de um futuro centro bibliográfico. Ou seja, o 

CNPq não escondia que seu desejo era ver a formação de um centro exclusivamente 

voltado para a documentação técnico-científica, entrando em conflito direto com os 

anseios expostos anteriormente por Lydia Sambaquy e a FGV, que imaginavam um 

centro bibliográfico capaz de abranger todas as áreas do conhecimento. 

 Em relação ao primeiro tópico, “Bibliografia”, anunciava que o centro deveria 

agir como coordenador e divulgador da produção de bibliografia científica e técnica 

brasileira que ocorreria de forma descentralizada para a publicação de índices e sumários 

ou mesmo a combinação de ambos, além de esperar que o centro desenvolvesse 

colaboração com as publicações bibliográficas internacionais para tornar mais eficiente o 

registro da produção científica. No tópico “Bibliotecas científicas”, essas organizações 

são apresentadas como um dos compromissos presentes nos regulamentos do CNPq, 

mostrando a importância de ampliá-las, melhorando os serviços de catalogação e 

uniformização da classificação, aperfeiçoamento do pessoal por meio de bolsas e 

treinamentos, orientação aos cientistas e técnicos quanto aos processos de utilização dos 

recursos bibliográficos (MARTINS, 1952). 

 No ponto voltado para o “Intercâmbio de Documentação Científica e Técnica”, 

preocupava-se com uma política de produção, organização e manutenção de catálogos 

coletivos das bibliotecas científicas brasileiras, pela formação de uma rede cooperativa 

de bibliotecas científicas de modo a haver, em cada região, uma biblioteca especializada 



147 

 

em cada ramo científico importante, pela disponibilização de serviços de intercâmbio de 

documentação por meio de microfilmes e outros processos de reprodução de documentos, 

pela promoção de um serviço descentralizado de empréstimo de documentos entre 

bibliotecas científicas e pela ordenação de um serviço de pesquisas bibliográficas. Quanto 

à “Propaganda”, o CNPq desejaria criar a consciência do problema que os cientistas, 

técnicos, bibliotecários e administradores enfrentavam para recuperar documentos, além 

de procurar eliminar as divergências entre cientistas e bibliotecários quanto à organização 

dos serviços de bibliografia e documentação (MARTINS, 1952). 

Durante a reunião no IBECC, a problemática que envolvia pesquisadores e 

bibliotecários, apresentada por Otávio Martins, virou alvo de discussão entre os 

participantes. O diretor técnico do CNPq afirmava que todos os presentes eram 

testemunha do desacordo profissional existente entre o pesquisador e o bibliotecário, pois 

cada qual era portador de uma deformação profissional que gerava desentendimentos. 

Diante desse quadro, entendia o representante do CNPq, o centro bibliográfico, no início 

de suas atividades, deveria orientar o pesquisador para que se tornasse responsável pela 

construção das bibliografias nos seus campos de atuação, não devendo o futuro centro 

bibliográfico começar suas atividades organizando diretamente uma extensa bibliografia. 

A fala de Octávio Martins provocou a reação da FGV, pois Jorge Oscar de Mello Flôres49 

reagiu afirmando não existir essa oposição entre bibliotecários e pesquisadores – muito 

pelo contrário, a colaboração entre ambos deveria ser estimulada para gerar bons 

resultados. No entanto, Mello Flôres não excluía a sugestão de cada entidade, por meio 

de uma consultoria especializada, colaborar produzindo uma bibliografia mais específica 

(PESQUISAS..., 1952). 

Finalizando a reunião, Paulo Carneiro demonstrava que a tendência atual dos 

centros de bibliografia era fornecer elementos que facilitassem a tarefa do pesquisador, 

quanto à segurança e qualidade da documentação. Explicou que no México o centro 

bibliográfico não buscou a cooperação que estava sendo pretendida pelo Brasil, sendo a 

sua atividade principal a publicação de boletim de análise das 1.200 revistas transcritas 

em fichas de referências. A UNESCO financiava o centro do México com 300 mil 

dólares, mas, no Brasil, devido à colaboração entre as entidades, colaboraria com 50 mil, 

quantia a ser aumentada conforme a importância das realizações. Explicou que as verbas 

da UNESCO eram destinadas, principalmente, à aquisição de material de reprodução 

                                                 
49 Jorge Oscar de Mello Flôres (Rio de Janeiro, 1912 - Rio de Janeiro, 2000). Membro-fundador da FGV. 

Foi presidente dessa instituição entre 1992 e 2000. 
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fotográfica, catalogação e fornecimento de bolsas de estudos para bibliotecários. 

Terminava anunciando que a UNESCO forneceria técnicos experientes para os trabalhos 

iniciais de orientação (PESQUISAS..., 1952). 

O evento promovido pelo IBECC auxiliou o CNPq a se decidir pela parceria com 

a FGV. A partir desse ponto, começava a trajetória efetiva para a criação do centro 

nacional de bibliografia. A ata da 119º Sessão do Conselho Deliberativo do CNPq (17 de 

outubro de 1952) representa a prova de que um passo decisivo ocorreu nas negociações 

entre FGV e CNPq.  A sessão contou com a presença de representantes da FGV, Simões 

Lopes, Mello Flôres e Lydia Sambaquy.  

O discurso de Simões Lopes aos conselheiros do CNPq demonstrava que desde a 

época do DASP existia a preocupação com a adoção de um sistema que padronizasse as 

operações das bibliotecas e dos centros de documentação espalhados pelo país. Como 

existia por parte da biblioteca do DASP uma grande preocupação com a falta de um 

sistema adequado de classificação de documentos, foi iniciado um serviço de intercâmbio 

para dinamizar essa tarefa. Essa experiência permitiu aos bibliotecários do DASP 

reunirem experiência e maior capacitação profissional. Uma vez na FGV, o serviço 

iniciado no DASP foi ampliado, tanto com o surgimento de um serviço de catálogos 

coletivos, como com o trabalho de microfilmagem. Simões Lopes relembrou que foram 

tempos difíceis, sendo necessário lutar contra a falta de interesse dos bibliotecários que 

resistiam a adotar um método mais amplo de padronização, uma vez que acreditavam 

viver muito bem com os próprios sistemas de classificação praticados em suas bibliotecas. 

Ressaltou os esforços de Lydia Sambaquy, como diretora do serviço de catalogação da 

FGV, para quebrar as resistências, ainda que o trabalho de preparação de fichas 

bibliográficas exigisse uma grande soma de capital e pessoal especializado. Diante deste 

quadro, a UNESCO com sua promessa de ajuda representaria uma oportunidade única 

para fazer avançar esses serviços iniciados pelo DASP e que precisavam ser continuados 

pela FGV. 

Na Fundação, a nossa impressão é de que é absolutamente necessário 

que alguém no Brasil se encarregue de fazer essa central de documentos 

e de preparar documentação para aqueles que querem estudar e produzir 

trabalhos de valor, em prol do interesse do país e da cultura. A 

Fundação Getúlio Vargas se sente um pouco pequena, em face da 

importância e de magnitude do problema, para enfrentá-lo sozinha. Em 

virtude de conversas tidas com a UNESCO, foi designada uma 

Comissão, da qual faz parte o Dr. Flores, designado pelo IBECC, para 

resolver o problema, para que entre objetivamente no assunto, o Dr. 

Flores poderia explicar o que há na parte do IBECC. (CONSELHO 

NACIONAL DE PESQUISAS, 1952d, p.3) 
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Complementando a fala de Simões Lopes, Jorge Mello Flôres explicou que o 

objetivo inicial da UNESCO resumia-se a facilitar a divulgação bibliográfica para a 

pesquisa científica, atuando com assistência técnica para a instalação de centros 

bibliográficos em vários países, “[...] destinados a coletar a bibliografia do próprio país e 

servir de elemento de intercâmbio de outros países onde não existem esses centros.” 

(CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1952d, p.3). Compreendia que a ajuda 

apresentada pela UNESCO favoreceria muito os planos do Brasil em fornecimento de 

informação bibliográfica, pois suprimiria a dificuldade de capitanear recursos e pessoal 

especializado para o desenvolvimento deste tipo de serviço. Todavia, diante da proposta 

da UNESCO, a FGV entendeu que, mesmo que isso modificasse o objetivo inicial deste 

organismo internacional, poderia fazer uma contraproposta, privilegiando o trabalho que 

os bibliotecários da Fundação já vinham realizando no campo da Biblioteconomia para o 

fornecimento de metainformação. Para que essa contraproposta fosse ouvida e analisada 

pela UNESCO, a mediação de Paulo Carneiro se mostrou fundamental. 

Fizemos, então, uma contraproposta à proposta original, juntando à 

parte da bibliografia, esta outra em que a Fundação já vinha trabalhando 

há muito tempo, que é bastante importante, pois, sem catalogação, 

classificação dos documentos e livros, não poderíamos ter uma 

linguagem universal com os outros centros. Esta proposta, em princípio 

foi aceita pelo Dr. Paulo Carneiro, porque ele compreendeu, 

perfeitamente o entrosamento que se podia dar. Pensávamos ir um 

pouco além, porque a necessidade do país é de um lado para a 

bibliografia científica, mas com as tendências que temos atualmente e 

com as medidas que o Governo está tomando para o desenvolvimento 

industrial, essa bibliografia também é muito necessária para que 

aqueles que desejam desenvolver e aperfeiçoar suas indústrias, estejam 

a par do que se está fazendo nos outros países. (CONSELHO 

NACIONAL DE PESQUISAS, 1952d, p.4) 

 

Jorge Mello Flôres referindo-se ao mundo moderno indicava em seu discurso que 

a informação era um recurso essencial para desenvolvimento científico e industrial do 

Brasil. Afirmava que uma união entre a FGV e o CNPq significaria a unificação de 

esforços para a valorização desse recurso enquanto bem nacional. Baseando-se nessa 

premissa, surgiu o contato entre as duas instituições. Por sua vez, Lydia Sambaquy 

declarou-se satisfeita por perceber que os membros do Conselho entendiam a importância 

da criação de um centro de pesquisas bibliográficas e de documentação. Relatou que essa 

necessidade já era antiga no Brasil, remontando à década de 1920, quando o Professor 

Olympio da Fonseca apresentara essa preocupação. Assim, percebendo que não seria 
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preciso convencer os membros do CNPq de tal necessidade, passou a explanar um plano 

para a implementação do centro: 

O Centro seria organizado e mantido em colaboração pela Fundação 

Getúlio Vargas e pelo Conselho Nacional de Pesquisas. Essa 

colaboração se faz necessária, 1º) para evitar duplicação de esforços, 

num trabalho de tão grande vulto, de tanta dificuldade inicial e tão 

dispendioso, como um Centro dessa natureza. 2º) porque acredito 

mesmo que um trabalho dessa natureza exigirá uma integração de 

instituições dedicadas à pesquisa e ao estudo. Não só as instituições de 

pesquisas científicas, mas ainda, as instituições de pesquisas técnicas e 

industriais, lucrariam muito em dar o seu apoio e colaboração ao 

Centro.  (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1952d, p.5) 

 

Lydia Sambaquy acreditava que essa associação de esforços não deveria ser 

limitada à FGV e ao CNPq, devendo abarcar as demais instituições brasileiras que 

também lidavam com as questões informacionais, tais como a Universidade de São Paulo, 

a Universidade do Brasil, a Universidade Católica, a Biblioteca Nacional, o Instituto 

Nacional do Livro, o Centro de Pesquisas Físicas, a Confederação Nacional das 

Indústrias, entre outras. Todas essas instituições enviariam representantes para compor o 

Conselho Diretor do novo centro que seria regido por um diretor executivo eleito por esse 

Conselho.  

Quanto às atribuições do Centro, Lydia Sambaquy as resumia em 10 pontos: 

publicar um boletim bibliográfico e técnico; montar um serviço de reprodução 

fotográfica; manutenção da catalogação cooperativa; organizar um catálogo coletivo; 

cooperar internacionalmente com o campo da pesquisa bibliográfica; estabelecer o centro 

como um ponto de referência, um ponto de informação, sobre pesquisas bibliográficas 

brasileiras; colaborar com a Biblioteca Nacional para a criação de bibliografias 

brasileiras; promover intercâmbio (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1952d). 

Diante do exposto pelos membros da FGV, o Presidente do CNPq, almirante 

Álvaro Alberto, apresentou suas considerações. Alegou que de fato o Brasil se encontrava 

em atraso no que dizia respeito à “informação científica”, se comparado aos EUA, Europa 

e Canadá. Colocava-se de acordo com o pedido da FGV para que o CNPq viesse em 

auxílio na construção de um centro nacional de bibliografia e documentação, mesmo 

porque seria a obrigação do CNPq face ao dispositivo legal de sua regulamentação de 

origem. Defendeu que uma instituição deste porte permitiria ao Brasil entrar numa nova 

era de progresso. 

Entretanto, se de início pudermos contar no Brasil com um serviço de 

informação científica, como aquele classicamente praticado nas 
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grandes universidades e institutos, não só americanos e canadenses, 

como europeus, isso seria para nós, o advento de uma nova era e estou 

certo de que, propiciado pela energia e pelo patriotismo daqueles que 

conceberam a ideia de realização desse Centro, o Brasil muito terá que 

lucrar do advento de uma nova instituição. (CONSELHO NACIONAL 

DE PESQUISAS, 1952d, p. 9) 

 

Como representante escolhido pelo CNPq para dialogar quanto à criação de um 

centro de bibliografia, Otávio Martins havia sido convidado pelo IBECC para, 

preliminarmente, discutir o assunto com os membros da FGV. Otávio Martins deveria 

expor as sugestões para um projeto que daria forma à nova instituição. Em poucas 

palavras demonstrou que o mais importante era pensar no orçamento proposto para cada 

entidade encarregada da criação deste centro, pois somente a partir dessa questão o debate 

entre o CNPq e a FGV poderia ser levado adiante (CONSELHO NACIONAL DE 

PESQUISAS, 1952d). 

A palavra foi concedida ao diretor-geral da Divisão Técnico Científica do 

Conselho, Costa Ribeiro, que se apresentou inteiramente de acordo com o planejamento 

geral pensado por Otávio Martins. Entretanto, afirmava ser prematuro estabelecer um 

planejamento muito minucioso sem se saber qual o montante dos recursos que cada 

instituição envolvida poderia dispor. De qualquer modo, enfatizou que os recursos 

despendidos pelo CNPq deveriam ser concentrados a favor da “informação científica”. 

Por outro lado, acho também que a participação do Conselho deveria 

ter uma ênfase maior, nos aspectos ligados à bibliografia científica, 

muito embora seja perfeitamente óbvio que, entrando num programa 

desta envergadura, não seria possível ao Centro limitar-se, 

exclusivamente, a esse aspecto da questão, mas vejo que há outras 

instituições igualmente interessadas e parece-me que a colaboração 

dessas instituições poderia atender, de maneira mais ampla, aos outros 

aspectos que foram mencionados, devendo o Conselho, principalmente, 

colaborar na parte que diz respeito à bibliografia científica, o que 

evidentemente, não é pouco. (CONSELHO NACIONAL DE 

PESQUISAS, 1952d, p.10) 

 

Simões Lopes declarou que um cálculo inicial foi feito e resultou em 8 milhões de 

cruzeiros, sendo que a UNESCO se comprometia a oferecer 50 mil dólares. Igualando-se 

à UNESCO, relatava que a FGV pretendia despender a mesma quantia. O presidente do 

CNPq se mostrou satisfeito por ouvir essas elucidações do presidente da FGV, porque 

serviam como um cálculo aproximado de quanto seria preciso reservar para essa ordem 

de despesas. Além disso, Álvaro Alberto mostrava-se muito otimista pelo fato do primeiro 
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contato realmente formal entre as duas instituições já se apresentar tão profícuo 

(CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1952d). 

Nem todos os conselheiros pareciam concordar tão rápido com a ideia de 

constituição de uma nova instituição, o que demandaria recursos e tempo. Seria muito 

mais simples constituir um órgão dentro de uma instituição existente para realizar os 

serviços de bibliografia e documentação técnico-científica. Na visão do conselheiro 

Mário Vianna Dias seria muito mais significativo oferecer recursos ao trabalho de 

catalogação que vinha sendo executado pela FGV. Contudo, alertava que o serviço da 

FGV precisava criar meios para integrar de forma mais efetiva a produção bibliográfica 

científica nacional com a internacional, pois o que se tinha feito até o momento em 

matéria de catalogação não havia permitido ao Brasil marcar presença no cenário 

científico global – “Porque, o que frequentemente vemos, é que o que é feito aqui, não 

aparece nessas fontes primordiais, nas bibliografias científicas e técnicas.” (CONSELHO 

NACIONAL DE PESQUISAS, 1952d, p.12). Para enfrentar esse desafio, Mário Vianna 

Dias sugeria que o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas poderia constituir em um local 

especializado para produzir a bibliografia de tudo o que era desenvolvido no Brasil no 

campo da física e das demais ciências. De forma geral, acreditava que seria inútil 

desprender esforços, naquele momento, para se fazer o levantamento da bibliografia 

passada, pois o que interessava era o que se produzia e o que se produziria a partir daquele 

momento. 

Corroborando com Mário Vianna Dias, o conselheiro Olympio da Fonseca, que 

havia sido lembrado por Lydia Sambaquy por suas ações na década de 1920, anunciava 

que todos não tinham dúvida quanto à necessidade da constituição de um centro de 

bibliografia e documentação. A questão era a forma como esse centro seria formado, não 

a utilidade do mesmo, mas sim os detalhes para sua criação. Por atuar no Instituto 

Oswaldo Cruz, exaltava os feitos da biblioteca especializada situada em Manguinhos, 

demonstrando que bastava apoiar financeiramente as bibliotecas já existentes dentro das 

instituições para iniciarem a produção dos serviços bibliográficos – “O Centro poderia 

começar a funcionar com o que existe e com pequenas contribuições, que pudessem ser 

reunidas. Um ano de funcionamento poderia mostrar o que seria necessário.” 

(CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1952d, p. 13). 

O conselheiro Orlando Rangel, querendo se referir à observação feita por Mário 

Vianna Dias de que as publicações científicas brasileiras não eram reconhecidas no 

exterior, lembrou que, ao visitar o Centre national de la recherche scientifique, da França, 
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soube que o mesmo recebia cerca de quarenta periódicos brasileiros e estava disposto a 

receber mais. Lembrou também que a Universidade de São Paulo executava um 

importante trabalho de catalogação. Lydia Sambaquy respondeu ser conhecedora do 

trabalho da Universidade de São Paulo; por isso mesmo havia pensado em incluí-la como 

colaborador efetivo do novo centro bibliográfico nessa tarefa da catalogação cooperativa. 

Essa foi a razão pela qual incluímos a Universidade de São Paulo, como 

colaborador efetivo. Terá o Centro uma função coordenadora, tanto 

quanto possível e tudo que já estiver organizado, deverá passar para o 

Centro para que seja desenvolvido e aproveitado evitando-se, 

justamente, essa duplicação de esforços, desperdício de energia e de 

dinheiro, que é coisa tão preciosa para nós. (CONSELHO NACIONAL 

DE PESQUISAS, 1952d, p.14) 

 

Simões Lopes lembrou a todos que a maior questão seria definir qual seria a 

entidade jurídica a responder pela nova instituição, bem como pelo pessoal a ser 

empregado. Passou a levantar uma série de questionamentos que deveriam ser objeto de 

apreciação pelos membros do CNPq: quem seria responsável por esses trabalhadores; 

como seria a legislação trabalhista que os regeria; qual seria o padrão desses empregados; 

e qual seria o destino dos empregados e dos serviços oferecidos caso, no futuro, o centro 

viesse a deixar de existir. 

Por sua vez, o conselheiro Francisco de Sá Lessa50 sugeria que a Comissão do 

CNPq encarregada do assunto deveria consultar as demais entidades para saber se iriam 

querer contribuir com a criação do centro e decidir, nas próximas sessões, a verba que 

poderiam designar para a empreitada. O conselheiro Mário Pinto apontava que os serviços 

de documentação deveriam ser realizados mediante acordo entre o CNPq e outras 

instituições. Contudo, acreditava que seria necessário definir bem até que ponto o CNPq 

poderia disponibilizar recursos para essa empreitada. 

O presidente do CNPq advertia que um serviço dessa natureza precisava ser 

realizado com o espírito de cooperação para que se evitassem desperdícios. Afirmava não 

ter dúvidas de que os recursos adquiridos iriam ser aplicados em uma causa grandiosa em 

prol da sabedoria humana – o que o preocupava não era a forma como seriam aplicados 

os recursos, mas a maneira de consegui-los. 

Julgo que o Conselho Nacional de Pesquisas pode, em seu alto 

discernimento, aprovar em princípio, a ideia de que devemos empregar 

                                                 
50 Francisco de Sá Lessa (Diamantina, 1887 - Rio de Janeiro, 1977). Foi membro do conselho curador da 

Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq), da Liga de Defesa Nacional e da Associação Brasileira de Educação e da Fundação 

Politécnica. 
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a fundo os nossos esforços para a solução desse problema. Assim como 

temos verba para prospecção de minérios e para a energia atômica, 

também devemos conseguir recursos para aplicá-los nessa outra 

mineração, que, a meu ver, sobreleva de muito à outra. (CONSELHO 

NACIONAL DE PESQUISAS, 1952d, p.17) 

 

Finalizando o encontro entre os membros do CNPq e da FGV, Álvaro Alberto 

louvava a Simões Lopes por ter aceitado a proposta de construção de um centro. O 

presidente da FGV agradeceu a todos os membros do CNPq por terem acolhido a proposta 

e aceitado a parceria para a realização de um trabalho de extrema importância para o país. 

Concluiu em tom otimista: 

Porque estamos certos não só da sua alta repercussão na vida futura, na 

vida científica, cultural, material mesmo do nosso país, mas também 

que ele será um Centro de atração para todos os elementos dispersos 

que existem em nosso país; cientistas uns, de boa formação, autodidatas 

outros, mas que aspiram por estudar e trabalhar e que não encontram 

meios ao seu alcance. (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 

1952d, p. 19) 

 

Podemos analisar essa sessão a partir de alguns pontos. Da parte dos presidentes 

das duas instituições existiu certa cordialidade que encaminhava bem o acordo, embora a 

questão ainda não estivesse totalmente equacionada. Existiam membros do Conselho 

Deliberativo do CNPq que não entendiam porque outras instituições não estavam sendo 

incluídas nesse acordo, o que era considerado interessante em termos de divisão de 

recursos financeiros para a construção e manutenção de uma instituição voltada 

exclusivamente para o oferecimento de serviços de bibliografia e documentação. Outra 

dúvida era a real necessidade da construção de um centro, visto que as instituições que já 

realizavam trabalhos semelhantes poderiam muito bem ampliar os serviços que 

ofereciam, caso obtivessem incentivo e recursos.  

Diante da necessidade de continuar com o diálogo e que o mesmo envolvesse 

outras instituições que apresentassem interesse pela criação de um centro de bibliografia, 

a sugestão que Paulo Carneiro fizera na reunião do IBECC para a criação de uma 

comissão formada por representantes de várias instituições foi levada adiante. Em 18 de 

outubro de 1952, organizou-se uma Comissão do IBECC, com o propósito de examinar 

as questões jurídicas, administrativas e financeiras para a criação do centro, assim 

constituída: Mello Flôres, presidente, que era vice-presidente do IBECC e membro do 

Conselho Diretor da FGV; Mário Vianna Dias, do Instituto Oswaldo Cruz; Lydia 

Sambaquy, da FGV; Octávio Martins, do CNPq (SILVA, 1987). 
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Em 30 de outubro de 1952, desembarcou no Rio de Janeiro, Carlos Victor Penna51, 

o especialista em Biblioteconomia do Escritório Regional da UNESCO para o Hemisfério 

Ocidental em Havana. De acordo com Silva (1987), Victor Penna produziu um relatório 

com o qual exemplificou a relação que vinha sendo construída entre a FGV e outras 

instituições – Biblioteca Nacional, Instituto Nacional do Livro, Instituto Oswaldo Cruz – 

para a criação do centro bibliográfico. Em 6 de novembro, Victor Penna participou de 

uma reunião organizada pela Comissão do IBECC, aquela formada em 18 de outubro. O 

bibliotecário argentino garantia em seu relatório que a situação encontrada era bem 

inquietante, uma vez que as instituições convidadas para a reunião reclamaram que lhes 

havia sido dado pouco espaço para ajudar a definir o formato do novo centro 

bibliográfico. 

Em seu relato, Victor Penna afirmava que a Biblioteca Nacional e o Instituto 

Nacional do Livro declararam que não colaborariam com a formação do centro 

bibliográfico, preferindo assumir  “[...] posição de independência, uma vez que se 

acharam excluídas do planejamento inicial do centro, e que este pretendia assumir 

atividades que eram atribuições legais dos dois órgãos.” (SILVA, 1987, p.104).  Ao final 

da reunião, ocorreu uma espécie de consenso entre as instituições que decidiram que as 

atividades do centro deveriam ser planejadas pela ação coordenada de todos. 

Conseguiram até mesmo organizar um projeto de estatuto, o qual estabelecia o centro 

como uma sociedade civil fundada pela FGV, pelo CNPq e pelo IBECC.  

 

 

5.5 Herbert Coblans, consultor escolhido: 1953 

 

 

De acordo com Silva (1987), a escolha do consultor não foi tão rápida, uma vez 

que diversos nomes foram cogitados para uma seleção. Entre alguns nomes estavam 

Barbara Kyle, do Royal Institute of International Affairs, localizado em Londres; K. C. 

Harrison, diretor da Escola de Biblioteconomia de Manchester, Inglaterra; Wilfred J. 

Plumbe, bibliotecário britânico responsável pelo desenvolvimento das bibliotecas 

                                                 
51 Carlos Victor Penna (Buenos Aires, Argentina 1911 - Flórida, EUA 1998). Bibliotecário. Em 1951, 

passou a trabalhar para a UNESCO junto ao Escritório Regional para o Hemisfério Ocidental, do qual se 

tornou diretor em 1962. 
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públicas na Malásia; Zeferino Ferreira Paulo, documentalista do Centro de 

Documentação Científica do Ministério de Ultramar, Portugal. 

No arquivo pessoal de Paulo Carneiro, encontra-se uma carta bastante expressiva 

sobre o processo de indicação do nome de Herbert Coblans52 para se tornar o consultor 

escolhido pela UNESCO. A carta, do chefe de Seção de Bibliotecas da UNESCO, Edward 

J. Carter, a Paulo Carneiro, em 19 de setembro de 1952, prova que a escolha de Coblans 

passou pelo aval do representante brasileiro. Utilizando-se de alguns argumentos, Carter 

deixava claro que o melhor candidato para o cargo de consultor no Brasil seria Herbert 

Coblans. Além do fato de ter trabalhado como bibliotecário na UNESCO, Coblans 

também apresentava um expressivo currículo por ser doutor em Química, por seus 

serviços prestados na África do Sul e por haver desenvolvido sua carreira em torno da 

Documentação Científica.  

We have an excellent candidate who I am almost certain will be able to 

accept the post of consultant in the normal programme, namely Dr. 

Herbert Coblans, who was librarian of UNESCO for fifteen months and 

who made a remarkable success of the job. He had to leave to take up 

his regular post as librarian of the University of Natal, in which he had 

made certain commitments but now Dr. Coblans has decided to retire 

from his post in South Africa and has told us that he will be willing to 

be a candidate for the post in Brazil. I cannot personally speak too 

highly of Coblans and M. Thomas is of the same opinion. In the short 

time that he was here he not only made quite remarkable progress in the 

organization of our library, a job which had beaten the many able men 

who had been concerned with the library previously, but he also made 

himself very much liked by all those with whom he came in contact and 

not least by his own staff. I personally can speak of him as a most loyal 

and competent colleague. His technical qualifications are of the highest 

and, furthermore, he has the advantage, which of course is particularly 

attractive in connection with the Brazilian project, that he is a qualified 

scientist. His doctorate was obtained in chemistry and it was 

comparatively late in his career that he turned to librarianship and 

science documentation, rapidly showing himself to be one of the most 

brilliant men in his country in work of this sort. For six months he had 

a Carnegie Corporation Fellowship in USA. (CARTER, Edward J. 

[Carta] 19 set. 1952, Paris [para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f.)53 

                                                 
52 Herbert Coblans (1909-1977). Primeiro bibliotecário da Universidade de Natal, África do Sul. Trabalhou 

como bibliotecário na UNESCO. Escreveu obras sobre a Documentação. 
53 Temos um excelente candidato que tenho quase certeza de que será capaz de aceitar o cargo de consultor 

no programa, a saber, o Dr. Herbert Coblans, que foi bibliotecário da UNESCO por quinze meses e que fez 

um sucesso notável no trabalho. Ele teve que sair para ocupar seu cargo regular como bibliotecário da 

Universidade de Natal, no qual ele tinha certos compromissos, mas agora o Dr. Coblans decidiu se aposentar 

de seu posto na África do Sul e nos disse que estaria disposto a ser candidato para o cargo no Brasil. Eu 

pessoalmente sou suspeito para falar de Coblans e Thomas [Jean Thomas] é da mesma opinião. No pouco 

tempo em que esteve aqui, ele não só fez progressos notáveis na organização de nossa biblioteca, um 

trabalho que havia vencido muitos homens capazes que haviam se preocupado com a biblioteca 

anteriormente, mas também se fez muito apreciado por todos, ou seja, com aqueles com quem entrou em 

 



157 

 

Carter preocupava-se com o fato de os bibliotecários da FGV pudessem vir a fazer 

objeção a Coblans por não saber falar o português, muito embora possuísse fluência em 

alemão, satisfatório francês e uma esposa que falava o espanhol, o que poderia auxiliá-lo 

até que aprendesse a língua.  

A notícia oficial de que a FGV havia sido a escolhida pela UNESCO para 

desenvolver o projeto de criação de um centro bibliográfico encontra-se no comunicado 

que o diretor-geral da UNESCO, o mexicano Jaime Torres Bodet, enviou a Paulo 

Carneiro em 21 de novembro de 1952. Bodet assinalava que a Fundação Getúlio Vargas, 

como representante do Brasil, deveria conduzir o projeto seguindo as recomendações do 

consultor escolhido pela UNESCO para se garantir o sucesso do programa. 

Le Gouvernement brésilien, ainsi que la Fondation Getúlio Vargas, 

chargés de la mise en œuvre du projet sur le plan technique, veilleront 

au développement progressif des services du Centre Bibliographique, à 

la lumière des recommandations présentées par le Conseiller et de 

manière à garantir à ce projet son plein caractère d'expérience témoin. 

Les spécialistes résidant dans les autres pays de l'Amérique latine 

pourront ainsi bénéficier librement des résultats acqui par cette 

expérience, grâce à des publications par tout autre méthode appropriées. 

(BODET, Jaime. [Carta] 21 nov. 1952, Paris [para] CARNEIRO, 

Paulo. Paris. 2f.) 54 

 

Referindo-se à resolução 4.451, ditada pela VI Conferência Geral ocorrida em 

Paris em 1951, segundo a qual a UNESCO forneceria o consultor técnico que ajudaria no 

estabelecimento de um centro nacional modelo para bibliografia e documentação, Bodet 

esclarecia: 

Afin de réaliser ce projet, je suis autorisé à nommer un spécialiste qui 

remplira les fonctions de Conseiller après de la Fondation Getúlio 

Vargas.  Ce Conseiller résidera au Brésil pendant six mois au 1953 et 

quatre mois en 1954 ; des fonds seront mis à disposition pour lui 

                                                 
contato e não menos pelo próprio pessoal que trabalhava diretamente com ele. Pessoalmente, posso falar 

dele como um colega mais leal e competente. Suas qualificações técnicas são das mais altas e, além disso, 

ele tem a vantagem, que é particularmente atraente em relação ao projeto brasileiro: é um cientista 

qualificado. Seu doutorado foi obtido em química e foi de forma tardia que se voltou para a Biblioteconomia 

e a Documentação Científica, rapidamente mostrando-se um dos homens mais brilhantes de seu país em 

trabalhos desse tipo. Por seis meses ele teve uma bolsa Carnegie Corporation nos EUA. (CARTER, Edward. 

[Carta] 19 set. 1952, Paris [para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f., tradução nossa). 
54 O governo brasileiro, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, encarregado da implementação do 

projeto, cuidarão do desenvolvimento progressivo dos serviços do Centro Bibliográfico, à luz das 

recomendações apresentadas pelo Conselheiro, e de forma a assegurar seu caráter experimental. 

Especialistas residentes em outros países latino-americanos poderão, assim, beneficiar-se livremente dos 

resultados obtidos por essa experiência, graças a publicações por qualquer outro método apropriado. 

(BODET, Jaime. [Carta] 21 nov. 1952, Paris [para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f., tradução nossa). 
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permettre de visiter certains pays voisins du Brésil. (BODET, Jaime. 

[Carta] 21 nov. 1952, Paris [para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f.)55 

 

No comunicado, Bodet anunciava que Herbert Coblans, bibliotecário da 

Universidade de Natal, na África do Sul, havia sido o escolhido para desempenhar o papel 

de consultor entre os anos de 1953 e 1954. Uma vez no Brasil, Jaime Torres Bodet 

procurava explicar a Paulo Carneiro como a Fundação Getúlio Vargas deveria agir em 

relação a Herbert Coblans. 

Le Gouvernement brésilien prendra de son côté toutes mesures 

nécessaires pour mettre ce Conseiller à même de remplir sa mission 

d'une façon satisfaisante, il mettre notamment à sa disposition des 

bureaux dans les locauslocaux de la Fondation Getúlio Vargas et lui 

assurera, si nécessaire, les services d'une secrétaire.(BODET, Jaime. 

[Carta] 21 nov. 1952, Paris [para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f.)56 

 

Em relação aos recursos que a UNESCO poderia disponibilizar ao Brasil, o 

diretor-geral apontava quais seriam os valores para custear a implementação do projeto 

de 1952 a 1954, ressaltando, contudo, que em relação a 1953 e 1954, seria necessária a 

aprovação da VII Conferência Geral da UNESCO. Para o ano de 1952, mil dólares 

serviriam para a FGV comprar os equipamentos necessários e o restante para custear o 

consultor. 

L'UNESCO participera aux frais de mise en œuvre du projet au cours 

des années 1952, 1953 et 1954, en apportant une contribution totale de 

12.130 dollars, sous réserve de l'approbation par la Conférence 

Générale, au cours de sa de sa 7ème session, des dépenses prévues pour 

1953 et 1954. La contribution de l'Unesco se répartira de la manière 

suivante : en 1952 : $ 2.630; en 1953: $5.700; en 1954: $3.800. 

Sur ce total, une somme de 1.000 dollars sera mise en 1952 à la 

disposition de la Fondation Getúlio Vargas, pour l'achat de 

l'équipeament nécessaire à la mise en œuvre du programme. Le  

versement d’autre source sera effectué sur présentation d'une liste 

d'achat dressée en accord avec le Secrétariat de l'Unesco. Le reste des 

versements de l'Unesco en 1952 sera effectué aux honoraires du 

Conseiller et à ses frais de voyage entre l'endroit ou il sera recruté et 

                                                 
55 Para realizar este projeto, estou autorizado a nomear um especialista que desempenhará as funções de 

conselheiro da Fundação Getúlio Vargas. Este Conselheiro residirá no Brasil por seis meses em 1953 e 

quatro meses em 1954. Os fundos serão disponibilizados para que ele possa visitar alguns dos países 

vizinhos do Brasil. (BODET, Jaime. [Carta] 21 nov. 1952, Paris [para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f., 

tradução nossa). 
56 O governo brasileiro tomará todas as medidas necessárias para assegurar que este conselheiro possa 

cumprir sua missão de maneira satisfatória, em particular, para providenciar cargos em locais da Fundação 

Getúlio Vargas e, se necessário, fornecer-lhes serviços de uma secretária. (BODET, Jaime. [Carta] 21 nov. 

1952, Paris [para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f., tradução nossa). 
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Rio de Janeiro.(BODET, Jaime. [Carta] 21 nov. 1952, Paris [para] 

CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f.) 57 

 

Precisando dar uma resposta ao comunicado do diretor-geral da UNESCO, Paulo 

Carneiro informava, em 27 de novembro de 1952, que o governo do Brasil se encontrava 

de acordo com as proposições da UNESCO para a criação do Centro Nacional 

Bibliográfico no Rio de Janeiro. Quanto a Herbert Coblans, consultor escolhido, a FGV 

forneceria toda a assistência necessária para que cumprisse sua missão. Paulo Carneiro 

deixava bem claro que o Brasil esperava contar com uma consistente contribuição 

financeira por parte da Assistência Técnica da ONU, pois se pensava em criar um grande 

centro de documentação bibliográfica como nos moldes do existente no México. 

Nous espérons que la collaboration entre l'UNESCO et le 

Gouvernement brésilien dans le domaine en question nous permettra 

d'installer en 1953 un véritable Centre National Bibliographique, dans 

le style et avec les proportions du Centre créé à Mexico. Les besoins du 

Brésil, son extension territoriale, le développement rapide de sa vie 

culturelle, de ses bibliothèques, de ses instituts de recherche, de ses 

Universités, demande un Centre National Bibliographique parfaitement 

équipé en matériel et en personnel. 

En acceptant la contribution que nous apportera le Département des 

Activités Culturelles, et spécialement sa Division des Bibliothèques, 

pour atteindre ce but, nous comptons, Monsieur le Directeur Général, 

sur une aide financière très large de la part de l'Assistance Technique 

pour que le Centre de Documentation Bibliographique soit à même de 

rendre au Brésil et à ses pays voisins les services qu'on est en droit d'en 

attendre. (BODET, Jaime. [Carta] 21 nov. 1952, Paris [para] 

CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f.) 58 

 

                                                 
57 A UNESCO contribuirá com os custos de implementação do projeto durante os anos de 1952, 1953 e 

1954, fazendo uma contribuição total de US $ 12.130, sujeita à aprovação pela Conferência Geral, durante 

sua sétima sessão. Despesas planejadas para 1953 e 1954. A contribuição da UNESCO será distribuída da 

seguinte forma: em 1952: US $ 2.630; em 1953: US $ 5.700; em 1954: US $ 3.800. Desse total, uma quantia 

de US $ 1.000,00 será disponibilizada à Fundação Getúlio Vargas em 1952, para a compra de equipamentos 

necessários à implementação do programa. O pagamento de outras fontes será feito mediante a apresentação 

de uma lista de compras elaborada de acordo com o Secretariado da UNESCO. O restante dos desembolsos 

da UNESCO em 1952 será feito com as taxas e despesas de viagem do conselheiro entre o local onde ele 

será recrutado e o Rio de Janeiro. (BODET, Jaime. [Carta] 21 nov. 1952, Paris [para] CARNEIRO, Paulo. 

Paris. 2f., tradução nossa). 
58 Esperamos que a colaboração entre a UNESCO e o governo do Brasil no campo em questão nos permita 

instalar em 1953 um verdadeiro Centro Nacional de Bibliografia, em grande estilo e com as proporções do 

centro estabelecido na Cidade do México. As necessidades do Brasil, sua extensão territorial, o rápido 

desenvolvimento de sua vida cultural, suas bibliotecas, seus institutos de pesquisa, suas universidades, 

exigem um Centro Bibliográfico Nacional perfeitamente equipado em instrumentos e pessoal.Ao aceitar a 

contribuição que trazem o Departamento de Atividades Culturais, e especialmente a sua Divisão de 

Bibliotecas, para atingir esse objetivo, planejamos, o Sr. Diretor Geral, com um grande apoio financeiro da 

Assistência Técnica, que o Centro de Documentação Bibliográfica pode prestar ao Brasil e aos países 

vizinhos os serviços que esperamos. (BODET, Jaime. [Carta] 21 nov. 1952, Paris [para] CARNEIRO, 

Paulo. Paris. 2f., tradução nossa). 
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Herbert Coblans chegou ao Rio de Janeiro em 16 de março de 1953, de acordo 

com a cronologia que o mesmo apresentou no seu relatório final. Em 27 de fevereiro de 

1953, Paulo Carneiro escreveu a Lydia Sambaquy procurando prepará-la para receber o 

consultor da UNESCO.  

Minha cara Lydia,  

Deve chegar pelo Conte Grande ao Rio no dia 13 de março o seu colega 

bibliotecário da UNESCO, Dr. Coblans. Mando-lhe junto cópia da carta 

que foi dirigida ao IBECC anunciando a partida do Dr. Coblans, e 

pedindo providências para a instalação dele no Rio. 

Como ele vai ser aí seu súdito (mais um para sua habitual tirania), peço-

lhe que dele se ocupe desde a chegada ao cais para que não fique o 

homem a ver navios... 

Aguardo o texto final do seu Centro bibliográfico com os últimos 

arranjos financeiros e técnicos. 

Um afetuoso abraço do Paulo Carneiro (CARNEIRO, Paulo. [Carta] 

16 mar. 1953, Paris [para] SAMBAQUY, Lydia. Rio de Janeiro. 1f.) 

 

Essa carta mereceu uma transcrição completa, pois apesar de ser bem curta é rica 

em pontos de interpretação. Em primeiro lugar mostra a intimidade que Paulo Carneiro 

possuía com Lydia Sambaquy para fazer brincadeiras. A intencionalidade que utilizou ao 

sublinhar o pronome possessivo "seu" deixava transparecer que ele reconhecia nela a 

principal responsável pelo formato que o projeto inicial pretendia tomar. 

No relatório final de Coblans, enviado ao diretor-geral da UNESCO, Luther H. 

Evans, o consultor relembra que havia sido contratado para atuar por um período de seis 

meses. Descrevendo a cronologia de sua missão, Coblans demonstrava que havia chegado 

em Paris em fevereiro de 1953 para desembarcar no Rio de Janeiro em março. Em julho 

de 1953, recebeu a notícia de que a sua missão deveria ser prorrogada por mais quatro 

meses, terminando em primeiro de janeiro de 1953. Em dezembro, outra notícia de 

prorrogação – deveria continuar com a missão por mais dois meses (COBLANS, 1990). 

As queixas de Coblans sobre o prolongamento de sua estada no Brasil relacionavam-se 

diretamente com as indefinições nas negociações geradas pelo Programa de Assistência 

Técnica da ONU que influenciou em determinantes mudanças no projeto original.  
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5.6 Questões financeiras: 1953 

 

 

A carta que Edward J. Carter enviou a Paulo Carneiro, em 19 de setembro de 1952, 

além de indicar Herbert Coblans como o melhor consultor, também representa um 

documento extremamente significativo por apresentar um ponto que foi fator 

preponderante na definição do caráter técnico-científico da futura instituição. Carter 

relembrava a Paulo Carneiro a discussão que haviam tido com Lydia Sambaquy, quando 

ela cumpria seu estágio na seção de biblioteca da UNESCO. Naquele momento, Lydia 

Sambaquy se recusava a aceitar um projeto de criação para um centro bibliográfico que 

contemplasse apenas bibliografias de caráter técnico-científico. Carter relembrava que 

estava certo que tal situação poderia gerar muitos problemas com a Assistência Técnica 

da ONU, uma vez que era fundamental vincular a relevância do futuro centro 

bibliográfico com o desenvolvimento econômico do Brasil. 

The particular question that has arisen with regard to the validity of the 

broad programme which I discussed with Mrs. Sambaquy and yourself, 

is that is has insufficient relevance to economic development.  

Personally, do not think so, I am convinced that services of this type 

are, and should be, vitally important elements of national economic 

development. It has, however, been questioned whether the production 

of national bibliography which would include publications on subjects 

other than science, technology and economy could legitimately be 

included in the TA programme. This possible objection must be borne 

in mind when the plan is discussed for final agreement. In any case I 

am hoping to see Mr. Adiseshiah next week when he returns from the 

meeting in Geneva. (CARTER, Edward J. [Carta] 19 set. 1952, Paris 

[para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f.)59 

 

Como os problemas realmente surgiram, Carter anunciava a Paulo Carneiro que 

havia pensado em uma estratégia de convencimento perante os responsáveis pelo 

Programa de Assistência Técnica da ONU. Carter explicava que fazia muito pouco tempo 

que o Programa de Assistência Técnica havia reconhecido as resoluções da Divisão de 

                                                 
59 A questão particular que surgiu em relação à validade do amplo programa que discuti com a Sra. 

Sambaquy e contigo mesmo é que ele tem uma relevância insuficiente para o desenvolvimento econômico. 

Pessoalmente não penso assim, estou convencido de que serviços desse tipo são, e deveriam ser, elementos 

de vital importância para o desenvolvimento econômico nacional. No entanto, questionou-se se a produção 

de bibliografia nacional, que incluiria publicações sobre outros assuntos além da ciência, tecnologia e 

economia, poderia legitimamente ser incluída no Programa de Assistência Técnica. Essa possível objeção 

deve ser lembrada quando o plano é discutido para um acordo final. De qualquer forma, espero ver o Sr. 

Adiseshiah na semana que vem, quando ele voltar da reunião em Genebra. (CARTER, Edward. [Carta] 19 

set. 1952, Paris [para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f., tradução nossa). 
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Bibliotecas da UNESCO como objeto possível de ser incluído nos seus programas de 

financiamento, situação que ainda gerava algumas dúvidas e indefinições. Diante disso, 

Carter explicava a Paulo Carneiro que estava procurando convencer Jean Thomas (diretor 

do Departamento de Atividades Culturais da UNESCO) e Malcolm Sathiyanathan 

Adiseshiah60 (diretor da Assistência Técnica da ONU) de que o projeto de formação do 

centro de bibliografia no Brasil se encontrava perfeitamente dentro das resoluções da 

Divisão de Bibliotecas. Procurava com isso, continuava Carter, assegurar o lançamento 

do programa ainda em1952, mesmo que para isso se fizesse necessário organizar arranjos 

para que alguns encargos do projeto original fossem transferidos para a Assistência 

Técnica da ONU. 

Since you left Paris I have had a number of discussions with M. Jean 

Thomas and Dr. Adiseshiah with reference to our proposals for 

development of bibliographical work in Brazil. As you know, it has 

been our aim to combine the project for the Bibliographical Centre 

which appears in the 1952 normal programme of UNESCO and of the 

Libraries Division resolutions with the bibliographical activities now 

being discussed for inclusion in the Technical Assistance programme. 

It is our wish, whatever may happen to the Technical Assistance 

programme, to assure the launching of the normal programme this year, 

making arrangements, if possible, for some of the charges of the normal 

programme to be transferred to the Technical Assistance programme if 

the projects are accepted by the Technical Assistance Committee. 

(CARTER, Edward J. [Carta] 19 set. 1952, Paris [para] CARNEIRO, 

Paulo. Paris. 2f.)61 

 

De acordo com Silva (1987), em dezembro de 1952, o Programa de Assistência 

Técnica da ONU lançou um pronunciamento aos seus organismos explicando que não 

haveria recursos para os projetos no ano seguinte. Assim, além dos riscos que o projeto 

original sofria por não estar contemplando exclusivamente a documentação técnico-

científica, surgia uma situação que limitava todos os planejamentos para 1953. No caso 

                                                 
60 Malcolm Sathiyanathan Adiseshiah (1910 - 1994). Economista e educador indiano. A convite de Julian 

Huxley, passou a atuar na UNESCO em 1948 como vice-diretor do departamento de intercâmbio de 

pessoal. A partir de 1950, tornou-se diretor do Departamento de Assistência Técnica. Possuía a autorização 

de representar o diretor geral da UNESCO no Conselho de Assistência Técnica criado pela ONU. 
61 Desde que você deixou Paris, tive uma série de discussões com Jean Thomas e Dr. Adiseshiah com 

referência às nossas propostas para o desenvolvimento do trabalho bibliográfico no Brasil. Como vocês 

sabem, nosso objetivo é combinar o projeto para o Centro Bibliográfico que aparece no programa de 1952 

da UNESCO e das resoluções da Divisão de Bibliotecas com as atividades bibliográficas, agora sendo 

discutidas para inclusão no Programa de Assistência Técnica. É nosso desejo, o que quer que aconteça com 

o Programa de Assistência Técnica, garantir o lançamento do programa normal este ano, fazendo arranjos, 

se possível, para que alguns dos encargos do programa sejam transferidos para a Assistência Técnica, caso 

sejam aceitos pelo Comitê de Assistência Técnica. (CARTER, Edward. [Carta] 19 set. 1952, Paris [para] 

CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f., tradução nossa). 
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do projeto de criação de um centro bibliográfico, a falta de apoio do Programa de 

Assistência Técnica da ONU prejudicaria de forma especial o planejamento para o envio 

do consultor ao Brasil. Diante dessa dificuldade, a UNESCO se comprometeu utilizar de 

seus próprios recursos para fazê-lo. 

Procurando saber o que poderia ser feito para amenizar a gravidade do quadro, 

Paulo Carneiro entrara em contato com o diretor do Departamento de Assistência Técnica 

da ONU, Adiseshiah, para verificar qual seria a melhor solução para o caso da ajuda 

financeira que o projeto do centro de documentação no Brasil tanto precisava. As 

explicações dadas por Adiseshiah foram expressas em carta enviada a Paulo Carneiro em 

5 de janeiro de 1953, na qual lamentava que os fundos disponíveis para as atividades de 

assistência técnica para 1953 tivessem se tornado mais escassos, fazendo com que a 

UNESCO recebesse uma parcela muito menor do que a esperada. Não haveria solução, 

projetos pedidos pelo Brasil, entre os quais a criação de um centro de Documentação 

Científica e Técnica, sofreriam os impactos da diminuição de recursos. 

This budget cut is forcing us not only to suspend initiation of new 

projects but also to curtail going projects. In the light of this situation, 

we have had to suspend our initiation of the projects for assistance to 

Brazil for the Institute of Agricultural Chemistry, the University of 

Brazil, and the Scientific and Technical Documentation Centre. I also 

understand there is a new request for assistance in arid zone research. 

Since this has so recently arrived, there was no possibility that it could 

be put before the Technical Assistance Board at the December meeting. 

I understand you give this request a high priority. We shall keep the 

request on our list of deferred projects, for consideration if more money 

should be made available to UNESCO in 1953. However, I must 

frankly say that this is not my expectation at the present time. 

(ADISESHIAH, Malcolm Sathiyanathan [Carta] 5 jan. 1953, Paris 

[para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f.)62 
 

O relatório final elaborado por Herbert Coblans representa uma fonte importante 

para se compor o quadro dos acontecimentos em torno da questão financeira para a 

criação do centro bibliográfico. O consultor da UNESCO mencionava que de acordo com 

                                                 
62 Este corte orçamentário está nos forçando não apenas a suspender o início de novos projetos, mas também 

a restringir projetos em andamento. Diante dessa situação, tivemos que suspender nossa ajuda aos projetos 

de assistência ao Brasil para o Instituto de Química Agrícola, a Universidade do Brasil, e o Centro de 

Documentação Científica e Técnica. Eu também entendo que há uma nova solicitação de assistência na 

pesquisa de zonas áridas. Como isso chegou há pouco tempo, não havia possibilidade de que pudesse ser 

apresentado ao Conselho de Assistência Técnica na reunião de dezembro. Eu entendo que você dê a essa 

solicitação uma alta prioridade. Manteremos o pedido em nossa lista de projetos adiados, se mais dinheiro 

for disponibilizado para a UNESCO em 1953. No entanto, devo dizer francamente que essa não é a minha 

expectativa no momento. (ADISESHIAH, Malcolm S. [Carta] 5 jan. 1953, Paris [para] CARNEIRO, Paulo. 

Paris. 2f., tradução nossa). 
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o contrato, ele receberia dinheiro para viagens locais e um montante de dois mil dólares 

para equipamentos, livros e periódicos. Contudo, quando aceitou o projeto, Paulo 

Carneiro havia lhe comunicado que estava se empenhando para conseguir com a 

Assistência Técnica da ONU um valor bem mais expressivo, no mínimo cinquenta mil 

dólares, para transformar o centro em um verdadeiro modelo de centro nacional de 

bibliografia no estilo e proporções daquele do México. Entretanto, em dezembro de 1952, 

a Assistência Técnica da ONU anunciava que não haveria recursos para os projetos de 

1953 (COBLANS, 1990). 

A situação financeira para a criação do centro bibliográfico foi apontada por 

Coblans como um dos principais problemas para sua estruturação, uma vez que notou 

muito entusiasmo e pouco comprometimento por parte das instituições envolvidas. 

Coblans chamava a atenção para o fato de em outubro de 1952, o CNPq ter sido convidado 

pela FGV para também auxiliar no projeto de criação do centro bibliográfico. Coblans 

elaborara seu texto com o propósito de demonstrar ao diretor-geral da UNESCO que 

desde o começo se criou uma expectativa geral para a construção do centro que a princípio 

estava a cargo da FGV, mas que achou por bem pedir ajuda ao CNPq para garantir os 

recursos financeiros. As reuniões organizadas pelo IBECC conseguiram aproximar outras 

instituições também interessadas na realização do projeto, o que no início representaria 

mais apoio em termos de recursos materiais e de pessoal.  

I arrived in Rio de Janeiro on March 16th and found a situation far less 

favorable than had been reported to UNESCO. The two main 

difficulties at the beginning were: 

1. The financial commitments were based on promises made by the 

Admiral to Dr. Simões Lopes, the President of the FGV. The Admiral 

left Brazil for 6 months shortly after my arrival. Dr. Octavio Martins, 

the only senior official of the CNPq who appreciated the need for a 

national documentation service and understood the aims of the Centre, 

resigned from the CNPq early in 1953, before my arrival. 

2) The ‘Comissão’ appointed by IBECC met only once and there was 

no agreement whatever on the legal form of the Centre and its financial 

basis. (COBLANS, 1990, p.94)63 

 

                                                 
63 Cheguei no Rio de Janeiro em 16 de março e encontrei uma situação muito menos favorável do que a 

relatada pela UNESCO. As duas principais dificuldades no início foram: 1. Os compromissos financeiros 

foram baseados em promessas feitas pelo almirante ao Dr. Simões Lopes, Presidente da FGV. O almirante 

deixou o Brasil por 6 meses logo após minha chegada. O Dr. Octavio Martins, único funcionário sênior do 

CNPq que apreciou a necessidade de um serviço nacional de documentação e entendeu os objetivos do 

Centro, demitiu-se do CNPq no início de 1953, antes de minha chegada. 2) A ‘Comissão’ nomeada pelo 

IBECC reuniu-se apenas uma vez e não houve acordo sobre a forma jurídica do Centro e sua base financeira. 

(COBLANS, 1990, p.94, tradução nossa). 
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Na visão de Herbert Coblans, o posicionamento de alguns agentes serviu para criar 

expectativas que não poderiam ser facilmente cumpridas. Lembrava que Paulo Carneiro 

chegou a declarar até mesmo para um jornal do Rio de Janeiro como sendo certa a ajuda 

da Assistência Técnica da ONU, por meio de uma vultosa soma de dinheiro. Para 

Coblans, o parecer de Victor Penna, o especialista em Biblioteconomia do Escritório 

Regional da UNESCO para o Hemisfério Ocidental, localizado em Havana, também 

havia gerado uma falsa percepção. O bibliotecário argentino havia vindo ao Brasil por 

ordem da UNESCO para observar a posição brasileira em relação aos recursos financeiros 

para o projeto e o relacionamento das instituições interessadas na criação do centro 

bibliográfico. Ao final de sua missão, Victor Penna havia se deixado convencer pela FGV 

e pelo CNPq de que não faltaria dinheiro para levar adiante a empreitada, visto que o 

CNPq prometia um total de três milhões de cruzeiros, com a possibilidade de atingir até 

oito milhões, enquanto a FGV prometia um milhão. Assim, diante do que vivenciou, 

Victor Penna “[...] informou à UNESCO não existirem problemas de financiamento para 

as atividades do centro, e sim de estabelecimento de procedimentos e definição dos 

objetivos.” (SILVA, 1987, p.108). 

O ano de 1953 começava com o projeto inicial ameaçado pela falta de 

financiamento e por não se mostrar totalmente voltado para a documentação técnico-

científica. Essa situação foi fundamental para definir o arrefecimento da FGV e o 

crescimento do envolvimento do CNPq no processo de consolidação de um centro 

bibliográfico para o Brasil. 

 

 

5.7 A hegemonia do Conselho Nacional de Pesquisas: 1953 

 

 

Pode-se perceber que as dificuldades para financiar a criação do centro 

bibliográfico com todos os efetivos que lhe eram exigidos, ou seja, desde a compra de 

equipamentos até o financiamento do consultor, permitiu ao CNPq obter a hegemonia do 

projeto. Direcionando o processo, o CNPq também passava a definir a importância da 

informação técnico-científica como fator exclusivo dentro da nova instituição que estava 

sendo concebida. 

O relatório final de Coblans ajuda a mapear o processo que levou à hegemonia do 

CNPq frente a FGV. Herbert Coblans se mostrou bastante crítico aos acontecimentos 



166 

 

desencadeados pelo CNPq, com o almirante Álvaro Alberto chegando a questionar o seu 

papel como consultor. De acordo com Coblans, Álvaro Alberto, principal personalidade 

do CNPq naquele momento, havia viajado para fora do Brasil pouco após a sua chegada 

ao Rio de Janeiro (COBLANS, 1990). Sabe-se que em 27 de abril de 1953, o presidente 

do CNPq partiu em missão para os Estados Unidos e o Canadá com o propósito de visitar 

instituições científicas, em especial para verificar os avanços feitos no campo da 

tecnologia nuclear. Em seguida, foi para a Europa, onde visitou instituições científicas na 

Itália e na França, fazendo contatos com cientistas dos dois países. Retornou ao Brasil em 

28 de agosto, ou seja, após quatro meses em terras estrangeiras que o afastaram das 

negociações entre o CNPq e a FGV. 

Em seu relatório final, Coblans (1990) aponta que, durante o período da viagem 

de Álvaro Alberto, as duas instituições ampliaram as possibilidades de diálogos. Herbert 

Coblans relembra que a partir de novembro de 1952, o CNPq fora convidado pela FGV 

para ser copatrocinador na criação do centro bibliográfico. A chamada Comissão IBECC 

se encarregou de elaborar um estatuto, sendo que Octavio Martins, na qualidade de diretor 

do setor técnico do CNPq, organizou uma reunião na Seção Paulista do IBECC com a 

participação de 23 organizações para discutir os objetivos fundamentais do novo centro. 

A Comissão se reuniu uma única vez, não chegando a acordo quanto à forma do centro e 

a sua base financeira. Lamentava Coblans que Octávio Martins, o único funcionário do 

CNPq que realmente conseguira entender a abrangência do serviço de documentação que 

o centro geraria, houvesse decidido renunciar ao seu cargo no início de 1953. 

Finalmente, continuava Coblans a sua narrativa, em maio de 1953, após dois 

meses de discussão, o projeto do estatuto ficou pronto – o centro bibliográfico teria a 

forma de uma instituição governamental, sendo criado por decreto presidencial. O 

estatuto foi apresentado pelo presidente do Conselho Deliberativo do CNPq e enviado ao 

redator Mário Vianna Dias que sugeriu uma redução considerável do alcance e custo do 

centro. Ainda segundo Coblans, Simões Lopes não aceitou as limitações propostas e para 

resolver o impasse o próprio Coblans se uniu a Mário Vianna Dias e a Costa Ribeiro para 

elaborarem um novo plano que colocava o centro como órgão do CNPq (COBLANS, 

1990). 

Nos Anais da 156ª sessão do Conselho Deliberativo do CNPq, realizado em 28 de 

maio de 1953, é possível observar o relato do coronel Orlando Rangel acerca da visita de 

Simões Lopes, que trouxera um projeto de lei para a criação do centro de bibliografia e 

documentação. Segundo Rangel, Simões Lopes pedia urgência para o decreto da criação, 
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“[...] pois precisava dar uma satisfação à UNESCO e a outras entidades que os 

auxiliaram.” (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1953a, p.6). O conselheiro 

Costa Ribeiro se apresentou afirmando que de fato o Conselho se manifestara favorável 

a um acordo entre o CNPq e a FGV, entretanto a formalização de um decreto executivo 

antes mesmo da execução desse acordo, “[...] colocaria o Conselho na obrigação de apoiar 

uma coisa cujo estudo ainda não foi feito.” (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 

1953a, p.6). 

Nessa sessão, o conselheiro Costa Ribeiro, embora se mostrasse favorável a 

criação do centro, não podia aceitar que esse encargo fosse restrito ao CNPq e à FGV: 

Sou muito favorável à realização desse Centro de Documentação, e já 

me manifestei assim, mas sugeriria que não se limitasse exclusivamente 

ao Conselho e à Fundação Getúlio Vargas o decreto, porquanto já 

existem em São Paulo algumas iniciativas que estão, a meu ver, obtendo 

desenvolvimento nesse terreno. Os serviços de documentação da 

Universidade de São Paulo possuem um serviço de microfilmes, e já 

existem serviços de bibliografia e fichários coletivos também 

organizados pelo Fundo Universitário de Pesquisas. O Dr. Campos 

organizou trabalho relevante de pesquisas bibliográficas sobre ciências 

médicas. Penso que esse trabalho realizado lá deveria ser estimulado 

pela sua incorporação no organismo que ora se cria. Fazer uma 

duplicata, quando já existe iniciativa, com bom começo, não seria justo; 

seria interessante a inclusão da Universidade de São Paulo no Centro 

de Bibliografia e a Documentação. (CONSELHO NACIONAL DE 

PESQUISAS, 1953a, p.6) 

 

O conselheiro Olympio da Fonseca apresentou a sua opinião sobre o acordo. Em 

1922, ele havia tentado criar um centro de bibliografia na cidade do Rio de Janeiro por 

meio de um contato estabelecido com um bibliotecário norte-americano que viria para o 

Brasil iniciar a empreitada. Contudo, faltaram recursos, uma vez que o governo se propôs 

a pagar 800 cruzeiros ao técnico. Relembrava esse fato para demonstrar que não havia 

necessidade de criação do centro, bastaria oferecer recursos às instituições existentes que 

se interessassem por levar avante a tarefa de catalogação e de organização de 

bibliografias. 

Penso que é um problema mais administrativo, entre as entidades que 

já estão cuidando desse assunto. Não há necessidade desse projeto. Em 

Manguinhos temos um serviço de microfilmes bastante desenvolvido, 

temos certos tipos de catalogação bem interessantes. É uma questão 

mais administrativa do que legislativa; são contribuições que a 

Instituição pode receber. É incompreensível que a Biblioteca Nacional 

não esteja incluída nessa organização; a Universidade do Brasil; a 

Universidade de São Paulo; o Instituto Oswaldo Cruz também deveria 

estar incluídos. (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1953a, 

p.7) 
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Costa Ribeiro lembrava que o IBECC havia se comprometido a promover 

reuniões para tratar da criação do centro. Todavia, o conselheiro Arthur Alexandre 

Moses64 chamava a atenção para o fato de as reuniões não ocorrerem, mesmo com uma 

comissão formada: “A Comissão é constituída pelo dr. Mário Vianna Dias, d. Lydia 

Sambaquy, dr. Paulo Flores, dr. Luiz Simões Lopes e dr. Otávio Martins, mas tive 

conhecimento de que não foi mais convocada essa comissão, isto é, que não houve outra 

reunião.” (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1953a, p. 7). Para encerrar o 

assunto, Orlando Rangel, responsável por aquela sessão, anunciava que encaminharia o 

projeto de decreto ao Departamento Técnico-Científico (DTC) e indicaria Mário Vianna 

Dias para procurar Simões Lopes “[...] afim de que seja feito o acordo com a aprovação 

do Conselho.” (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1953a, p. 7). 

Na narrativa de Coblans, em julho de 1953, o Conselho Deliberativo do CNPq 

apreciou a proposta discutida em maio, alocando para tal uma soma de um milhão de 

cruzeiros. A nova configuração do centro bibliográfico livrava a FGV da preocupação de 

se responsabilizar financeiramente pelo mesmo e deixava a responsabilidade principal 

com o CNPq (COBLANS, 1990). 

Com o retorno de Álvaro Alberto no final de agosto, Coblans teve seu primeiro 

encontro com o presidente do CNPq que insistiu em afirmar que nenhum acordo havia 

sido fechado com a UNESCO, mesmo com a solicitação feita por Simões Lopes.  

It was at this point that I had my first meetings with the Admiral: He 

was very emphatic that the CNPq had not asked for Unesco help for the 

creation of a Centre and therefore was not committed to take action in 

1953, Dr. Simões Lopes continued to make efforts to persuade the 

Admiral to agree to the original scheme. A new impetus was given in 

November when the Brazilian project reappeared in the Unesco 

submissions to the TA Board. (COBLANS, 1990, p.94)65 

 

Nas descrições de Coblans (1990), em outubro, Simões Lopes conseguiu tornar 

mais flexível a opinião de Álvaro Alberto, que concordou com a proposta do acordo 

financeiro dado pelo CNPq e com a preparação de um decreto a ser submetido ao 

                                                 
64 Arthur Alexandre Moses (Rio de Janeiro, 1886 - Rio de Janeiro 1967). Pesquisador no Instituto Oswaldo 

Cruz entre 1908 e 1917. Biologista do Ministério da Agricultura. Membro titular da Academia Brasileira 

de Ciências. 
65 Foi nesse momento que tive meus primeiros encontros com o almirante. Ele foi muito enfático ao dizer 

que o CNPq não havia pedido a ajuda da UNESCO para a criação de um Centro e, portanto, não estava 

comprometido em agir em 1953. Dr. Simões Lopes continuou a fazer esforços para persuadir o almirante a 

concordar com o esquema original. Um novo impulso foi dado em novembro, quando o projeto brasileiro 

reapareceu nas inscrições da UNESCO para a Diretoria da Assistência Técnica. (COBLANS, 1990, p.94, 

tradução nossa). 

 



169 

 

presidente Getúlio Vargas. Nesse entretempo, foram iniciadas as negociações para a 

reapresentação do projeto do centro brasileiro no Comitê do Programa de Assistência 

Técnica da ONU para execução em 1954. De acordo com Silva (1987), o projeto foi 

submetido ao Comitê do Programa da Assistência Técnica (Projeto 145-53), com o nome 

Scientific & Technical Documentation Centre (Centro de Documentação Científica e 

Técnica), com duração de apenas um ano e com recursos somente para pagar o consultor.  

Designado para contribuir na solução dos problemas técnicos do Brasil e agindo 

de acordo com os projetos e solicitações do governo brasileiro, chegou, em janeiro de 

1953, o representante no Brasil da Junta de Assistência Técnica da ONU, o francês Henri 

Laurentie66. A questão da ajuda financeira que poderia ser dada à criação do centro 

nacional de bibliografia passaria diretamente pelas mãos de Laurentie (COBLANS, 

1990). 

 Em 8 de outubro de 1953, Laurentie escreveu a Paulo Carneiro manifestando suas 

preocupações em relação as reservas que o Departamento de Assistência Técnica da 

ONU, na pessoa de Hollinshead, estava fazendo ao projeto de criação do centro 

bibliográfico no Rio de Janeiro. A ameaça ao projeto era uma realidade, o que obrigava 

Laurentie a pedir ajuda a Paulo Carneiro, que deveria utilizar-se de todo o seu poder de 

persuasão para interceder pelos interesses do Brasil evitando que interpretações 

imprecisas afetassem o projeto original.  

Je sais que le Professeur Anisio Teixeira vous écrit à ce sujeit. Je viens 

de lui indiquer les réserves avec lesquelles le Département de 

l'Assistance Technique, sous la signature de M. Hollinshead, accueillait 

le projet du Dr. Antonio Balbino ainsi que la constitution d'un centre 

bibliographique brésilien. Il nous a semblé à tous deux que votre 

intervention serait le seul moyen de sauver, contre des interprétations 

inexactes, le programme que l'on désire ici voir appliquer en 1954, et 

ces deux projets en particulier. 

En résumé, je lui dis ceci: [...] le centre bibliographique ne peut pas être 

conçu sur le modèle de Montevideo. C'est un projet pratique, utilitaire, 

conçu dans l'intérêt immédiat de l'enseignement brésilien. 

Je pense que si vous les reprenez à votre tour dans vos conversations et 

surtout si vous y ajoutez le talent et le don de persuasion que l'on vous 

connaît, il sera possible d'éviter ce qui serait à la fois uune terrible 

déconvenue pour le Brésil et une faute politique de l' UNESCO vis à 

vis de votre pays, faute dont il est difficile de mesurer les consequences. 

                                                 
66 Henri Laurentie (Saint-Symphorien, França, 1901 - Néron, França, 1984). Político francês. Após a 

Segunda Guerra Mundial ocupou cargos na ONU. Foi representante da Assistência Técnica da ONU no 

Rio de Janeiro, Ruanda e Burundi. 
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(LAURENTIE, Henri. [Carta] 8 out. 1953, Rio de Janeiro [para] 

CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f.)67 

 

De acordo com o relatório final de Coblans, Laurentie conseguiu entrar em acordo 

com o Departamento de Assistência Técnica da ONU que determinou que o projeto 

somente obteria recursos caso o centro bibliográfico fosse exclusivamente voltado para o 

campo técnico-científico. Herbert Coblans demonstrava que essa situação deixou Simões 

Lopes extremamente decepcionado, pois com essa condição o projeto perdia as 

possibilidades de contemplar outros campos do conhecimento. 

At this stage M. Laurentie, the Resident TA Representative, was able 

to report the TA offer of one expert for a Scientific and Technical 

Documentation Centre. Very strong disappointment was voiced by Dr. 

Simões Lopes at the small scale of the offer and the condition of 

limitation to science and technology.  (COBLANS, 1990, p.94)68 

 

Álvaro Alberto, como presidente do CNPq, entendia que os setores científicos 

eram estratégicos para a política desenvolvimentista do país. Por isso mesmo, a 

construção de um centro orientado para prestar serviços no campo da pesquisa científica 

representava um benefício. Sendo a recuperação de documentação um dos problemas 

básicos para os pesquisadores, a criação de um centro exclusivamente voltado para a 

informação técnico-científica geraria benefícios à ciência brasileira.  

Em carta escrita a Paulo Carneiro em 26 de outubro de 1953, o presidente do 

CNPq relatava seus novos planos – estabelecer parceria com o Centre national de la 

recherche scientifique:  

Em relação ao Centro Bibliográfico, de que lhe falou o Luiz Simões 

Lopes, aguardarei a chegada desse nosso bom Amigo para com ele 

examinar a questão. Durante minha última estada em Paris, combinei 

com o professor Maurice Dupouy, Diretor do ‘Centre National de la 

                                                 
67 Eu sei que o professor Anísio Teixeira está escrevendo para você sobre esse assunto. Acabei de indicar-

lhe as reservas com as quais o Departamento de Assistência Técnica, sob a assinatura do Sr. Hollinshead, 

acolheu o projeto do Dr. Antonio Balbino e a constituição de um centro bibliográfico brasileiro. Pareceu-

nos tanto que a sua intervenção seria a única maneira de salvar, contra interpretações imprecisas, o 

programa que queremos ver aqui aplicado em 1954, e esses dois projetos em particular. Em resumo, digo-

lhe isto: [...] o centro bibliográfico não pode ser desenhado no modelo de Montevidéu. É um projeto prático 

e utilitário, projetado no interesse imediato da educação brasileira. Eu acho que se você as trouxer de volta 

em suas conversas e especialmente se você adicionar o talento e o seu dom da persuasão, será possível 

evitar o que seria tanto uma decepção terrível para o Brasil e um erro político da UNESCO em relação ao 

seu país, para o qual é difícil medir as consequências. (LAURENTIE, Henri. [Carta] 8 out. 1953, Rio de 

Janeiro [para] CARNEIRO, Paulo. Paris. 2f., tradução nossa). 
68 Nesta fase, Sr. Laurentie, o representante da Assistência Técnica [da ONU], foi capaz de relatar a oferta, 

por parte da Assistência Técnica, de um especialista para um Centro de Documentação Científica e Técnica. 

Um desapontamento muito forte foi expresso pelo Dr. Simões Lopes na pequena escala da oferta e na 

condição de limitação à ciência e tecnologia. (COBLANS, 1990, p.94, tradução nossa). 
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Recherche Scientifique’, uma visita dele ao Brasil, onde nos traria o 

precioso contingente de seu saber e, ademais, sua experiência em 

matéria de documentação científica – assunto em que aquele órgão é 

realmente notável. (ALBERTO, Álvaro. [Carta] 26 out. 1953, Rio de 

Janeiro [para] CARNEIRO, Paulo. Paris.3f.) 

 

Na mesma carta, Álvaro Alberto deixava a entender que a dificuldade em torno 

dos recursos a serem oferecidos pela Assistência Técnica da ONU também servia como 

justificativa para ser encontrado outro caminho diverso do oferecido pela UNESCO. 

Não teria sido possível iniciar qualquer ação prática em conjunto com 

a Fundação Getúlio Vargas e a UNESCO, pela simples razão que a 

verba orçamentária destinada ao Conselho sofreu grande corte. Par 

dessus lemarché, da noite para o dia tivemos que passar a adquirir 

dólares a taxas superiores mesmo a Cr$50, 00, quando até então o 

fazíamos a Cr$20,00.[...] Estou à espera da chegada do Simões Lopes 

para entender-me com ele sobre essa matéria, que não pode deixar de 

ser considerada como de grande interesse. (ALBERTO, Álvaro. 

[Carta] 26 out. 1953, Rio de Janeiro [para] CARNEIRO, Paulo. 

Paris.3f.) 

 

A viagem de Álvaro Alberto abrira uma nova perspectiva para o formato do centro 

bibliográfico. Os contatos que fizera no exterior aproximaram-no da realidade dos centros 

de documentação que se preocupavam exclusivamente com a informação técnico-

científica. Na França, visitou o Centre national de la recherche scientifique, o que o 

influenciou a desejar reproduzir o mesmo modelo no Brasil, além de ter travado contatos 

com Maurice Dupuy e Jean Wyart, professor da Sorbonne que já estivera no Brasil em 

1949, que entendiam do funcionamento de um centro de documentação e poderiam 

auxiliar o Brasil em tudo o que dizia respeito a esse assunto.  Nos Anais da 183ª sessão 

do Conselho Deliberativo do CNPq, em 30 de novembro de 1953, Álvaro Alberto 

indicava aos conselheiros que havia conversado “[...] com o Dr. Simões Lopes sobre essa 

questão e trocamos ideias sobre a possibilidade da vinda, ao Brasil do Prof. Maurice 

Dupuy, grande autoridade na matéria.” (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 

1953b, p. 10). 

Coblans (1990) explicava que Adiseshiah, em dezembro de 1953, pedia para que 

continuasse com seu trabalho, mas agora na qualidade de consultor a serviço do Programa 

de Assistência Técnica da ONU. Herbert Coblans, pensando no sentimento de decepção 

que tomou conta da FGV e no próprio ceticismo em relação à criação de um centro em 

1954, sugeriu um caminho alternativo: não haveria um consultor em 1954, mas, em 

contrapartida, no ano de 1955 haveria dois consultores e uma soma substancial para 
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equipamentos, tendo como condição o efetivo funcionamento do novo centro até 1954. 

Elucidava Coblans que, por razões de conveniência de continuidade e pela dificuldade de 

se comprometer com novos projetos para 1955, essa sugestão não poderia ser adotada. 

Segundo Coblans (1990), tanto o presidente da Comissão Nacional de Assistência 

Técnica, Cleanto Leite, como Álvaro Alberto e Simões Lopes indicaram a Laurentie que 

Coblans deveria continuar como consultor para a assistência técnica do centro 

bibliográfico. Diante disso, Coblans aceitou, mas recebeu instruções de Laurentie que seu 

trabalho deveria ser direcionado somente à documentação técnica e científica. 

My briefing instructions stated ‘that the work involved (should) be 

related specifically to scientific and technical documentation and not to 

the broader field of a Bibliographic Centre’... It is essential that the 

work you undertake in Brazil follow the pattern already established for 

Scientific Documentation Centre in Mexico and other parts of the 

world. These conditions had already been mentioned by M. Laurentie 

in discussions with Dr. Simões Lopes, who objected strongly to these 

limitations. However, I felt reasonably optimistic that in practice I 

would be able to arrive at a modus vivendi. (COBLANS, 1990, p.95)69 

 

Pouco tempo depois, Herbert Coblans recebia a notícia de que o acordo com o 

Programa da Assistência Técnica da ONU estava desfeito. O próprio Laurientie 

acreditava que o motivo para uma ruptura abrupta se relacionava com a nova situação que 

transformava o centro de bibliografia e documentação em um órgão subordinado do 

CNPq. Diante dessa nova configuração, o almirante Álvaro Alberto recusava a seguir 

qualquer direcionamento ditado pela UNESCO: 

M. Laurentie thought that a part explanation might be the fact that the 

IBBD in its new form became in effect subservient to the CNPq. This 

is an autonomous body under the Presidency of an Admiral and is not 

likely to accept the norms of an international organisation like Unesco. 

Under the circumstances it became necessary to terminate the TA 

mission, which had in really barelly been started. (COBLANS,1990, 

p.95)70 

 

                                                 
69 Minhas instruções informativas declaravam ‘que o trabalho envolvido (deveria) estar relacionado 

especificamente à Documentação Científica e técnica e não ao campo mais amplo de um Centro 

Bibliográfico’ ... É essencial que o trabalho que você empreende no Brasil siga o padrão já estabelecido 

para Centro de Documentação Científica no México e em outras partes do mundo. Essas condições já 

haviam sido mencionadas pelo Sr. Laurentie em discussões com o Dr. Simões Lopes, que se opuseram 

fortemente a essas limitações. No entanto, me senti razoavelmente otimista de que na prática eu seria capaz 

de chegar a um modus vivendi. (COBLANS, 1990, p.95, tradução nossa). 
70  O Sr. Laurentie achou que uma explicação poderia ser o fato de que o IBBD, em sua nova forma, tornou-

se, de fato, subserviente ao CNPq. Este é um órgão autônomo sob a presidência de um almirante e 

provavelmente não aceitará as normas de uma organização internacional como a UNESCO. Sob as 

circunstâncias, tornou-se necessário encerrar a missão da Assistência Técnica, que na verdade já havia sido 

iniciada. (COBLANS,1990, p.95, tradução nossa). 
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 A hegemonia do CNPq definiu como deveria ser o formato do IBBD. A presença 

do almirante Álvaro Alberto acabou sendo determinante para que o projeto inicial 

pensado pela UNESCO fosse colocado em segundo plano em favor dos interesses do 

Brasil para o fortalecimento do tratamento e disseminação da bibliografia e da 

documentação científica. 

 

 

5.8 A fundação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação:1954 

 

 

De acordo com Silva (1987), os acordos entre Álvaro Alberto e Simões Lopes 

levaram a formação de um instituto por meio de um decreto presidencial que não diferiu 

substancialmente daquele projeto encaminhado pela FGV ao CNPq ainda no mês de 

maio. A exposição de motivos e o projeto deveriam ser levados a Getúlio Vargas, com a 

nova proposta que passava a denominar o centro de instituto. 

Em 15 de janeiro de 1954, na 189ª sessão do Conselho Deliberativo do CNPq, o 

Presidente do CNPq, almirante Álvaro Alberto, anunciava: 

O Conselho Nacional de Pesquisas, dando um exemplo a outras 

instituições brasileiras, uniu-se à Fundação Getúlio Vargas, cujos 

serviços nós tão bem conhecemos e que durante muitos anos exerceu 

várias das funções de um Conselho Nacional de Pesquisas. Essa 

Instituição está lindamente representada, nesta nossa reunião, pela Sra. 

Lydia Sambaquy, principal elaboradora de um projeto de decreto que 

dentro em pouco farei entrega ao Sr. Presidente da República, em 

audiência marcada por S. Excia. para o Dr. Luiz Simões Lopes e para 

mim próprio. Vamos entregar ao Sr. Presidente da República uma 

Exposição de Motivos, brilhantemente elaborada pela Sra. Lydia 

Sambaquy, e que desejo assinar perante todos vós, à mesa do Conselho. 

(CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 1954a, p.6) 

 

O Diário de Notícias de 16 de janeiro de 1954 informou que o presidente da 

República recebera no dia 15 de janeiro uma comissão composta pelo almirante Álvaro 

Alberto, Simões Lopes, Armando Dubois Ferreira, Lydia Sambaquy e Ibani Cunha 

Ribeiro para entrega do decreto de criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação. 

O presidente da República recebeu ontem, no Palácio do Catete, para 

despacho, os ministros da Viação e da Aeronáutica. Em audiência, 

recebeu o cardeal Dom Jaime de Barros Câmara: uma comissão 

composta do almirante Álvaro Alberto, presidente do Conselho 

Nacional de Pesquisas, do sr. Luís Simões Lopes, presidente da 

Fundação Getúlio Vargas, e do coronel Armando Dubois Ferreira, sra. 
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Lídia Sambaqui e Ibani Cunha Ribeiro que fez entrega ao presidente da 

República de um decreto que cria o Instituto Brasileiro de Bibliografia 

e Documentação, e o sr. Levi Miranda, superintendente da Fundação 

Abrigo Cristo Redentor. (NO PALÁCIO..., 1954, p.4) 

 

Na 194ª sessão do Conselho Deliberativo do CNPq, em 23 de fevereiro de 1954, 

mostrava-se o resultado dos esforços empregados pela FGV e o CNPq para a criação do 

IBBD: 

O Diretor do DASP levou, para submeter à apreciação do Senhor 

Presidente da República, dois decretos oriundos do Conselho Nacional 

de Pesquisas. Um deles criando o Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação e um outro substitutivo, elaborado pelo DASP, depois 

de um exame minucioso dos problemas, sob o ponto de vista de Direito 

Administrativo Brasileiro, ao regulamento do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia. (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 

1954b, p. 15) 

 

Na 197ª sessão do Conselho Deliberativo do CNPq, em 26 de fevereiro de 1954, 

Álvaro Alberto assinava a Exposição dos Motivos ao Presidente da República. Para a 

ocasião, o CNPq recebera a visita de um dos representantes da FGV, Rafael Xavier, que 

viera acompanhar o andamento dos trabalhos em relação ao IBBD. No final da sessão, o 

almirante Álvaro Alberto anunciava que pretendia indicar Lydia Sambaquy como 

dirigente do centro de bibliografia e documentação, mantendo Costa Ribeiro, Mário 

Vianna Dias e Otacílio de Souza como representantes do CNPq no IBBD. 

É pois, com satisfação e na presença dos Srs. Membros do Conselho 

Deliberativo e do Dr. Rafael Xavier que assino a Exposição de Motivos 

do Conselho ao Sr. Presidente da República sobre a criação desse 

Instituto. Declaro ainda que é meu pensamento indicar o nome da D. 

Lydia Sambaquy para dirigir o Centro Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação, cargo a que faz jus pelos seus conhecimentos da 

matéria, louvados, inclusive, pelo Prof. Wyart, da Sorbonne, que aqui 

veio para colaborar nos trabalhos do Centro. (CONSELHO 

NACIONAL DE PESQUISAS, 1954c, p.17) 

 

Em 27 de fevereiro de 1954, era publicado o decreto n.º 35.124 que criava o IBBD, 

determinando sua vinculação ao CNPq e explicitando que a execução de seu programa 

deveria estar ligada aos objetivos do CNPq, do DASP e da FGV. O Correio da Manhã, 

de 28 de fevereiro de 1954, anunciava: 

O presidente da República assinou decreto criando o Instituto Brasileiro 

de Bibliografia e Documentação (I.B.B.D.), com a finalidade de 

estimular o intercâmbio entre bibliotecas e centros de documentação no 

âmbito nacional e internacional coordenar o melhor aproveitamento dos 

recursos bibliográficos e documentários, tendo em vista sua utilização 

na informação científica e tecnológica destinada aos pesquisadores. 
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O Instituto executará seu programa de atividades de acordo com os 

interesses e objetivos do Conselho Nacional de Pesquisa, do DASP e 

da Fundação Getúlio Vargas e entre suas atribuições figuram a 

publicação de boletins bibliográficos, serviço de catalogação 

cooperativa, publicação de guias gerais das fontes de pesquisas 

bibliográficas e desenvolvimento de cursos de formação e 

aperfeiçoamento em biblioteconomia e documentação. O Instituto será 

mantido pelas doações e contribuições que lhe destinarem o Conselho 

de Pesquisas, a Fundação Getúlio Vargas e demais entidades 

colaboradoras. (CRIADO..., 1954, p.5) 

 

Em 23 de março de 1954 ocorreu a posse de Lydia de Queiroz Sambaquy, como 

presidente do IBBD, e a de Mário Vianna Dias, como vice-presidente. Era previsível que 

Lydia Sambaquy fosse a escolhida para ocupar a presidência, afinal havia sido “[...] a 

autora das ideias básicas que constituíram o Instituto, tendo participado, ativamente, de 

todas as etapas das negociações, em nível elevado da estrutura administrativa.” (SILVA, 

1987, p.142). 

Durante a 201ª Sessão do Conselho Deliberativo que ocorreu em 26 de março de 

1954, o presidente do CNPq pediu a opinião dos conselheiros em relação ao consultor 

enviado pela UNESCO, Herbert Coblans. Diante do pedido do Ministro das Relações 

Exteriores sobre a necessidade de o CNPq contribuir com metade das despesas para a 

permanência de Coblans no Brasil, o almirante Álvaro Alberto se recusou 

terminantemente a oferecer qualquer ajuda a um consultor que não foi convidado e nem 

mesmo possuiria uma função bem definida no IBBD. Na ocasião, Álvaro Alberto 

explicitou sua posição quanto à consultoria de Coblans: 

Recebi um telefonema do Sr. Laurentie, que aliás tinha estado aqui 

várias vezes, numa insistência pouco francesa e que queria por força, 

que nós aceitássemos a colaboração do Sr. Coblans para nos ensinar a 

organizar um Centro de Documentação Científica. Disse a ele que isso 

não me interessava, que nunca tinha cogitado disso, que tinha estado 

em Paris e tinha convidado o Diretor do Centro de Documentação do 

Conselho de Pesquisas da França, Sr. Jean Wyart, Professor da 

Sorbonne, para que nos dissesse alguma coisa de como tinham 

organizado aquele serviço. Isso se passou logo depois que cheguei da 

minha viagem ao exterior. O Prof. Jean Wyart veio ao Rio de Janeiro, 

esteve aqui apenas uma semana e disse aquilo que contei no Conselho. 

Disse que seria uma desonestidade a sua permanência aqui por mais 

tempo porque não havia necessidade nenhuma disso. Que aqui havia 

quem soubesse tratar muito bem desse assunto e que os seus 

companheiros de Comissão estavam perfeitamente ao par da matéria, 

especialmente a pessoa que tem sido o relator desses trabalhos todos e 

que de fato conhece a fundo esse assunto. (CONSELHO NACIONAL 

DE PESQUISAS, 1954d, p.2) 
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De acordo com Álvaro Alberto, após o decreto no Diário Oficial no dia 4 de 

março, Laurentie foi procurá-lo para uma entrevista pessoal. O presidente do CNPq 

demonstrou ao representante no Brasil da Junta de Assistência Técnica da ONU que o 

CNPq tivera apenas um único contato com Simões Lopes e outros membros da FGV no 

ano de 1952, quando se encontraram em uma das sessões do conselho deliberativo. Sendo 

assim, advertiu a Laurentie que o CNPq já havia despendido uma vultosa soma, por meio 

da qual a FGV havia comprado aparelhos para a execução dos trabalhos de bibliografia e 

documentação. Concluiu seu relato chamando a atenção para o fato de Laurentie haver, 

com base em uma única entrevista pessoal, concluído que possuía o direito de exigir 

condições para a permanência de Herbert Coblans no Brasil.  

Isso não é verdade, não combinei com ele que mandasse nenhuma 

norma de contrato. Limitei-me a tratá-lo com cortesia e dizer-lhe que 

devia haver nisso tudo um equívoco, uma vez que o Conselho Nacional 

de Pesquisas nunca havia pedido que o mandasse para cá. Que o 

Conselho Nacional de Pesquisas apenas tinha aceito a colaboração da 

Fundação Getúlio Vargas e tinha solicitado informação do Centre 

National de la Recherce Scientifique. Qualquer coisa além disso era 

inteiramente fora das nossas deliberações e eu pessoalmente não 

conhecia nada a respeito disso. Essa solicitação, feita pelo Sr. 

Laurentie, não tem a menor sombra de fundamento, porque o Conselho 

não tinha tomado nenhuma deliberação em pagar uma pessoa para ficar 

trabalhando conosco, permanentemente, o que, aliás não me parece 

estar de acordo com a letra nem com o espírito da lei que criou o 

Conselho, nem com a sua regulamentação. (CONSELHO NACIONAL 

DE PESQUISAS, 1954d, p.3-4) 

 

Para encerrar o assunto, advertiu que caso a FGV houvesse estabelecido algum 

tipo de acordo com UNESCO em relação a Herbert Coblans, isso não era do interesse e 

nem da responsabilidade do CNPq que deveria se limitar ao artigo 13 “[...] que é a base 

legal da criação de nova instituição.” (CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, 

1954d, p.4). 

Em 1954, a FGV elaborou o relatório do exercício de 1953, e na parte destinada 

ao Departamento de Documentação é possível encontrar informações sobre o projeto de 

criação do IBBD. O relatório demonstra que o programa de trabalho do Departamento de 

Documentação não foi inteiramente cumprido em 1953, pois faltaram estudos para 

criação do IBBD, o que obrigou o adiamento de muitas medidas por causa da falta de 

recursos. Anunciava que com a participação de um representante da UNESCO, cujo nome 

não é citado, continuavam os entendimentos entre a FGV e o CNPq, sendo esperado que 

nos primeiros meses de 1954 estivessem concluídos os estudos e expedidos os atos 
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constitutivos do novo instituto. Nesse relatório, o conselheiro Mário Augusto Teixeira de 

Freitas afirmou que “[...] as atividades do Serviço de Documentação se ressentiram, em 

parte, da circunstância de achar-se em estudo a criação do Instituto Brasileiro de 

Bibliografia e Documentação, que absorveria alguns de seus encargos.” (FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS, 1954, p.192). 

Na reunião de 13 de março de 1954, é possível observar pela leitura da ata da 

sessão dos conselhos Diretor e Curador, que Simões Lopes anunciava aos presentes que 

o Governo Federal estava levando adiante a criação do IBBD, uma vez que faltaram 

recursos para a FGV conseguir instalá-lo: 

[...] lembrou aos presentes a nova iniciativa da Fundação, com a 

criação, pelo Governo Federal, do Instituto de Bibliografia e 

Documentação; declarando que a entidade trabalhara sobre a matéria 

durante vários anos; agora, felizmente, acrescentou, o Governo Federal, 

objetivara a criação do órgão que a própria Fundação, por falta de 

recursos, não pudera instalar; assim, concluiu o Presidente do 

Conselho, juntamente com o Conselho Nacional de Pesquisas e o 

D.A.S.P., a Fundação iria esforçar-se para ver progredir esse organismo 

de tão grande importância. (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1954, 

p.188) 

 

Na ata da oitava assembleia geral ordinária de 19 de março de 1954, registrou-se 

o acordo que Simões Lopes obteve com o CNPq, no sentido de fazer com que este órgão 

se interessasse pela questão da catalogação. A questão foi tão bem acolhida pelo CNPq 

que estava sendo levado adiante “[...] um acordo em que o DASP também era parte 

interessada e a proposta ao Governo Federal, para a criação do Instituto Brasileiro de 

Bibliografia, o que já se verificara.” (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1954, p.211). 

A ata comprova que Simões Lopes havia feito menção à importância desse novo 

órgão, afirmando que uma vez instalado ofereceria relevantes serviços aos estudiosos de 

todo o país que poderiam obter fichas de obras técnicas ou raras, inclusive receber, 

rapidamente, material executado pelo Serviço de Microfilmagem que a Fundação já 

possuía. Lembrou que a Biblioteca Nacional, embora possuísse um grande acervo 

cultural, apresentava dificuldades no oferecimento de acesso às coleções, mas com a 

criação do novo órgão, “[...] passaria a ter outra vida, capaz de ser útil àqueles que 

desejassem conhecer os seus preciosos pertences.” (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 

1954, p.211). 

O DASP, citado por Simões Lopes, recebera a incumbência de examinar o decreto 

de criação do IBBD. De acordo com Silva (1987), o DASP apontou algumas questões em 

torno da forma jurídica e administrativa, do grau de autonomia e da vinculação com os 
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órgãos promotores de sua criação. Em seu parecer, recomendou que um decreto do Poder 

Executivo levasse à integração do Instituto ao CNPq, tornando-o uma unidade de trabalho 

do Conselho, conforme previsto no decreto n.º 29.433, de 4 de abril de 1951 responsável 

pela aprovação do seu regulamento. 

De acordo com o Jornal do Brasil, em 7 de abril de 1954, na sede do CNPq, o 

Conselho Diretor do IBBD havia tomado posse no dia 6 de abril com a seguinte 

composição: Lydia de Queiroz Sambaquy, como presidente, Mário Vianna Dias, vice-

presidente, Costa Ribeiro, Rafael Xavier, Araújo Cavalcanti, Benedito Silva, Mello 

Flôres e Octacílio Pinto Cordeiro de Souza71, estes designados em virtude de indicação 

das entidades representadas. Após a posse, seguiu-se uma reunião do Conselho Diretor, 

para discutir e aprovar o projeto de regimento interno que foi entregue ao presidente do 

CNPq para exame e posterior homologação pelo presidente da República (INSTITUTO..., 

1954, p.10). 

No dia 29 de abril de 1954, Getúlio Vargas assinou o decreto n.º 35.430, que 

aprovava o regimento do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. Criado 

com a finalidade de elaborar e propagar bibliografias e documentos de caráter técnico-

científico, o IBBD se colocava com um organismo de apoio aos pesquisadores do Brasil, 

uma ferramenta importante no enfrentamento do problema mundial da explosão 

informacional. 

 

 

5.9 O IBBD como marco de um novo regime de informação 

 

 

Procuramos demonstrar como o processo de criação do IBBD resultou dos 

esforços de agentes sociais e políticos que precisaram tomar posições para levar adiante 

a construção de um projeto estruturado num momento de conjuntura favorável para a sua 

formação. Um grupo de intelectuais, políticos e técnicos ligados a instituições 

possuidoras de alguma legitimidade diante do Estado – DASP, FGV, CNPq e UNESCO 

– movimentaram-se no sentido de organizar um novo instituto voltado para as questões 

da organização e disseminação da informação, entendendo que deveriam conseguir o 

reconhecimento estatal para o financiamento de suas atividades ligadas à pesquisa 

                                                 
71 Chefe do Serviço de Documentação do CNPq. 
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científica. O regime de informação da década de 1950 estava sendo marcado pelo 

desenvolvimentismo que se encarregara de fomentar as atividades ligadas à ciência e a 

tecnologia. Tão marcante foi essa perspectiva que todas as dúvidas iniciais em torno de 

um centro bibliográfico que contemplasse as diversas áreas do conhecimento foram 

soberanamente suplantadas pelo discurso científico e tecnológico.  

Dentro desse cenário, indicamos como Paulo Carneiro foi um agente importante 

dentro do processo de desdobramento de alianças e negociações para tornar realidade a 

construção do IBBD. Procuramos, por meio de cartas, atas de reuniões, decretos e artigos 

de jornais que apresentavam a movimentação do processo perante a opinião pública, 

trazer às claras as principais etapas do processo de criação de um centro que se tornou um 

marco para o campo da Biblioteconomia e da Documentação no Brasil. 

Devemos ressaltar que a 314ª sessão do Conselho Deliberativo do CNPq, em 22 

de março de 1956, contou com a presença de Paulo Carneiro. Convidado para relatar os 

diversos benefícios feitos pela UNESCO desde a sua criação em 1946, Paulo Carneiro 

reservou uma boa parte de seu discurso para mostrar como essa instituição se preocupou 

com o problema da organização bibliográfica e da documentação em prol das demandas 

dos pesquisadores. Para auxiliar nessa importante questão, um dos esforços da UNESCO 

foi se concentrar na criação de centros nacionais de bibliografia e documentação. Em 

relação à fundação do IBBD em 1954, expressou as seguintes palavras. 

Seja-me permitido, Senhor Presidente, lembrar a este Conselho que, 

dentro desse plano, eu me preocupei em obter, do Brasil, a criação de 

um Centro de Bibliografia e Documentação, logo que possível. Graças 

ao concurso que foi dado pelo Conselho Nacional de Pesquisas, a 

Fundação Getúlio Vargas, o Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP), o Instituto Brasileiro de Educação e Cultura (IBECC), 

o instituto foi criado. A UNESCO saudou essa criação, como um dos 

alicerces para esse trabalho de cooperação que ela deseja manter e 

desenvolver com o Brasil. (CONSELHO NACIONAL DE 

PESQUISAS, 1956, p.6, grifo nosso) 

 

Proclamando-se como um dos principais responsáveis por movimentar as 

principais instituições brasileiras em direção ao projeto oferecido pela UNESCO, Paulo 

Carneiro esteve presente do início ao fim no processo de criação do IBBD. Agiu como 

um verdadeiro articulador político – as cartas que utilizamos para a composição desse 

capítulo foram retiradas, em sua totalidade, do seu arquivo pessoal e indicam a 

importância do seu trabalho como representante brasileiro em um organismo 

internacional que ajudou a expandir as preocupações da segunda metade do século XX 

em torno das questões de acesso e recuperação da informação técnico-científica. 
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As explicações de Bourdieu (2003) sobre poder simbólico nos ajudam a 

dimensionar o papel que Paulo Carneiro exerceu dentro da UNESCO. Para Bourdieu, não 

existiria poder sem um devido reconhecimento estabelecido anteriormente e composto 

por uma carga de significados e sentidos socialmente aceitos dentro de um determinado 

campo de ação. Assim, existiria por detrás do detentor do poder simbólico um sentido de 

validade em suas palavras e ações que encontram ressonância nos indivíduos dentro de 

um espaço social específico.  

Paulo Carneiro, não somente por sua posição dentro da UNESCO, mas também 

por ter adquirido um espaço dentro do campo político e cultural do Brasil, conseguia 

dialogar com diversos agentes. A UNESCO das décadas de 1940-50, por representar o 

discurso científico da neutralidade, por suas ações de abrangência mundial e por 

apresentar-se como fomentadora de projetos, atraía a atenção da classe intelectual e 

política brasileira, o que ampliava o poder simbólico de Paulo Carneiro. Ao fazer uso de 

seu poder simbólico, Paulo Carneiro influenciou o processo de articulação para a criação 

do IBBD. Porém, definitivamente não estamos afirmando que Paulo Carneiro determinou 

o formato final que tomou a instituição em 1954, visto que outros agentes sociais, dotados 

igualmente de poderes simbólicos, além de outras forças, também agiram dentro desse 

campo. De forma geral, defendemos que o poder simbólico de Paulo Carneiro esteve 

presente em todo o processo, sendo acionado até mesmo nos momentos críticos, como o 

episódio da carta de Laurentie ao representante brasileiro na UNESCO, prova de que suas 

palavras e ações possuíam algum valor para fornecer novas perspectivas. 
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6 OS PRIMEIROS ANOS DO INSTITTUO BRASILEIRO DE BIBLIOGRAFIA E 

DOCUMENTAÇÃO NAS PÁGINAS DO BOLETIM INFORMATIVO 

 

 

O IBBD surgiu vinculado à determinação do artigo 3º da lei 1.310, de 15 de janeiro 

de 1951, que indicava ao Conselho Nacional de Pesquisas a necessidade de manter o 

intercâmbio técnico-nacional com instituições do país e do estrangeiro. Contudo, coube 

ao regulamento do CNPq, aprovado em 4 de abril de 1951 pelo decreto nº 29.433, 

especificar melhor, no artigo 74, como se daria esse intercâmbio – por meio do 

desenvolvimento de bibliotecas existentes em institutos de pesquisa e da formação de 

novas bibliotecas especializadas. 

Assim, dentro da estrutura do CNPq, o IBBD foi fundado pelo decreto nº 35.124, 

de 27 de fevereiro de 1954. De acordo com o art. 5º, o IBBD seria mantido por doações 

e contribuições vindas do CNPq, da FGV e demais entidades colaboradoras. De acordo 

com o art. 6º, os bens e direitos vinculados ao IBBD somente poderiam ser usados para 

fins específicos. Mas, essa situação não limitaria a sua autonomia administrativa e nem 

seu patrimônio próprio se confundiria com o do CNPq, conforme indicaria o futuro 

regimento. 

No art. 3º do mesmo decreto, determinou-se a necessidade de criação de um 

regimento a ser elaborado pelo seu Conselho Diretor e submetido à aprovação do 

presidente da República. Baseando-se em uma proposta pensada por Costa Ribeiro e 

Mário Vianna Dias em meados de 1953, foi iniciada a redação do regimento por comissão 

constituída por Rafael Xavier, Lydia Sambaquy, Octacílio Pinto Cordeiro de Souza e 

Eutacílio da Silva Leal, além dos dois próprios idealizadores – Costa Ribeiro e Mário 

Vianna Dias. Segundo Silva (1987), os trabalhos contaram com a participação do diretor 

do Serviço de Documentação do Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS) 

da França, Jean François Wyart. Na visão de Álvaro Alberto, o CNRS representava o 

modelo ideal para o IBBD seguir como instrumento a serviço da informação técnico-

científica. A principal sugestão de Wyart foi a de o IBBD criar uma coleção centralizada 

de periódicos científicos, tal como existia no CNRS. 

O regimento foi aprovado com o decreto nº 35.430, de 29 de abril de 1954. 

Segundo Foucault (1987), a constituição de um poder de regulamentação, como é um 

regimento, visa estabelecer a homogeneidade de um grupo baseando-se no princípio da 
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racionalidade. A constituição de um regimento serve como princípio ordenador que 

demarca lugares e expressa posições, o que pode ser observado ao longo de seus artigos. 

De acordo com o Art. 3º do decreto que aprovou o regimento do IBBD, é possível 

visualizar a necessidade de construção de uma instituição central com poderes para 

subordinar a fundação de futuras filiais: “O I.B.B.D. terá sede na Capital Federal e poderá 

instalar, ouvido o CNPq, institutos bibliográficos em outros pontos do País, que lhe serão 

subordinados técnica e administrativamente.” (BRASIL, 1954). 

 Com sede na capital federal, o IBBD, poderia instituir institutos bibliográficos 

em outras partes do país, desde que com a aprovação do CNPq e subordinados 

tecnicamente e administrativamente à sede. A formatação da estrutura de seus órgãos de 

ação é ditada pelo art. 4º, ao nomeá-los e expressar suas funções: o Conselho Diretor, a 

Direção Executiva, o Serviço de Informações Técnico-Científicas, o Serviço de 

Bibliografia, o Catálogo Coletivo, o Serviço de Intercâmbio de Catalogação, a Biblioteca, 

o Serviço de Publicações, o Laboratório de Reproduções Fotográficas e o Serviço de 

Administração. 

A constituição do Conselho Diretor demonstra como os três órgãos que 

influenciaram na formação do IBBD – CNPq, FGV e DASP – deveriam estar presentes 

para influenciar as principais decisões. Contudo, também se permitia que outras 

entidades, que quisessem contribuir com a manutenção do IBBD, enviassem 

representantes para os quadros do Conselho. De acordo com Murguia (2013), a 

importância dada ao DASP na fase de estruturação do IBBD ocorreu no último momento 

de formalização do processo de criação. No mês de janeiro de 1954, o CNPq e a FGV se 

viram na obrigação de submeterem o projeto de criação ao DASP, antes de chegar às 

mãos de Getúlio Vargas. Nesse processo de articulação final, o DASP acabou por ser 

incluído como instituição de relevo dentro das ações decisórias que seriam vivenciados 

pelo IBBD. Na Direção Executiva figuraram os nomes de Lydia de Queiróz Sambaquy, 

presidente, e Mário Vianna Dias, vice-presidente, sendo escolhidos por Álvaro Alberto, 

presidente do CNPq. Essa situação configurava a regência do CNPq sobre o IBBD. 

Fora o Serviço de Administração, responsável pelo encargo de trabalhos 

administrativos de cunho material, pessoal e financeiro, os demais setores que se seguem 

possuem relação direta com a finalidade de oferecimento de “informação sobre a 

informação”. Usado como conceito generalizador, os recursos “metainformacionais” 

abrangem documentos secundários – bibliografias, catálogos coletivos, bases de dados 

etc. – que acabam por afetar o processo de controle a acesso da informação científico-
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tecnológica. Por ser uma informação de segundo grau, explícita ou implícita, a 

metainformação define as condições de produção e de transmissão das informações para 

se transformar em um futuro conhecimento. 

Pode-se chamar a este plano que inclui a informação sobre a informação 

de ‘metainformação’. Não se trata, porém, de um plano transcendental 

ou de um a priori que tem plena inteligibilidade e poder regulador dos 

planos a que remete como seu plano-objeto. Trata-se de uma orientação 

preferencial da práxis, buscando definir e organizar as múltiplas 

dimensões e contextos de uma ação de informação, visando à obtenção 

de um fim, à satisfação de um interesse, à realização de um projeto, ou 

de um plano de ação. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2004, p.62) 

 

Por meio de setores administrativos racionalmente estruturados seria possível 

oferecer serviços e produtos que atendessem às necessidades de estudo e pesquisa de 

conteúdo técnico-científico. O Serviço de Informações Técnico-Científico, por meio de 

três seções – Informações e Intercâmbio, Assistência Técnica, Pesquisas Bibliográficas e 

Traduções –, deveria realizar os trabalhos de assistência técnica às bibliotecas 

especializadas e aos serviços de documentação, auxiliar os pesquisadores com o 

fornecimento de bibliografias e divulgar as ações realizadas pelo IBBD. O Serviço de 

Bibliografia estava dividido em duas seções – Ciências Físicas e Naturais, Ciências 

Sociais – para melhor compilar a bibliografia corrente científica brasileira por essas duas 

áreas. O Catálogo Coletivo seria o responsável pela confecção de um repertório 

bibliográfico para a localização de periódicos ou livros. O Serviço de Intercâmbio de 

Catalogação reforçava a ideia da cooperação ao estimular e auxiliar, por meio da 

padronização, o trabalho de classificação e catalogação das coleções existentes nas 

bibliotecas participantes. A Biblioteca do IBBD era projetada para servir como referência 

e imaginada para assistir às demais bibliotecas do país, não simplesmente aos usuários 

que a procuravam. O Serviço de Publicação promoveria a impressão anual de fichas 

bibliográficas para atender às demandas do Serviço de Intercâmbio de Catalogação. O 

Laboratório de Reproduções Fotográficas era o responsável pela nova tecnologia dos 

microfilmes, microfichas e reproduções fotomecânicas. 

A cooperação, o compartilhamento e o intercâmbio eram preocupações 

primordiais na estruturação dos órgãos do IBBD. O estímulo a uma rede de cooperação 

não representava em si uma novidade, se atentarmos para o fato de que a biblioteca do 

DASP e a FGV já desenvolviam ações nesse sentido. O IBBD, com a presença de Lydia 

Sambaquy, conseguiu estruturar melhor a necessidade dos serviços de cooperação dentro 

da hierarquia de seus setores administrativos. O grau de abrangência e de presença que a 
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nova instituição possuiria dentro do contexto nacional tornaria mais viável a 

concretização desse projeto. O IBBD funcionaria como um ponto dentro de uma rede 

capaz de incentivar as bibliotecas especializadas do país a se unirem em torno da 

cooperação e do intercâmbio para a difusão do registro da produção intelectual brasileira. 

Essa rede de cooperação e intercâmbio contribuiria para o fortalecimento da ciência e da 

tecnologia no país. Assim, visando o desenvolvimento da pesquisa científica e 

tecnológica, coube ao IBBD a missão de aperfeiçoar as tarefas biblioteconômicas, 

documentalistas e bibliográficas. 

O IBBD surgiu no cenário nacional para auxiliar os pesquisadores a obterem 

acesso rápido e preciso a fontes de informações para seus estudos. A sua fundação em 

1954 permitiu que se expressasse como um grande cooperador de serviços e produtos 

oferecidos pelas bibliotecas especializadas espalhadas pelo território nacional. As ações 

informacionais disseminadas pelo IBBD serviriam para minimizar as deficiências 

enfrentadas por essas bibliotecas. O IBBD apresentava-se com a função de agir tanto 

como um centro de documentação especializado quanto como um centro bibliográfico, 

de maneira a facilitar o trabalho de diversas instituições científicas e técnicas. 

Com o IBBD, a informação de caráter técnico-científico começou a ser 

reconhecida como essencial para o crescimento da nação. Nas palavras de Paulo Carneiro, 

o IBBD, a partir de um processo de renovação dos métodos bibliográficos e 

documentalistas, contribuiu não apenas para o desenvolvimento do campo tecnológico-

científico do país, mas também para a constituição dos profissionais do campo 

informacional. 

O papel que desempenhou o IBBD no quadro do nosso 

desenvolvimento foi-nos altamente benéfico. Devemos-lhe tanto a 

remodelação dos nossos métodos de documentação e bibliografia, 

como a formação de pessoal qualificado para os serviços das nossas 

bibliotecas e dos nossos arquivos. A alta proporção de mulheres que 

atraiu para os seus postos de ensino e de pesquisa deu-lhe a feição 

singular de um gineceu de brilhantes especialistas. (CARNEIRO, 1977, 

p.2) 

 

Fundado o IBBD e organizado o seu regulamento, iniciava-se o processo de 

institucionalização da nova entidade perante os profissionais bibliotecários e 

documentalistas, além da própria sociedade como um todo. O uso de estratégias para 

formatação de um novo saber-poder envolvendo a Biblioteconomia e a Documentação se 

tornou fator relevante para imprimir a imagem de novos profissionais que adotavam um 

discurso mais uniforme e se adaptavam às novas práticas de execução de tarefas e 
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procedimentos próprios do campo da organização e disseminação de informações. Coube 

ao IBBD um papel estratégico dentro da formatação desse novo paradigma para o campo 

informacional. 

 

 

6.1 Institucionalização do saber biblioteconômico-documentalista 

 

 

A Documentação e a Biblioteconomia receberam um avanço em seus processos 

de institucionalização como saberes-poder a partir da presença do IBBD no cenário 

brasileiro. A compreensão das razões para a existência de uma instituição deve ser 

buscada a partir do contexto histórico-social em que essa foi criada. Essa situação ajuda 

a entender porque o IBBD se apresentou como a instituição, por excelência, do processo 

de afirmação do saber biblioteconômico e documentalista. Tal fato ocorreu porque cabe 

às instituições desenvolverem discursos e práticas que estabelecem a visibilidade de um 

novo campo do saber, além de indicarem as posições que devem ser seguidas pelos seus 

membros. 

Na visão de Souza (1995), as instituições apresentam-se como um conjunto 

articulado de normas, valores, ideologias e práticas que passam a ser seguidas e 

reproduzidas por seus membros. Para conseguir se manter em uma sociedade, criando 

relações com essa, um novo campo do saber precisa produzir ramificações, ou melhor, 

precisa organizar instituições que reflitam seus objetivos e regras. A fundação de 

instituições serviria, assim, para lhe conferir legitimidade e respaldar o status de saber de 

um grupo. Às instituições criadas caberia a tarefa de dialogarem diretamente com a 

sociedade por meio da compreensão de seus códigos para permitir a atuação em torno 

desses. 

Quando uma ideia ou uma prática institucionalizada não encontra uma 

clientela que a reconheça como importante, incorporando-a como um 

dos seus elementos, ela deixa de existir como instituição. Também as 

soluções ou respostas apresentadas por uma instituição, quando não 

correspondem às demandas que se expressam através quer dos 

problemas próprios da clientela quer criados em função dela, levam essa 

instituição ao mesmo destino. Em alguns casos ela se redefine em 

função das novas demandas surgidas. (SOUZA, 1995, p.16) 

 

Castoriadis (1992) compreende que uma instituição social pode ser interpretada 

como o fazer e o pensar de seres humanos em um determinado tempo. Nessa concepção 
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haveria um entrelaçamento entre a história e as instituições criadas, e ambas deveriam ser 

pensadas de maneira associada. Afirma que os artefatos institucionais são sempre criações 

sócio históricas da atividade imaginária da sociedade. Por meio de práticas sociais, uma 

instituição perpetua seus códigos e regras que são aceitos por um coletivo, alcançando a 

adesão de novos membros. De acordo com Serra (1982), dentro de uma instituição, a 

ordem se faz necessária para garantir a estrutura e a disciplina que sustentam as relações 

sociais por meio das normas e regras estabelecidas. A prática institucional é o resultado 

da relação que os atores desenvolvem em torno do seu campo de saber, práticas que, em 

muitos casos, resultam em conflitos que visam o estabelecimento do modus hegemônico 

que determina as melhores regras a serem incorporadas pelo grupo profissional. 

North (1991) entende as instituições como sendo regras formais (constituições, 

leis, direitos de propriedade) e regras informais (sanções, tabus, costumes, tradições, e 

códigos de conduta) numa dada sociedade, todas essas determinações são culturalmente 

concebidas para estruturar as relações entre os participantes, possibilitando a interação 

social. De acordo com Hodgson (2001), as regras estabelecidas pelas instituições 

estruturam e reforçam as relações sociais de um grupo por meio de hábitos. O 

compartilhamento de hábitos torna-se a base de identificação dos membros da instituição 

conferindo a identidade do grupo. Para o autor, ao mesmo tempo que as instituições 

surgem com o propósito de integrar as ações de seus componentes, não deixam de também 

sofrer as ações dos indivíduos, que constroem novos códigos de conduta de acordo com 

as variações vivenciadas na sociedade. Ou seja, uma instituição não é estática e não se 

constitui fora de um contexto social, mas antes, por meio de uma via dupla – tanto a 

instituição molda regras quanto sofre a influência de seus membros, que passam a 

determinar novas demandas, de acordo com as necessidades que se apresentam na 

sociedade. 

O conceito de campo científico analisado por Bourdieu (2003) auxilia a 

compreender como um determinado campo científico passa a obter visibilidade e 

autonomia dentro de um contexto social específico. Para o teórico, a autonomia de um 

campo científico vincula-se à capacidade de coesão de seus membros em torno de um 

objetivo maior – o fortalecimento desse novo campo do conhecimento. Partindo ainda da 

visão de Bourdieu (2003), de acordo com a qual nos campos há relações de poder que 

favorecem a presença do capital simbólico em uma busca pela hegemonia da supremacia, 

entende-se que as instituições acabam por refletir essas disputas ao indicarem que suas 
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estruturas e funcionamento passam por grupos que conseguem o controle para estabelecer 

as regras a serem seguidas. 

Na visão de Foucault (2004), o poder e o conhecimento encontram-se intimamente 

relacionados em uma dada comunidade. O discurso que gera a ordem e cria as normas 

para organizar as sociedades é constituído a partir daqueles que detêm o saber. Essa 

associação “saber-poder” justifica a formação do discurso da ordem nas mãos de uma 

determinada classe que se coloca como detentora de um conhecimento. 

Murguia (2014), apropriando-se do conceito de Foucault, entende que os campos 

de saberes que se institucionalizam precisam encontrar validação social nas ciências para 

que de fato possam vir a ser constituídas como “saber-poder”. Os gerenciamentos de 

poderes são determinantes para a compreensão do processo de institucionalização de um 

novo saber. Os debates em torno de um saber são feitos de exclusões e inclusões de 

enunciados, por meio de um regime de validação que concede a quem o controla o poder 

de dizer o que é válido ou não.  

A procura de uma justificativa científica é uma questão comum a todos 

os campos do saber e perpassa todas as áreas que pretendem validar-se 

socialmente pela sua enunciação da verdade. Portanto, podemos 

considerar que é em face de táticas e estratégias que se instaura a 

legitimidade da ciência. Motivo pelo qual, podemos considerar seus 

discursos e seus dispositivos como agenciamentos concretos, que 

adquirem sua materialidade nos seus enunciados e nas suas instituições. 

(MURGUIA, 2014, p.5) 

 

De forma geral, a chegada de uma nova ciência, que lida com o mesmo campo de 

ação de um outro saber que já se encontrava consolidado, tende a gerar incômodos que 

resultam em atritos e dissensões. À medida que esses saberes ganham posições dentro do 

campo da institucionalização, os seus regimes de verdade passam a ser definidos, o que 

se reflete em disputas e tensões inerente ao jogo de força (FOUCAULT, 2004). Por meio 

de um conjunto de ações, os atores que defendem o novo saber justificam seus discursos 

como legítimos para responderem a questões que o saber anteriormente estabelecido não 

consegue oferecer soluções. 

Na interpretação de Lopez Yepes (2015), o próprio Paul Otlet em seu Tratado de 

Documentação fora o responsável por formular a distinção entre os bibliotecários e os 

documentalistas analisando que os primeiros executavam suas tarefas de maneira 

conservadora e estática. Os documentalistas passaram a ser identificados com o 

dinamismo e a modernidade, sendo os mais capacitados para responderem às 

necessidades de organização e tratamento da informação técnico-científica. Aos 
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bibliotecários cabia a preocupação com a organização e o atendimento aos usuários nas 

bibliotecas, uma tarefa entendida como desprovida de cientificidade. Otlet pensava as 

tarefas da Documentação como parte integrante do processo científico, um novo saber 

preparado para servir às demais ciências.  

Nos Estados Unidos, a propagação da Documentação gerou uma série de tensões 

com os bibliotecários, em que a simples palavra documentação representava um tabu para 

os bibliotecários norte-americanos (FONSECA, 2007). Enquanto muitos bibliotecários 

dos Estados Unidos alimentavam receios com a chegada do novo saber de origem 

europeia, outros afirmavam que a Documentação não encontraria terreno porque não 

poderia ser páreo à eficiência das tarefas desenvolvidas nas bibliotecas daquele país. 

Todavia, também existiram bibliotecários que se mostraram abertos a acolher a 

Documentação, como foi o caso de Mortimer Taube que fundou em Washington a 

Documentation Incorporated. O pioneirismo de Taube atraiu um bom número de 

membros para sua organização, embora após sua morte, em 1965, as distâncias entre os 

dois saberes continuassem a imperar como regra. 

Mortimer Taube foi dos primeiros bibliotecários norte-americanos que 

tiveram a corajosa lucidez de aceitar a documentação como exigência 

natural de nossa época, tanto quanto como fenômeno comum na história 

das ciências, desconhecendo conflitos entre juristas, sociólogos e 

psicólogos em face do advento da criminologia, ou entre biólogos e 

químicos diante do nascimento da bioquímica, ou entre engenheiros e 

fisiologistas por causa da cibernética etc.: apenas alguns exemplos de 

novas disciplinas resultantes de outras. Taube talvez tenha sido também 

o último desses bibliotecários corajosos e lúcidos, pois poucos depois 

de sua morte o ADI [American Documentation Institute] mudava de 

nome para American Society for Information Science and Technology 

(ASIS&T). E quase ninguém mais falou em documentação naquele 

país. (FONSECA, 2007, p. 6) 

 

Na visão de Shera (1968), a chegada da Documentação nos Estados Unidos criou 

embates com os bibliotecários porque aquela apresentava-se como capaz de responder a 

questões impostas pelas novas demandas informacionais que exigiam soluções rápidas. 

Um dos fatos mais significativos em torno dos embates entre os dois saberes era reflexo 

de um contexto que havia gerado anos atrás o desmembramento da American Library 

Association (ALA) com a criação de um grupo dissidente reunidos na Special Libraries 

Association (SLA), em 1909. Ao se unirem em torno do termo “bibliotecas 

especializadas”, o novo grupo defendia que a ALA não era capaz de responder demandas 

específicas e nem de se adequar às necessidades de usuários que buscavam os serviços 

dessas bibliotecas. Essa característica tornaria o conflito com a Documentação mais 
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acirrado, haja vista que as bibliotecas especializadas norte-americanas já estavam 

desenvolvendo o novo saber-poder pelo fato de realizarem serviços reservados à 

competência dos documentalistas. 

A documentalista francesa Suzanne Briet percebeu exatamente essa realidade ao 

visitar os Estados Unidos na década de 1950. Além de compreender que as bibliotecas 

especializadas existentes naquele país eram análogas ao movimento da Documentação 

criado na Europa, observou também que os trabalhos executados e os serviços oferecidos 

eram tais como os pensados por Paul Otlet. No entanto, Briet acreditava que o termo 

“Documentação”, em relação à “biblioteca especializada”, representava uma maturidade 

teórica muito mais condizente com as especificidades e complexidades exigidas na 

execução de tarefas (BUCKLAND, 2005). 

Segundo Sambaquy (1978), as bibliotecas especializadas dos Estados Unidos, por 

meio de seus serviços de referência, já realizavam, havia muito tempo, as tarefas 

atribuídas aos centros de documentação nos países da Europa. Diante dessa questão, havia 

uma necessidade de defesa do mercado de trabalho, uma vez que os bibliotecários norte-

americanos executavam a análise da documentação por meio de conhecimentos 

específicos, diferentemente de profissionais de outras especialidades que procuravam 

ocupar os centros de documentação sem valer-se do conhecimento próprios dos 

bibliotecários. 

Nos Estados Unidos, houve, inicialmente, muita resistência à adoção do 

termo Documentação, porque se entendia, geralmente, que as 

Bibliotecas Especializadas, através dos seus serviços-de-referência já 

realizavam, há muito tempo, todas as tarefas que eram atribuídas, na 

França, Holanda, Alemanha, aos Centros de Documentação. Além 

disso, nas Bibliotecas, o trabalho de análise da documentação era feito 

por bibliotecários devidamente treinados, que obedeciam a normas 

estabelecidas, em base internacional, com real proveito para todos e 

que, na sua maioria, possuíam conhecimento específico do assunto em 

que trabalhavam. Os centros de documentação, ao contrário, estavam, 

geralmente, entregues a profissionais de outras especialidades, que não 

obedeciam a normas específicas e que, por isso, frequentemente, 

prejudicavam os serviços programados, ao tentar estabelecer novos 

processos, que, nem sempre, concordavam com a experiência já 

devidamente comprovada pelos bibliotecários. Diz Shera que ‘muitos 

não dissimulavam o seu desdém pelos bibliotecários’ [...] 

(SAMBAQUY, 1978, p. 53) 

 

Shera e Egan (1961) defendem que a Biblioteconomia e a Documentação, no 

século XIX, possuíam o mesmo desenvolvimento em torno de objetivos idênticos. 

Entretanto, no final do século XIX e início do XX, “forças sutis”, além de iniciarem uma 
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divisão dessas disciplinas, propagaram uma atitude de intolerância que marcou a 

formação de grupos rivais. Enquanto os bibliotecários se envolviam com as questões 

educacionais e culturais, os documentalistas procuravam soluções para a organização 

bibliográfica. De início, os documentalistas tomaram de empréstimo as técnicas 

biblioteconômicas para a execução de suas tarefas, mas com o tempo começaram a 

explorar uma variedade de novas técnicas para melhorarem a organização de 

bibliografias. Essa separação, para os autores, resultou em perdas desnecessárias, em 

especial no caso norte-americano, sendo imperioso procurar os pontos de semelhança 

entre as duas disciplinas para se estabelecer uma união capaz de gerar resultados efetivos 

para o campo da organização e tratamento de documentos.  

Sabemos que nas últimas décadas tem havido uma tendência a se 

separarem em consequência de causas várias. Os bibliotecários, de seu 

lado, ao invés de permanecerem fiéis aos seus objetivos profissionais 

mostram-se inclinados a se desviarem numa ampla variedade de 

atividades periféricas, atraentes, mas inadequadas à natureza inerente 

de suas responsabilidades. Os documentalistas não perceberam que 

suas funções se baseiam na prática do bibliotecário, e não se mostram 

desejosos de aproveitar-se da experiência que os erros e realização de 

seus colegas do setor dos livros punham ao seu alcance. 

Superficialmente, o desenvolvimento histórico das duas disciplinas 

obscureceu os laços que as unem; um exame mais cuidadoso de suas 

respectivas histórias, porém proporciona poderosos argumentos a favor 

da unidade essencial. (SHERA; EGAN, 1961, p.16-17) 

 

Expressando esse pensamento em textos e conferências, Shera relacionava-se 

muito bem com o discurso que os bibliotecários do IBBD passaram a construir na procura 

de uma aproximação entre a Documentação e a Biblioteconomia durante o processo de 

institucionalização e definição dos paradigmas da nova instituição. Justamente por sua 

postura de defesa da unidade, um estudioso como Shera foi importante por demonstrar os 

pontos de convergência desses dois saberes-poder, chegando mesmo a ser convidado pelo 

IBBD para ministrar uma disciplina no curso de pesquisa bibliográfica dessa instituição, 

além de palestrar sobre a temática no Brasil. 

No Brasil, a atuação do IBBD apresentou um papel decisivo para aproximar a 

Biblioteconomia da Documentação. Procurando os benefícios das práticas e teorias 

apresentadas por esses dois saberes, o projeto do IBBD voltou-se para a estabilização de 

seus preceitos e teorias em prol de um único objetivo. Com o IBBD, as enunciações das 

práticas biblioteconômicas e documentárias ganharam um novo espaço de 

pronunciamento que pretendia regulamentar e unificar as ações desses conhecimentos em 

nível nacional – a instituição atuava, portanto, como um dispositivo de poder produtor de 
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verdades que deviam ser observadas e seguidas pelos profissionais do campo 

biblioteconômico. A aproximação entre a Biblioteconomia e a Documentação durante o 

processo de institucionalização do IBBD significou uma estratégia bem elaborada que 

visou evitar embates como aqueles gerados nos Estados Unidos. Dessa forma, foi bem-

sucedida a estratégia de uma elaboração teórica em torno do IBBD para unificar esses 

dois campos do saber que se identificavam em muitos pontos, em especial no 

fornecimento de produtos e serviços informacionais aos pesquisadores. 

Oddone (2006) defende que o IBBD, além de conseguir cumprir com seu papel 

de instituição centralizadora das atividades de Documentação e Bibliografia, foi capaz de 

assumir um espaço de dispositivo político no ordenamento de normas e discursos. Essa 

situação somente foi possível porque os atores envolvidos em seu processo de construção 

souberam ocupar os espaços que se formavam naquele dado momento. Ainda segundo 

Oddone (2004), o grande impulso para a construção do novo arcabouço teórico que 

unificou a Biblioteconomia e a Documentação começou a ser elaborado a partir de 1956 

quando Lydia Sambaquy, Edson Nery da Fonseca e os outros bibliotecários do IBBD 

entraram em contato com a Federação Internacional de Documentação (FID), muito 

provavelmente por intermédio da UNESCO ou mesmo da Federação Internacional das 

Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA). 

A massificação da Documentação entre os bibliotecários foi influenciada pela sua 

adoção nos cursos de Biblioteconomia a partir da década de 1950. Esse fato é significativo 

se for levado em conta a forte influência norte-americana na formatação dos principais 

cursos de Biblioteconomia fundados no Brasil. Em relação às formações de cursos para 

bibliotecários, é possível lembrar que esses começaram a surgir na Primeira República, 

com o curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional em 1911, por iniciativa de 

Manoel Cícero Peregrino da Silva, com uma forte influência europeia. Em 1929, o curso 

oferecido pelo Instituto Mackenzie inovou por se inspirar no modelo das bibliotecas 

norte-americanas. Durante a Era Vargas, a biblioteca do DASP (1940) ofereceu cursos 

para que servidores interessados pudessem atuar em bibliotecas, nos quais eram 

apresentadas técnicas e práticas mais modernas, influência direta das ações 

informacionais desenvolvidas nas bibliotecas dos Estados Unidos. 

Na década de 1950, por meio do IBBD, a Documentação passou efetivamente a 

influenciar os currículos para a formação de bibliotecários que se iniciavam no 

conhecimento de novas técnicas e de novos instrumentos para a execução de suas tarefas. 

Souza (2009) demonstra que os currículos dos cursos de Biblioteconomia nas décadas de 
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1950 e 1960 passaram a incorporar técnicas e teorias da Documentação. A princípio, esse 

quadro poderia parecer um contrassenso, uma vez que a Biblioteconomia brasileira, 

inspirada nas práticas e teorias das escolas norte-americanas que não aceitaram bem a 

chegada da Documentação, passou a incorporar o novo saber de origem europeia.  

Os cursos oferecidos pelo IBBD possuíram um papel determinante dentro do 

processo de propagação e apresentação da Documentação aos bibliotecários brasileiros. 

Oddone (2006) argumenta que entre as primeiras iniciativas do IBBD achava-se 

justamente a de promover cursos de Documentação Científica. Bibliotecários de todo o 

território nacional se interessaram por esses cursos que os familiarizaram com as práticas 

e teorias da Documentação. 

Os profissionais treinados serviam como multiplicadores ou 

disseminadores do novo saber, dos novos discursos e das novas práticas 

do campo. A extensão e a capilaridade assim alcançadas fortaleceram 

não apenas os atores em cena naquele momento, mas também, de 

maneira reflexa, a própria área, que experimentou um importante 

processo de fertilização. Instaurado, tal processo provocou 

desdobramentos a partir dos quais surgiram as associações 

profissionais, os cursos de graduação universitária e, mais tarde, a 

própria legislação profissional, símbolo maior, naquele momento, da 

identidade, da legitimidade e da visibilidade da biblioteconomia 

nacional. (ODDONE, 2006, p.46) 

 

De acordo com Christovão (1995), o Curso de Documentação Científica/Curso de 

Especialização em Informação e Documentação (CDC), criado em 1955, representou um 

instrumento importante na propagação da Documentação como material reflexivo. Esse 

curso chegou a ser ministrado com mandato universitário da UFRJ a partir de 1964, 

consolidando a área da Documentação no ensino superior, o que permitiu a elaboração de 

teorias que pensavam a informação, muito mais que o documento, como um objeto digno 

de pesquisas e reflexões. 

No caso da Documentação e da Biblioteconomia, o processo de 

institucionalização do IBBD procurou aproximar esses dois campos de saberes 

evidenciando as semelhanças contidas nas suas práticas e os interesses comuns para a 

organização de materiais bibliográficos. O caso da Documentação nos Estados Unidos é 

emblemático porque ajuda a desnaturalizar qualquer teoria que queira explicar como 

inevitável a união desses dois saberes. As articulações desencadeadas pelos sujeitos 

envolvidos no processo de institucionalização de saberes-poder no Brasil permitiram a 

união desses dois campos de conhecimento. A fabricação dessa união demandou esforços 

e negociações em torno de um campo de ação que reunia os agentes desse processo. O 
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IBBD representou o espaço primordial para essa unificação de saberes, compondo uma 

verdadeira engenharia para a fabricação de um discurso que se fizesse legível e aceitável 

perante os bibliotecários do país. Para realizar esse intento, utilizou-se de dois 

instrumentos de afirmação e propagação de seus ideais: a organização de cursos, como 

indicado acima, e a publicação do Boletim Informativo do IBBD. 

 

 

6.2 Boletim Informativo do IBBD 

 

 

Impresso entre os anos de 1955 e 1958, o Boletim Informativo do IBBD contribuiu 

para consolidar o pensamento da nova entidade, significando um passo importante para 

alicerçar o processo de sua institucionalização pela consolidação e legitimação de sua 

existência. Segundo a bibliotecária Hagar Espanha Gomes, que atuou nos primeiros anos 

da instituição, o Boletim do IBBD, além de servir como um canal de noticiário, também 

se preocupou em apresentar pequenos artigos que interessavam à área da Biblioteconomia 

e da Documentação (GOMES, 2018). O contexto histórico da década de 1950, marcado 

pelo modelo econômico nacional-desenvolvimentista, era refletido nas páginas do 

Boletim Informativo do IBBD, em sua busca por novos paradigmas em torno da 

organização e difusão da informação técnico-científica. 

Acredita-se que o Boletim Informativo do IBBD constitui uma fonte de pesquisa 

que possibilita a compreensão do processo de solidificação e institucionalização do IBBD 

em seus anos iniciais. Por meio da leitura dos artigos publicados nesse boletim, 

justamente nos primeiros anos do IBBD, torna-se possível visualizar quais eram as 

questões discutidas naquele momento em torno da temática do saber biblioteconômico e 

documentalista. Dessa forma, busca-se desenvolver um trabalho de pesquisa baseado 

numa metodologia de reconhecimento do conteúdo dos artigos escritos para o Boletim, 

pois esses ajudam a obter uma melhor compreensão do processo de articulações que 

buscou unir a Biblioteconomia e a Documentação. 

O Boletim Informativo do IBBD apresentava-se como um espaço para o diálogo 

entre a nova instituição e os profissionais da Biblioteconomia em todo o território 

nacional. Essa abrangência geográfica se fazia necessária para alavancar o processo de 

legitimação institucional em torno de um projeto que visava unificar o fazer profissional 

em uma única direção. A pretensão era apresentar um discurso unívoco que exibiria o 
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pensamento e as normas do IBBD como rotas seguras que deviam moldar o perfil dos 

profissionais e as diretrizes do saber biblioteconômico-documentalista. 

O estudo do Boletim Informativo do IBBD também permite compreender a 

construção e a solidificação de relações existentes entre aqueles que se ligavam a 

confecção do periódico. Essas redes auxiliam a mapear os atores envolvidos nos primeiros 

anos de formação do IBBD. Dessa forma, como já foi dito, o Boletim Informativo do 

IBBD pode ser lido como um centro articulador de estratégias que eram pensadas, 

organizadas e disseminadas com a finalidade de atingir as metas estabelecidas por um 

determinado grupo que passava a comandar as diretrizes da nova instituição. 

Segundo Sirinelli (2003), as publicações elaboradas por uma instituição são 

organizadas por grupos de intelectuais pertencentes à mesma. Os laços de cooperação 

formados pelos intelectuais permitem a formação de um programa que dá visibilidade à 

ideologia e às ações a serem executadas pela instituição perante a sociedade. Dessa forma, 

as publicações institucionais surgem a partir de um campo intelectual, no qual é possível 

observar fidelidades e antagonismos que se expressam em influências, tomadas de 

posições, cisões e debates suscitados. 

No caso do Boletim Informativo do IBBD é possível observar sua estrutura 

intelectual ao identificarmos seu corpo editorial. A direção geral estava a cargo de Lydia 

de Queiroz Sambaquy, Edson Nery da Fonseca era o responsável pela redação, a 

coordenação e a revisão estavam a cargo de Fernando Leite Ribeiro e Maria de Lourdes 

Fortes, a composição e a revisão eram responsabilidade de Jannice Monte-Mór Alves de 

Morais. A direção do Boletim Informativo do IBBD não representava uma novidade para 

Lydia de Queiroz Sambaquy, que, no passado, havia adquirido experiência ao se 

responsabilizar pela publicação, na Revista do Serviço Público do DASP, da seção 

“Biblioteca do DASP”. As preocupações com a divulgação do trabalho realizado pela 

biblioteca do DASP foram transpostas para o Boletim Informativo do IBBD. Se a 

biblioteca do DASP possuiu um papel relevante no processo de institucionalização da 

Biblioteconomia brasileira, o IBBD significava uma tarefa de maior vulto. 

O IBBD utilizou-se do Boletim para divulgar suas ideias e mobilizar profissionais 

em torno de temas relacionados aos produtos e serviços oferecidos por essa nova entidade. 

De forma geral, o Boletim constituiu-se numa prática de valorização da própria instituição 

e dos profissionais bibliotecários, pois identificava seus saberes e competências e 

demonstrava as possibilidades de unificação dos dois saberes – biblioteconômico e 

documentalista – em torno de um objetivo maior. 
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O Boletim Informativo do IBBD direcionava seus leitores em torno de 

determinadas intenções, transformando-se em um lugar de produção de sentido, uma vez 

que o corpo editorial se utilizava da retórica para conduzir o público leitor à compreensão 

de tudo aquilo que se julgava conveniente para o fazer biblioteconômico, bibliográfico e 

documentalista. Dispositivos discursivos eram utilizados para a validação de valores, 

comportamentos, métodos e saberes que deveriam ser incorporados, constituindo-se num 

verdadeiro campo de significações que davam fundamento à reprodução das ações 

informacionais que a instituição IBBD procurava levar adiante. 

De acordo com Foucault (1990), a produção de discursos em um determinado 

campo científico serve para organizar conceitos, reagrupar objetos e dar forma a certos 

tipos de enunciação que buscam coerência, rigor e estabilidade. Nessa perspectiva, os 

discursos produzidos pelo Boletim Informativo do IBBD procuravam apresentar aos 

leitores envolvidos no campo profissional do tratamento e organização de documentos 

uma dinamicidade na constituição do saber que não poderia existir fora das bases de um 

poder ou mesmo sem um poder. O IBBD auxiliava na instalação de um regime de 

verdades para a produção de discursos válidos dentro do campo do conhecimento 

biblioteconômico e documentalista, sendo o Boletim um instrumento para a propagação 

de seus enunciados. 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem 

poder (não é – não obstante um mito, de que seria necessário esclarecer 

a história e as funções – a recompensa dos espíritos livres, o filho das 

longas solidões, o privilégio daqueles que souberem se libertar). A 

verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coesões 

e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu 

regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade, isto é, os tipos de 

discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os 

mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 

técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da 

verdade; o estatuto daqueles que tem o encargo de dizer o que funciona 

como verdadeiro. (FOUCAULT, 1990, p.12). 

 

Defendemos que o estudo do Boletim Informativo do IBBD é um dispositivo 

discursivo capaz de revelar a essência dos anos iniciais dessa instituição, externando as 

estratégias de legitimação de espaço a ser ocupado dentro da sociedade. Mostra-se como 

uma fonte documental com características próprias que proporciona condições para a 

investigação da configuração do campo informacional com o aparecimento do IBBD. 

Pelo tempo em que circulou, o boletim funcionou como um dispositivo de formação de 

novos profissionais, vinculando-os a teorias e métodos. Acreditamos ser possível 
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investigar o Boletim Informativo do IBBD como uma estratégia de atores sociais que se 

instalaram dentro do IBBD com o intuito de efetivar o processo de organização da nova 

ordem informacional a partir da década de 1950. A observação dos artigos publicados no 

Boletim expõe as temáticas que estavam em voga e permite compreender quais eram os 

dispositivos textuais empregados com o objetivo de convencimento de seus leitores. 

 

 

6.2.1 As três principais temáticas encontradas no Boletim Informativo do IBBD 

 

 

O Boletim Informativo do IBBD foi publicado em quatro volumes, entre os anos 

de 1955 e 1958. Em seu primeiro ano, o Boletim era uma publicação bimestral, situação 

que se modifica ao longo dos próximos anos. No ano de 1956, as publicações ocorreram 

a cada quatro meses. Em 1957, dois números passaram a ser publicados juntos, também 

no período de quatro meses. Em 1958, ocorreram duas publicações: os números um e dois 

referentes aos meses de janeiro a abril e os números de três a seis para os meses entre 

maio e dezembro. De acordo com Hagar Espanha Gomes, o Boletim era publicado na 

própria gráfica da instituição, situação que gerou gastos adicionais e, finalmente, acabou 

levando ao fim da publicação. Ou seja, o seu término não ocorreu por questões 

ideológicas internas que dividiram o pensamento dos seus responsáveis diretos, mas antes 

por uma questão de ordem material (GOMES, 2018). 

Nossa proposta não é analisar artigo por artigo, mas apenas demonstrar o 

panorama geral do conteúdo produzido pelo Boletim. Sendo assim, nos concentramos em 

agrupar os artigos em três grandes grupos, de acordo com seus objetivos: como 

instrumento de divulgação da missão e dos motivos da existência do IBBD; como espaço 

para propagação de ações informacionais de outras instituições e de trabalhos oferecidos 

pelo próprio IBBD; como construtor do saber biblioteconômico-documentalista perante 

os bibliotecários. 

No primeiro grupo, encontramos os artigos que procuravam divulgar a 

importância do IBBD para a sociedade, bem como os benefícios trazidos por seus serviços 

e produtos. A apresentação dos motivos para a existência do Boletim pode ser observada 

em seu primeiro número, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 1955. Por meio de 

um tópico intitulado “A razão de ser deste boletim”, demonstrava-se que a missão do 

IBBD somente teria êxito por meio de uma ampla divulgação em diversos meios, tais 
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como bibliografias especializadas correntes, guias das instituições de pesquisas e suas 

bibliotecas, o Boletim do CNPq, além do próprio boletim do IBBD. O boletim publicado 

pelo IBBD deixava claro a sua vinculação com um projeto maior vinculado ao CNPq em 

prol do desenvolvimento tecnológico e científico do país. Deveria publicar notícias atuais 

sobre o mundo científico, tecnológico e tudo o mais que se vinculasse à Bibliografia, 

especialmente se estivessem relacionadas com os trabalhos do CNPq. Também lhe cabia 

a tarefa de auxiliar o CNPq na sua função de servir ao governo brasileiro no estímulo a 

pesquisas cientificas. Para ilustrar o primeiro número, foi escolhida uma foto do almirante 

Álvaro Alberto – o presidente do CNPq era apresentado como idealizador do Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e do 

Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, além de se fazer referência a sua 

figura como homem de ciência. 

Os anos de 1955 e 1956 apresentam o maior número de artigos referentes à missão 

do IBBD. Essa situação é facilmente analisada quando se entende que esses eram os anos 

iniciais da publicação, sendo necessário, portanto, apresentar a nova instituição e os seus 

serviços. Para os anos de 1955, destacamos três artigos, todos de autoria de Lydia de 

Queiroz Sambaquy: “É preciso saber”; “Os problemas bibliográficos do cientista e o 

IBBD”; “IBBD e os serviços que se propõe a prestar”. 

Em “É preciso saber”, Lydia Sambaquy explicava a importância da criação do 

IBBD, demonstrando como essa nova instituição se vinculava a problemática da explosão 

bibliográfica. A necessidade de criação de centros nacionais de documentação e 

bibliografia se fazia imprescindível pelo fato de as bibliotecas não conseguirem mais dar 

uma resposta eficaz à organização de bibliografias. Afirmava a autora que o IBBD era 

“[...] um desses centros de documentação e bibliografia, destinado, especialmente, a 

servir no campo científico e tecnológico.” (SAMBAQUY, 1955, p.5). E completava 

demonstrando que a missão do IBBD era fornecer aos pesquisadores brasileiros os 

elementos bibliográficos que procuravam para o desenvolvimento de suas pesquisas. 

Em 1956, três artigos mereceram destaque: “A biblioteca do IBBD”, “Acordo 

entre IBBD e as universidades brasileiras”; “Catálogo Coletivo Nacional”. De autoria de 

Lydia Sambaquy, o artigo sobre o catálogo coletivo relatava o andamento das reuniões 

da Comissão Nacional do Catálogo Coletivo para o desenvolvimento desse produto 

oferecido pelo IBBD. 

Em 1957, destaque para o artigo “O IBBD e a informação científica no Brasil”, 

que além de analisar a forte vinculação do IBBD com o CNPq, apontava a necessidade 
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de se promover o levantamento da bibliografia científica nacional de uma forma 

exaustiva. 

Considera-se o segundo grupo de artigos como aqueles voltados para a divulgação 

de ações informacionais de outras instituições e de trabalhos prestados pelo IBBD. De 

maneira geral, esse grupo pode ser identificado pelas seguintes seções presentes nos anos 

em que vigorou o Boletim: Atividades do CNPq; Bibliografias dos trabalhos científicos 

realizados com auxílio do CNPq; Atividades do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia e Instituto de Matemática Pura e Aplicada; Bibliografia de bibliografia, tendo 

Edson Nery da Fonseca como responsável pela organização; Acordos firmados pelo 

IBBD; Congressos e Conferências; Notícias diversas; Algumas Publicações do IBBD; 

Resenhas de Livros e Periódicos, de responsabilidade de Edson Nery da Fonseca. Em 

“Notícias Diversas”, procurava-se destacar como a Biblioteconomia e a Documentação 

faziam avanços em diversas partes do mundo como, por exemplo, notas sobre as 

atividades da UNESCO e da FID nesses campos do conhecimento. 

O terceiro grupo relaciona-se ao campo do conhecimento biblioteconômico e 

documentário, no qual se encontrava uma quantidade significativa de artigos. Nos anos 

de 1955 e 1956, a maioria dos artigos era de autoria de Lydia Sambaquy e Edson Nery da 

Fonseca, mas nos anos que se seguem, observa-se a expressiva contribuição de outros 

profissionais da área, que, em geral, contavam suas experiências em bibliotecas 

especializadas. 

Publicadas nas edições de 1955, merecem destaque: “Uma questão de 

nomenclatura” de Edson Nery da Fonseca; a tradução de um artigo de R. Zimmermann 

intitulado “A Documentação na Alemanha”; a tradução de um discurso do Papa Pio XII 

em relação à Documentação, que foi nomeado “Palavras do Sumo Pontífice aos membros 

do Congresso Internacional de Documentação”; um artigo de Mário Tourasse Teixeira 

“A contradição de Russell e a Documentação”. Em 1956, destaque para “Simpósio sobre 

Bibliografia e Documentação Científica em São Paulo”, de Lydia Sambaquy; 

“Normalização da Documentação”, de Edson Nery da Fonseca; “Manoel Cícero 

Peregrino da Silva”, de Lydia Sambaquy; “Seleção mecânica na Documentação”, de 

Nilza Teixeira Soares; “Centro de Documentación Científica, Técnica y Económica de 

Uruguay”; “A profissão de bibliotecário”, de Lydia Sambaquy. 

No ano de 1957, vários artigos ajudaram a ampliar a visão dos leitores sobre o 

campo da Documentação e da Biblioteconomia, tais como: “Contribuição da 

biblioteconomia para o progresso científico”, de Paulo Sawaya; “Documentação na 
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indústria” , de Maria Laura da Cunha; “Conferência Internacional sobre Informação 

Científica”; “Normas para compilação de bibliografias”, de Rosmarie Lüthold, 

“Formação profissional do bibliotecário brasileiro”, de Felisbela Liberato de Mattos 

Carvalho; “Colaboração entre documentalistas, bibliotecários e cientistas”, de Bernadete 

Sinay Neves; “A formação profissional do bibliotecário face às exigências da biblioteca 

atual”, de Maria das Neves Niederauer Tavares Cavalcanti. Dois artigos chamavam a 

atenção sobre a vinda de Shera ao Brasil: “A propósito da vinda do Prof. Shera ao Brasil”, 

de Washington José de Almeida Moura; “Palestra do Prof. Shera em São Paulo”. 

É também possível observar a publicação de uma série de artigos produzidos por 

profissionais da área que teorizaram sobre suas experiências em bibliotecas 

especializadas, tais como, “Catalogação de artigos de revistas na Biblioteca do Instituto 

de Eletrotécnica da Universidade de São Paulo”, de Alice Camargo Guarnieri; “A 

Biblioteca Pública do Paraná”, de Maria José Thereza de Amorim; “As bibliotecas 

especializadas como fontes de orientação na pesquisa científica”, de Emília Bustamante; 

“A referência legislativa nas bibliotecas do Distrito Federal”, de Amélia Rosauro 

Almeida; “Problemas da organização de materiais em línguas estrangeiras nas 

bibliotecas”, de Maria José Theresa de Amorim; “Biblioteca do Instituto Brasileiro para 

investigação da tuberculose”, de autoria não identificada; “Setor Pan-Americano da 

Biblioteca Central da Universidade do Brasil”, de Marta Elba Miranda Sánchez. 

Em relação ao ano de 1958, pode-se apontar que os artigos mais significativos 

sobre os assuntos Biblioteconomia e Documentação foram: “Documentação pelo sistema 

FILMOREX”, de Jacques Samain; “Preparo de bibliografias especializadas”, de Laura 

Maia de Figueiredo e Theodore Oniga, “Bibliografia especializada no Brasil”, de 

Terezine Arantes Ferraz; “O ensino de Biblioteconomia e sua regulamentação”, de 

Antônio Caetano Dias; “A Escola de Biblioteconomia e Documentação do Instituto Santa 

Úrsula”, de Maria Antonieta Requião Piedade. 

 

 

6.2.2 Documentação e Biblioteconomia nos artigos do Boletim Informativo do IBBD 

 

 

As matérias publicadas no Boletim Informativo do IBBD expressavam a ebulição 

presente no processo de estruturação institucional do IBBD. Por isso mesmo, são uma 

fonte importante para a compreensão dos primeiros anos do IBBD e do pensamento que 
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caracterizava o grupo que cercava Lydia de Queiroz Sambaquy. A confecção de discursos 

elaborados por esse grupo visava capitanear um pensamento que desejava se tornar 

hegemônico, sendo planejado e idealizado pelos seus primeiros organizadores em acordo 

com os interesses do CNPq. Ao adensarem a complexidade do discurso construído em 

torno da união Biblioteconomia-Documentação, os pioneiros do IBBD, tendo Lydia de 

Queiroz Sambaquy como figura de destaque, construíram uma lógica pragmática que se 

expressava nos artigos apresentados pelo Boletim.  

Os artigos publicados exprimiam o ponto de vista do corpo editorial em torno de 

um discurso intencionalmente estruturado para originar um saber-poder unitário e 

homogêneo. Um discurso que procurava tanto naturalizar o modelo de aproximação entre 

os dois saberes quanto demonstrar aos bibliotecários a necessidade de incorporarem os 

métodos e as práticas da Documentação. Muito contribuiu para a formatação desse 

discurso o uso da fala que emanava de autoridades no assunto, o que resultava em 

enunciados mais difíceis de serem questionados. 

Tais discursos oferecem maior veracidade ao que se deseja comprovar e inibem 

as manifestações contrárias. Intrinsecamente, os discursos produzidos por autoridades em 

um determinado campo do saber expressam que os leitores podem ter confiabilidade 

naquela enunciação. A visita do professor Shera ao Brasil a convite do IBBD significou 

um evento importante para a confecção desse tipo de discurso, caracterizado pela 

legitimidade e veracidade, uma vez que era produzido em torno de uma figura de 

autoridade que acreditava que os bibliotecários poderiam trazer para a sua esfera 

profissional as teorias da Documentação. 

Dois artigos referentes ao bibliotecário norte-americano foram significativos 

dentro desse processo: o primeiro fazendo referência à vinda de Shera ao Brasil e o 

segundo durante a sua estada no país. O primeiro, assinado por Washington José de 

Almeida Moura, anunciava a aproximação da visita que Shera faria ao Brasil, sendo o 

estrangeiro descrito como portador de ideais modernos para a Biblioteconomia e 

capacitado para entender as contribuições trazidas pela Documentação. O autor indicava 

que, com a presença de Shera no Brasil, seria possível entender como se transformar em 

documentalista sem deixar de ser bibliotecário. O professor norte-americano também iria 

trazer a compreensão sobre a extensão das mudanças trazidas pela Documentação e como 

conseguir se adaptar a elas. O artigo finalizava indicando o professor Shera como o grande 

responsável por ter despertado a consciência profissional dos bibliotecários que podiam 

e deviam reclamar a liderança em torno da Documentação. 
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O segundo artigo, “Palestra do Prof. Jesse HaukShera proferida no Auditório Dr. 

José Ermirio de Morais da sede do IDORT, no dia 9 de setembro de 1957”, reproduzia as 

palavras de Shera. De acordo com o bibliotecário norte-americano, qualquer serviço 

especializado de Biblioteconomia poderia ser identificado com Documentação, mesmo 

uma biblioteca infantil. Shera alertava para o fato de que as práticas de Documentação 

exigiam mais do bibliotecário especializado, que deveria ir além dos conhecimentos das 

humanidades, precisando dar atenção a outros campos do saber. Sinalizava que as 

indústrias ofereciam aos documentalistas ou aos bibliotecários especializados grandes 

desafios e oportunidades de desenvolvimento, uma vez que a economia industrial não 

podia prescindir de material de referência e de toda espécie de informação. Acreditava 

que somente com a promoção de cursos de aperfeiçoamentos e reuniões com 

bibliotecários, cientistas e industriais se poderia compreender melhor quais são os 

serviços que os documentalistas podem oferecer à ciência e à técnica. Concluía 

demonstrando que aquele era o momento para chamar a atenção de cientistas e industriais 

para a realidade da profissão de documentalista. 

O Boletim Informativo do IBBD representava um periódico voltado para os 

profissionais bibliotecários e documentalistas, pois preocupava-se em combinar as 

características dos dois campos de saberes. Em especial, os artigos publicados 

procuravam aproximar os bibliotecários das práticas da Documentação em torno de um 

discurso de conciliação entre os dois saberes. Grande parte das matérias publicadas 

destacava a formatação de um novo modelo de saber-poder para transformar as ações dos 

bibliotecários-documentalistas, indicando comportamentos e valores mais modernos, que 

condiziam com novas exigências para liderem com a informação técnico-científica. 

O artigo de Bernadete Sinay Neves – “Colaboração entre documentalistas, 

bibliotecários e cientistas” – representa um bom exemplo da questão exposta acima. A 

autora afirmava que no Brasil ainda havia pouca clareza sobre a função dos 

documentalistas; todavia, seriam muitos os pontos de concordância com os bibliotecários, 

especialmente no que dizia respeito à identidade de servus servorum scientiae (servos da 

ciência). Em suas análises, Bernadete colocava a Documentação num nível acima da 

Biblioteconomia, justificando que a função do documentalista requeria uma maior 

competência em técnica bibliográfica, em normas de documentação, bibliografias 

especializadas e uma visão mais científica, sem, contudo, conseguir ignorar um número 

de pormenores técnicos indispensáveis aos bibliotecários. Concluía exaltando a 
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necessidade de colaboração entre documentalistas, bibliotecários e cientistas, o que seria 

importante para o desenvolvimento do trabalho científico. 

Por meio de seu conteúdo intelectivo, o Boletim Informativo do IBBD, no que 

dizia respeito à apresentação de uma Biblioteconomia moderna aliada à Documentação 

como novo saber, possuía o propósito de fundamentar a imagem de bibliotecários 

capacitados a vivenciar as mudanças advindas com o fenômeno da explosão 

informacional técnico-científica. As matérias dos artigos também procuravam demonstrar 

que os bibliotecários, se quisessem receber o rótulo de progressistas, deveriam estar 

preparados para a chegada das novas tecnologias, aliadas nas tarefas de organização e 

recuperação de documentos. Na dinâmica da construção de discursos patrocinados pelo 

Boletim, era recorrente a vinculação que se fazia da imagem do bibliotecário moderno 

como sendo aquele que acolhia a Documentação e a incorporava às suas práticas. 

Em “Simpósio sobre Bibliografia e Documentação Científica em São Paulo”, 

Lydia Sambaquy descrevia como transcorreu esse primeiro encontro formal entre 

bibliotecários e cientistas realizado em fevereiro de 1956 por meio da parceria entre a 

Associação Brasileira para o Progresso da Ciência e o IBBD. No texto, a autora chamava 

a atenção dos bibliotecários para a necessidade de se modernizarem, pois essa seria a 

palavra de ordem exigida a esses profissionais para as décadas que se seguiriam. 

Esclarecia que lidar com a informação técnico-científica não era tarefa comum, sendo 

imprescindível a formação em nível superior, com um amplo conhecimento da literatura 

especializada nas matérias científicas em que deveriam trabalhar. Sambaquy acreditava 

que aos bibliotecários estava destinado o trabalho em bibliotecas especializadas, onde 

imperavam os saberes da Documentação frente a uma nova fase que se abria para a 

mecanização das tarefas. Concluía demonstrando que a produção de uma nova identidade 

profissional estava relacionada às inovações da Documentação, o que gerava um 

bibliotecário moderno e capaz de reelaborar suas práticas. 

Um dos palestrantes do simpósio, que procurou reunir bibliotecários e cientistas, 

foi Edson Nery da Fonseca que assinou um artigo intitulado “O preparo de bibliografia 

especializada”. Nesse, Fonseca demonstrava que os documentalistas podem ser tanto os 

bibliotecários com formação científica quanto os cientistas com formação bibliográfica. 

No entanto, como no Brasil eram raríssimos os documentalistas, fazia-se preciso que os 

bibliotecários pegassem para si essa tarefa, procurando se especializar em conteúdos 

científicos e buscando parcerias com cientistas. 
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No mesmo sentido, o artigo de Maria das Neves Niederauer Tavares – “A 

formação profissional do bibliotecário face às exigências da biblioteca atual” – 

expressava a diferença entre o antigo e o novo perfil do bibliotecário. De acordo com a 

autora, se aos antigos cabia dominar uma cultura geral, aos modernos cabia a obrigação 

de possuírem conhecimentos técnicos que os tornassem insubstituíveis em suas ações. 

Demonstrava que a Biblioteconomia realmente moderna se baseava em três conceitos: 

referência, bibliografia e documentação. O bibliotecário verdadeiramente moderno era 

aquele que trabalhava em equipe, que estava aberto para os desafios impostos pela 

cooperação que exigia a sua boa atuação no serviço de catalogação coletiva. Explicava 

que, com a ajuda do IBBD, era chegada a hora do Brasil revolucionar o estudo da 

Biblioteconomia nos mesmos moldes do ocorrido nos Estados Unidos na década de 1920. 

Mas, para que essa revolução se tornasse verdadeiramente viável, era preciso ampliar os 

estudos biblioteconômicos, absorvendo a Documentação nos currículos para bacharel em 

Biblioteconomia. 

Os artigos de bibliotecários que refletiram sobre suas experiências e ações 

informacionais desenvolvidas em bibliotecas especializadas contribuíram tanto para 

fortalecer as propostas do IBBD quanto para cooptarem leitores para a implementação do 

novo saber-poder. Dessa forma, o Boletim concorreu para ativar uma extensa rede de 

sujeitos que ressignificavam as práticas biblioteconômicas em bibliotecas especializadas. 

As ações informacionais do Boletim procuraram propiciar aos profissionais bibliotecários 

uma consciência mais sólida de seu papel. Por causa da necessidade de adaptação a 

técnicas mais modernas, os artigos da década de 1950 oferecem um panorama geral que 

nos permite compreender que esses profissionais estavam inseridos em um regime de 

informação muito mais complexo se comparado às décadas anteriores. A necessidade do 

fortalecimento de redes de relações para levar adiante os produtos e serviços do IBBD 

apresentava-se como uma tônica que não poderia ser desconsiderada por esses 

profissionais, que precisavam envolver-se nesse processo. Alguns artigos procuraram 

demonstrar a necessidade de se criar uma consciência em torno da cooperação entre 

bibliotecas e centros de documentação, visando a racionalização de aquisições de 

publicações e a facilidade na tarefa de compilação de catálogos coletivos. 

No artigo “A profissão de Bibliotecário”, Lydia Sambaquy procurou chamar a 

atenção dos bibliotecários brasileiros para o valor da cooperação num momento histórico 

em que os profissionais vinham sofrendo o impacto da evolução científica e tecnológica 

que os obrigava a encontrarem soluções com toda a rapidez possível. Em primeiro lugar, 
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a autora exaltava a nobre função de poder servir aos pesquisadores, estudiosos e todos 

aqueles que procurassem a colaboração dos bibliotecários. Contudo, o bem servir 

dependeria cada vez mais da cooperação mútua que deveria ser praticada para fortalecer 

não somente a capacidade de auxílio, mas também para gerar o reconhecimento e ampliar 

o prestígio em torno dos produtos e serviços oferecidos pelos bibliotecários. Sambaquy 

lembrava que nenhuma biblioteca, por mais dotada de recursos financeiros e 

bibliográficos, deixaria de lucrar se passasse a integrar uma rede de cooperação mútua. 

Os bibliotecários deveriam se conscientizar da necessidade da aquisição em conjunto, da 

catalogação cooperativa, dos empréstimos entre bibliotecas e de outros serviços. Todavia, 

advertia que a conscientização de se trabalhar em redes de cooperação era apenas o 

primeiro passo, pois a seguir seria necessário adquirir o espírito de sacrifício e renúncia 

para tornar a ajuda mútua uma realidade. 

A organização do saber biblioteconômico-documentalista patrocinado pelo 

Boletim Informativo do IBBD pautou-se em pressupostos como cientificidade e 

racionalidade. A presença do CNPq como fomentador do IBBD gerava uma certa 

previsibilidade para a construção de uma linguagem comum sobre a importância dos 

produtos e serviços desenvolvidos pela nova instituição. Nessa lógica, pode-se pensar o 

IBBD como um lugar de arbítrio para a formatação de um novo saber-poder amparado 

pelo CNPq como regulador de uma proposta de fortalecimento do campo tecnológico-

científico, servindo o seu boletim como instrumento auxiliar na recodificação de uma 

Biblioteconomia moderna brasileira unida à Documentação. 

Além de fornecer visibilidade à questão da incorporação da Documentação às 

práticas dos bibliotecários, o Boletim reafirmou o compromisso com princípios teóricos 

das ações informacionais, apontando uma nova consciência em torno do trabalho 

executado pelos bibliotecários brasileiros. As enunciações de discursos apresentadas pelo 

Boletim garantiam a legitimidade pragmática junto aos profissionais do campo 

biblioteconômico. Era, portanto, um espaço de aproximação com esses profissionais, 

onde se procurava reproduzir a necessidade de uma nova configuração das suas 

identidades. 

Os discursos do IBBD transcritos no seu boletim autoproclamavam a necessidade 

de progresso em torno de uma concepção objetivista, em que se acredita que o 

cumprimento de uma série de normativas é capaz de trazer soluções aos problemas 

apresentados. Assim, em decorrência de transformações no regime de informação 

vivenciado pelo país, era imperioso levar adiante uma reavaliação dos métodos 
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biblioteconômicos. As preocupações com a necessidade de se fazer reconhecer pela 

sociedade brasileira da década de 1950 refletiam as aspirações sociopolíticas de seus 

profissionais em expressarem o seu papel de servidores da informação técnico-científica 

dentro do panorama nacional-desenvolvimentista. 

Defende-se, portanto, que o Boletim Informativo do IBBD auxilia a visualizar as 

opções escolhidas que deram molde ao processo de institucionalização do IBBD. Essa 

publicação, além de apresentar-se como um instrumento que ampara a análise dos 

primeiros anos do IBBD, também foi um espaço de composição de um campo intelectual, 

no qual os agentes sociais puderam expressar suas ideias e experiências profissionais em 

torno do fazer biblioteconômico. 

 

 

6.3 Documentação ou Bibliografia: como eram praticadas no IBBD? 

 

 

A Documentação surgiu para oferecer respostas que a Biblioteconomia não era 

capaz de solucionar, uma vez que seus interesses se voltavam para a democratização da 

cultura por meio das bibliotecas públicas, para a preservação do patrimônio bibliográfico 

e o apoio ao ensino e à extensão. De forma geral, a Documentação poderia ser 

caracterizada como um novo campo do saber que se voltava para o tratamento a ser dado 

à informação científica e à informação especializada, bem como por lidar com o uso das 

novas tecnologias que auxiliam na melhoria e eficácia do acesso à informação e para a 

produção de fontes secundárias (FONSECA, 1987). Em resumo, enquanto a 

Biblioteconomia lidaria mais diretamente com as fontes primárias, a Documentação se 

ocuparia das secundárias e terciárias. 

Entretanto, se as fronteiras entre a Biblioteconomia e a Documentação estavam 

bem estabelecidas – apenas em torno da questão das bibliotecas especializadas é que se 

observou certos atritos –, o mesmo não podia ser dito em relação à Bibliografia. Essa 

situação levanta uma série de questionamentos quanto ao fato de o IBBD ter conseguido 

ou não traçar pontos de distinções entre a Bibliografia e a Documentação.  

O IBBD apresentou uma ação pioneira, ao menos no que diz respeito à construção 

de um discurso retórico, ao procurar incorporar a temática da Documentação aos produtos 

e serviços que visava oferecer. O Boletim Informativo do IBBD serve como instrumento 

de auxílio para demonstrar essa situação, ao comprovar que a questão em si passava por 
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reflexões que levariam ao desenvolvimento dessa atividade. Todavia, alguns 

questionamentos se fazem presente que podem nos impedir de supervalorizar a presença 

desse novo conhecimento. Será que de fato a Documentação tal como pensada por Paul 

Otlet foi realmente colocada em prática pelo IBBD e, se em caso afirmativo, em quais 

condições essa foi adaptada a realidade do momento histórico vivido pelo país? 

Embora o discurso da Documentação pudesse ser encontrado bem enquadrado nos 

artigos do Boletim Informativo do IBBD, o que passaria a ideia inicial de que esse novo 

saber foi incorporado com as suas práticas de uma forma coerente com suas propostas, 

Hagar Espanha Gomes e Edson Nery da Fonseca argumentam que, na verdade, o IBBD 

não havia sido capaz de absorver os fundamentos e as práticas da Documentação. O que 

na verdade se praticava dentro do IBBD nos anos de 1950 não passava de atividades 

próprias da Bibliografia. 

Na visão de Ortega (2004), é preciso compreender os limites que separam a 

Biblioteconomia, a Documentação e a Bibliografia. Desde a Antiguidade, as bibliotecas 

passaram a ser construídas com o sentido de realizar a organização, gestão e 

disponibilização de acervos, portanto, vinculavam-se a um espaço institucional 

específico. Por sua vez, a Bibliografia encontrava-se livre de um espaço institucional 

específico, haja vista que sua função é produzir produtos capazes de indicar o conteúdo 

dos documentos. A Documentação, criada na Europa na virada do XIX para o XX, 

representou a tentativa de Otlet e La Fontaine de estabelecerem métodos e racionalidade 

para aquilo que antes era denominado de Bibliografia.  

Por mais de quatro séculos, a Biblioteconomia foi quase sinônimo de 

Bibliografia. Considerando a Bibliografia como o princípio da 

Documentação, pode-se dizer que esta esteve unida à Biblioteconomia 

desde o século XV até fins do século XIX, quando Otlet e La Fontaine 

sistematizaram e desenvolveram a Documentação enquanto disciplina 

distinta da Biblioteconomia. Os europeus deram continuidade a estes 

estudos e aplicações até que, os movimentos causados pela Segunda 

Guerra Mundial acentuaram estes avanços devido às necessidades 

específicas dos países envolvidos na recuperação de conteúdo a partir 

de tipos diversos de documentos, inclusive com tentativas rudimentares 

de recuperação mecânica da informação. (ORTEGA, 2004, p.4) 

 

A professora Hagar Espanha Gomes, que vivenciou os primeiros anos do IBBD, 

explica que coube a Lydia Sambaquy o mérito de ter trazido para o IBBD a questão da 

Documentação. A ligação de Sambaquy com a UNESCO e com a Federação Internacional 

de Documentação (FID) permitiu que os pressupostos da Documentação fossem 

apresentados no IBBD, ampliando a noção do que seria esse novo saber. Da parte de 
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Lydia Sambaquy ocorreu um esforço para que o IBBD se aproximasse da Documentação 

por meio de programas oferecidos pela FID e pela UNESCO. No caso da FID, Sambaquy 

promoveu a filiação do IBBD à essa entidade. Em relação à UNESCO, procurou 

participar mantendo contato com seu setor de Bibliografia e Documentação e enviando 

representantes brasileiros para suas reuniões. No entanto, a Documentação no IBBD se 

apresentava apenas como mais um novo conceito a ser adquirido pelos bibliotecários. E 

como a sua prática ainda se mostrava nebulosa, as ações desses bibliotecários não se 

afastavam dos cânones da Bibliografia. 

É no IBBD mesmo que a Documentação consegue ganhar mais força? 

Mais ou menos, porque aquela noção de Documentação era muito 

nebulosa para a gente, o que ficou de Documentação foi a Bibliografia. 

E o que era aquela Documentação? Era um conceito novo para a gente, 

a gente não tinha nem acesso às obras do Paul Otlet, tinha um discurso 

dele de 1937 e a gente não tinha mais nada e eu comprei o Traité de 

Documentation que achei num sebo. Não tinha acesso, o Instituto não 

tinha, ficou a Bibliografia. (GOMES, 2018, p.3) 

 

De acordo com as reflexões de Fonseca (1987), a Documentação não seria mais 

do que a Bibliografia modificada em seu conteúdo, o que se pode notar, por exemplo, em 

relação à sua preocupação com a criação de resumos de artigos científicos e não apenas 

de referências de livros. Além do mais, a presença da mecanização nos processos de 

organização e difusão de documentos servia para demarcar que os profissionais estavam 

exercendo atividades da Documentação e não da Bibliografia. 

O que na verdade ocorria era uma adaptação de novos conceitos para as mesmas 

atividades que continuavam a ser exercidas pelos bibliotecários no IBBD. Tudo acabou 

se resumindo a uma questão mais de terminologia do que propriamente mudanças na 

forma de execução das mesmas atividades.  

Conclui-se que a Documentação adotada pelo IBBD não suplantou as atividades 

e práticas da Bibliografia. Ao contrário, a Bibliografia recebeu um destaque especial para 

a configuração de bibliografias especializadas que o IBBD fornecia às bibliotecas e aos 

pesquisadores. Ainda de acordo com Gomes (2018), dentro do IBBD a Documentação se 

resumia simplesmente a uma simples palavra, pois o que de fato se vivenciava eram as 

práticas da Bibliografia:  

E a Documentação ficou esses ‘serviços de Documentação’: o catálogo 

coletivo, a microfilmagem. Entendeu? Por que isso era importante, 

porque como as bibliotecas eram pobres por esse país afora, o 

pesquisador não tinha. Então ele... fazia o levantamento bibliográfico, 

ele identificava os artigos que eles queriam, eles pediam para a gente. 

Aí mandava buscar, microfilmava, ou já vinha microfilmado, e dava 
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para o usuário, ou o microfilme, ou impresso, como ele quisesse. Essa 

era a história da Documentação. Não Documentação no sentido de você 

trabalhar documentos com outros registros. Toda essa problemática de 

outros registros, que hoje está na cara porque o computador veio e fez 

a quarta revolução. Então você tem que cuidar disso, ela entrou pelos 

olhos. (GOMES, 2018, p.13) 

 

Como afirmam Saldanha e Ortega (2018, p.117), a Biblioteconomia, a 

Bibliografia, a Bibliologia, a Documentação e a Ciência da Informação “não remetem e 

ao mesmo tempo remetem à mesma coisa”, ou seja, tudo vai depender do contexto em 

que essas áreas estão sendo manipuladas. No caso da Documentação levada adiante pelo 

IBBD, acreditamos que o contexto de formação dessa instituição na década de 1950, com 

a presença inicial da UNESCO para em seguida dar espaço à influência do CNPq, exigiu 

uma feição mais científica que foi encontrada no discurso da Documentação europeia 

pensada por Otlet e La Fontaine. Muito embora as práticas da Documentação não tenham 

produzido mais efeitos do que as da Bibliografia, em um sentido retórico, até mesmo 

simbólico, o novo campo de conhecimento pensado pelos belgas na virada do século 

gerou um impacto de maior valorização aos trabalhos disseminados pelo IBBD. 

 

 

6.4 Regime de Informação: novo cenário na década de 1950 

 

 

De acordo com Braman (2007), a compreensão da formatação de um novo regime 

de informação se realiza com uma análise unificada dos contextos de desenvolvimento 

dos sistemas sociais, tecnológicos e informacionais. Diante desse fato, utilizamos o 

conceito de regime de informação como recurso de interpretação da dinâmica das relações 

históricas com o intuito de reconstrução do cenário infodocumentário brasileiro durante 

a década de 1950. Enfatizamos como os agentes das ações informacionais e 

metainformacionais se envolveram no processo de construção de um novo regime 

informacional que modificou paradigmas e se firmou com a presença do IBBD, marco 

institucional por excelência dessa nova fase. 

González de Gómez (2003) parte do pressuposto que o regime de informação se 

constitui a partir das ações de informação realizadas por grupos de atores sociais em um 

espaço específico. As ações de informação condicionam a configuração de um regime de 

informação, uma vez que a informação recebe um novo valor, sendo preciso interpretá-la 
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e assimilá-la para que enfim pudesse ser transferida por artefatos tecnológicos. Dentro de 

fronteiras institucionais que procuram identificar a melhor forma de organização da 

informação técnico-científica, esse processo é transpassado por relações de poder que 

determinam as formas práticas para lidar com esse tipo de informação. 

O conceito de regime de informação pareceria ser uma ferramenta 

interessante para situar e analisar as relações de uma pluralidade de 

atores, práticas e recursos, à luz da transversalidade específica das 

ações, meios e efeitos de informação; transversalidade que se estabelece 

na medida em que tais relações e interações perpassam uma ou mais 

esferas da cultura, da economia, da educação, da comunicação, da 

pesquisa científica e da vida cotidiana, e especificidade que se constitui 

na medida em que o envio e a direção dessa transversalidade pertencem 

as configurações contemporâneas da informação, e são reconhecidas 

como tais [e não como sendo da esfera da saúde, do transporte ou da 

mídia]. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p.43-44) 

 

Diferentemente da política de informação, o conceito de regime de informação 

não representa uma estrutura fechada. Um regime de informação nem sempre possui uma 

configuração explícita e nem se apresenta de maneira perceptível, diverso do que ocorre 

com a política de informação que pode ser definida pelo conjunto de leis e regulações 

pertinentes a qualquer criação, processamento, fluxos e usos de informação (BRAMAN, 

2011). Sendo assim, o regime de informação, por meio do seu exercício de 

contextualização, antecede às análises de uma futura política de informação. Em outras 

palavras, ao regime de informação cabe desvendar as estruturas que foram processadas 

para a geração de um campo legal que deu origem a determinada política informacional. 

The regime approach to global information policy has utility because it 

offers a heuristic that helps identify common trends in phenomena and 

processes scattered across policy arenas historically treated as 

analytically distinct. It provides a foundation for constructive analysis 

of new institutions, policy tools, behaviors, and relations as opposed to 

viewing transformations as merely the deterioration of long-existing 

systems. (BRAMAN, 2004, p.13)72 

 

Ainda que não haja uma definição única para o que seria uma política de 

informação, todos os teóricos da área concordam que sua característica principal é fazer 

garantir o acesso à informação para a promoção do desenvolvimento de uma nação ou 

um território. Por exemplo, na visão de Pajaro e Betancourt (2007), a política de 

                                                 
72 A abordagem do regime de informação à política global de informação tem utilidade e oferece uma 

heurística que ajuda a identificar tendências comuns nos fenômenos e processos espalhados por arenas 

políticas tratadas historicamente como analiticamente distintas. Fornece uma base para a análise construtiva 

de novas instituições, ferramentas políticas, comportamentos e relações, do que simplesmente entender as 

transformações como mera deterioração de sistemas anteriores. (BRAMAN, 2004, p.13, tradução nossa). 
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informação pode ser entendida como a diretriz para ações planejadas que visam usufruir 

dos benefícios advindos da informação para a realização de atividades econômicas, 

políticas e sociais em uma nação que possui como meta o seu desenvolvimento. Nesse 

sentido, uma política de informação destina-se a melhorar o acesso à informação 

produzida pelo governo e por suas instituições, em uma perspectiva que reconhece os 

Estados-nação como os maiores produtores de informação. 

Como apontado anteriormente, a política de informação não surge 

espontaneamente, ao contrário, é fruto de um processo de maturação, e a esse terreno que 

deve ser explicitado chamamos de regime de informação. Essa situação faz da análise do 

regime de informação um conceito de importância ímpar para a área da Ciência da 

Informação, uma vez que auxilia na compreensão de como se processa a criação de uma 

política de informação. Braman (2004) demonstra que é possível entender o conceito de 

regime de informação como um campo de ações, tal como conceitualizado por Bourdieu 

– no campo, os agentes sociais desencadeiam uma dinâmica de operações que estruturam 

redes de relações em uma área específica. Como todo o campo de ação é dinâmico, esse 

acaba por ser afetado por fatores internos e externos que caracterizam tanto a sua 

constituição inicial como a sua reconstituição. 

Bourdieu's conceptualization of the field as a grid of relations that 

governsspecific areas of life has been the most influential, but was 

neither the first, nor is it the only, approach (Bourdieu, 1991; Lash, 

1993; Lash and Urry, 1987; Palumbio-Lio and Gumbrecht, 1993). The 

concept follows quite naturally from structural theories of society, but 

differs from them in viewing social relations as dynamic rather than 

static, flexible rather than fixed, engaged in struggle over positions 

within the field rather than treating those positions as inevitable, and 

resulting from agency that is as likely to be an indirect predisposition 

as it is a conscious act.(BRAMAN, 2004, p.14)73 

 

Dessa forma, é possível fazer a vinculação do regime de informação com campos 

onde interagem atores sociais em redes de relações em um processo de produção de ações 

informacionais. Segundo Braman (2011), em todo o campo é possível observar a presença 

de disputas para a afirmação do processo de formatação de um novo regime de 

                                                 
73 A conceituação de Bourdieu do campo como uma rede de relações que governa áreas específicas da vida 

tem sido muito influente, mas não foi nem a primeira nem a única abordagem (Bourdieu, 1991; Lash, 1993; 

Lash e Urry, 1987; Palumbio-Lio e Gumbrecht, 1993). O conceito segue naturalmente as teorias estruturais 

da sociedade, mas difere delas ao ver as relações sociais como mais dinâmicas que estáticas, flexíveis do 

que fixas, engajadas na luta por posições dentro do campo, em vez de tratar essas posições como inevitáveis 

e resultantes da agência e é provável que seja mais  uma predisposição indireta, do que  um ato consciente. 

(BRAMAN, 2004, p.14, tradução nossa). 

 



211 

 

informação. González de Goméz e Chicanel (2008) também compartilham essa visão, ao 

afirmarem que o conceito de regime remete à uma distribuição do poder formativo e 

seletivo entre atores que agem de acordo com suas demandas e interesses. 

O conceito de regime de informação, como instrumento analítico, 

visaria à reconstrução dos modos de produção de ações e práticas de 

informação, ancoradas nas redes densas de relações culturais, sociais e 

econômicas e condicionadas pelas estruturações preferenciais das 

relações de poder.  (GONZÁLEZ DE GÓMEZ; CHICANEL, 2008, 

p.2) 

 

No caso do IBBD, as negociações sobre a preparação do Brasil diante de uma 

conjuntura política e econômica que precisava da informação técnico-científica 

ocorreram em torno de debates, o que foi preponderante para a estruturação do novo 

regime de informação. Dentro de uma conjuntura econômica, social e política, as novas 

formas de pensar a informação como instrumento estratégico para se basear decisões são 

um indicativo de tempos de mudança de regime informacional (BRAMAN, 2004). Esse 

novo regime de informação, portanto, foi sendo progressivamente fortalecido pelas ações 

informacionais de atores sociais que incentivaram o Estado a reconhecer o valor 

estratégico da informação técnico-científica para o país. O contexto de criação do IBBD 

indica a necessidade do compartilhamento das informações técnico-científicas para 

ajudar a definir o fortalecimento da área econômica do país, além de vencer incertezas 

científicas por meio do fornecimento de material para as indagações de pesquisadores. 

O novo regime de informação indicava o impacto que a informação técnico-

científica passava a representar para o país. As novas tecnologias para a recuperação da 

informação do pós-Segunda Guerra, bem como os avanços teóricos e metodológicos em 

torno da necessidade de se melhor analisar e organizar a informação, influenciaram a 

formação de um novo regime de informação para vários países, incluindo o Brasil. Com 

o advento do novo regime de informação, também se exigia a adaptação de bibliotecários 

para a incorporação de novos métodos, teorias e técnicas. 

A informação técnico-científica se encontrava em uma posição estratégica para o 

fornecimento de benefícios a diversas áreas do conhecimento e até para o campo da 

política. A partir de então, futuras políticas da informação passariam a ser pensadas no 

Brasil para o aprofundamento de discussões e desafios que envolviam a informação 

técnico-científica, que passava a ter o caráter de “dispositivo de informação”, capaz de 

atuar sob condições múltiplas, com o objetivo de construir enunciações que buscavam 

resolver o desafio da explosão informacional no campo científico. 
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Finalmente, toda ação de informação que constrói um valor de 

informação age a partir de um hábito ou memória de ações de 

informação, que a precede, ora de modo tácito ou intencional, 

institucionalizado ou informal, e que se fixa e reproduz em um plexo de 

instrumentos e meios disponibilizados pelo ambiente cultural. Para 

referirmo-nos a tudo aquilo que disponibiliza e deixa disponível, como 

mediação das mediações, um valor de informação, falamos de 

‘dispositivo de informação’. Quando enfatizamos o lado de ‘cultura 

material’, falamos de ‘artefatos de informação’. (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2004, p.62) 

 

O IBBD passava a ser reconhecido como o órgão de produção e acumulação de 

informações bibliográficas e um dos principais produtores de metainformação, com a 

criação de catálogos, bibliografias, índices e resumos a serviço dos pesquisadores 

brasileiros. De igual forma, o IBBD foi importante na preparação de uma nova 

mentalidade para os bibliotecários que precisariam lidar com as novas tecnologias 

voltadas para a recuperação da informação. Auxiliou, portanto, a moldar o perfil desses 

profissionais, a partir da necessidade de torná-los mais dinâmicos e adaptados à chegada 

das novidades tecnológicas. 

Observa-se que os produtos e serviços fomentados pelo IBBD expressavam as 

ações informacionais configuradas por um grupo de atores sociais que agiam dentro de 

instituições vinculadas às políticas governamentais – DASP, CNPq, FGV – e que se 

envolveram com o projeto de expansão científica do país. O desencadear das ações 

informacionais produzidas pelo IBBD possuíam a potência de gerar outras ações 

informacionais pela atuação de bibliotecas especializadas e centros de documentação 

localizados em várias partes do território nacional. 

Não se pode esquecer que a chegada da Documentação ressignificou o papel das 

bibliotecas, que passaram a ser vistas mais como disseminadoras de informações do que 

unicamente como locais de preservação de acervos. Uma vez que a Documentação não 

era um saber-poder restrito aos bibliotecários, no Brasil, coube ao IBBD aproximá-la do 

campo da Biblioteconomia devido à forte relação com as problemáticas da organização e 

recuperação da informação. A Biblioteconomia brasileira recebeu um novo impulso com 

a presença do IBBD que ampliou o seu campo teórico e apresentou novas contribuições 

para o tratamento documentário, além de fortalecer a identidade profissional do campo. 

Por se mostrar mais flexível, o conceito de regime de informação permite 

vislumbrar com mais segurança a forma como um determinado contexto político-social 

envolve-se com as questões informacionais. O IBBD passou a expor as bibliotecas 

especializadas e os centros de documentação a um sistema de distribuição regulada da 
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informação técnico-científica. As ações de informação do IBBD contribuíram para 

moldar o caráter seletivo da informação técnico-científica que essa precisava possuir para 

poder funcionar como dispositivo informacional a serviço de pesquisadores e cientistas 

que necessitavam suprir lacunas para a formação do conhecimento. 

O conceito de regime de informação permite fazer uma leitura mais ampla das 

ações informacionais que permeiam uma dada conjuntura social. Esse conceito auxilia a 

mapear os atores sociais dentro de uma dada formação institucional como agentes 

produtores de discursos normativos e culturais em torno da necessidade de tratamento e 

organização de informações. No caso específico da fundação do IBBD, observa-se como 

a sua criação foi o reflexo da direção preferencial tomada pelas transformações sofridas 

pelo regime de informação após o fim da Segunda Guerra. Pode-se dizer, portanto, que a 

fundação do IBBD indicava que o Estado brasileiro havia incorporado um novo 

reposicionamento em relação à ciência e à tecnologia.  

As fontes de informação de cunho científico-tecnológico impulsionaram um novo 

redimensionamento em relação às bibliotecas especializadas e aos centros de 

documentação, o que consequentemente envolveu uma valorização dos conhecimentos 

dos profissionais bibliotecários e documentalistas. Em outras palavras, a informação 

cientifica gerava questões e demandas específicas, que requeriam ampliar o espaço de 

atuação do bibliotecário tanto em relação a instrumentos, procedimentos, repertórios 

bibliográficos, quanto em relação às necessidades e características diferencias das áreas 

do conhecimento e a forma como produzem e usam a informação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As perspectivas criadas em torno da informação mudam ao longo do tempo, em 

total dependência “[...] do contexto e dos relacionamentos com outras informações, assim 

como têm várias identidades em qualquer ponto no tempo, dependendo da perspectiva da 

entidade que acessa e/ou usa.” (BRAMAN, 2005, p.3-4). Partindo da premissa que as 

reflexões em torno da informação, enquanto objeto de estudo da Ciência da Informação, 

inserem-se em um contexto histórico específico, procuramos demonstrar por meio deste 

trabalho os momentos em que a informação foi reconhecida com um significado 

estratégico para o Estado brasileiro durante o século XX. 

Por meio da criação de instituições, o Estado brasileiro passou a incentivar ações 

informacionais em favor de locais para organização e tratamento da informação, 

primeiramente por seu caráter administrativo, para depois explorar o seu valor técnico-

científico em benefício da política desenvolvimentista. Para a elaboração de pesquisas 

relacionadas com a consolidação da informação como elemento estratégico para o 

fortalecimento do Estado brasileiro e de seus projetos durante o século XX, o conceito de 

regime de informação tornou-se uma ferramenta útil que auxiliou na observação das ações 

informacionais desencadeadas por diversos atores sociais – o próprio Estado-nação, 

instituições, organismos internacionais e indivíduos. No campo da Ciência da 

Informação, o conceito de regime de informação vem sendo reconhecido como uma 

ferramenta conceitual importante dentro dos estudos de política informacional. 

Dentro da perspectiva dos estudos de política da informação, o presente trabalho 

procurou demonstrar os momentos em que a nação passou pelo processo de configuração 

de um novo regime de informação ao longo do decurso histórico-social entre o período 

denominado Era Vargas até a década de 1950. Apontou-se para a importância que a 

informação passou a possuir para as políticas governamentais, com um enfoque para o 

momento em que essa foi reconhecida como elemento estratégico em seu caráter técnico-

científico, o que marcou mudanças estruturais nos seus padrões de geração, tratamento, 

acumulação e divulgação. 

O conceito de regime de informação fornece a estrutura necessária para se 

compreender os processos que levaram a informação a se tornar um elemento estratégico. 

Por ser capaz de oferecer uma visão mais global do uso que se faz da informação, esse 

conceito cria a base para a análise construtiva de novas instituições e comportamentos, 
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preparando o terreno para a criação de uma futura política de informação caracterizada 

pela formalidade expressa na confecção de normas e leis. 

Na concepção de Braman (2004), o regime de informação fundamenta-se na 

emergência de um regime global de política de informação que sofre a influência das 

transformações de natureza econômica e política. Acredita-se, portanto, que a 

constituição de um novo regime de informação se liga às possibilidades políticas, 

econômicas e culturais, pelas quais atores sociais, baseados em suas características 

intersubjetivas, se movimentam, interagem e expressam seus interesses. 

Assim, o conceito de regime de informação permite a compreensão dos complexos 

processos de transformações que o Brasil passou a vivenciar entre a Era Vargas e o pós-

Segunda Guerra, com a informação recebendo um destaque específico para o 

complemento das ações políticas. Por meio deste estudo, procurou-se demonstrar que as 

transformações vividas pelo mundo do pós-guerra, colocou a ciência num patamar de 

importância diante do discurso de desenvolvimento dos povos, o que acabou por 

influenciar o regime de informação estadocêntrico do Brasil que aproximou seu foco da 

informação administrativa para a informação científica. 

A entrada da UNESCO nos debates em torno da informação, como fator 

estratégico para o desenvolvimento das nações, incentivou a formação de bibliotecas 

especializadas e centros de documentação com a finalidade de auxiliarem no tratamento 

da informação técnico-científica. A situação fez com que a informação adquirisse um 

lugar específico dentro das estratégias do Estado, com o reconhecimento do seu valor 

como promovedora de ações táticas para os programas políticos estatais. A partir desse 

ponto, coube cada vez mais ao Estado estimular e patrocinar os locais responsáveis pela 

organização, o tratamento e difusão de diversos documentos enquanto objetos 

informacionais. 

Durante a Era Vargas (1930-1945), quando havia a necessidade de consolidação 

de um Estado burocrático, o novo regime de informação de matriz estadocêntrica voltou-

se às preocupações com a informação de caráter administrativo. A partir dos últimos anos 

da década de 1940 e ao longo de 1950, esse regime de informação vivenciou um processo 

de reconfiguração. A política nacional-desenvolvimentista da década de 1950 apoiou o 

fortalecimento da ciência no país com a presença de novas instituições que investiram na 

expansão da informação técnico-científica. A FGV, o CNPq e a CAPES foram 
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responsáveis pela configuração do novo modo de produção informacional do país durante 

a década de 1950. 

A consciência de que produção de informação produzida por cientistas e 

pesquisadores precisava ser organizada e disseminada com o apoio de bibliotecas 

especializadas e centros de documentação foi identificada pelo CNPq, que se destacou 

por ações informacionais em torno do fornecimento de informação científica para o 

desenvolvimento do país. Entre elas, merece destaque a sua aproximação com a FGV para 

a viabilização da fundação do IBBD em 1954, o que representou o marco maior na 

configuração do regime informacional estadocêntrico vivenciado pelo Brasil. Foi 

justamente nesse período que identificamos como as práticas da Biblioteconomia e da 

Documentação foram ressignificadas com o surgimento de novos dispositivos técnicos 

que potencializaram a dinâmica do tratamento e da circulação da informação e do 

conhecimento.  

A configuração de um regime de informação voltado para o fortalecimento da 

ciência como fator de progresso para o país foi incentivada por agentes sociais que 

desencadearam ações informacionais. Também nesse ponto, o conceito de regime de 

informação nos permite destacar a importância das comunidades epistêmicas ao enfatizar 

a multiplicidade de processos informais que nem sempre são tão acessíveis e fáceis de 

serem visualizados. 

Thinking of global information policy in these terms in turn forces 

further development of regime theory because it highlights the 

importance of epistemic communities, emphasizes the multiplicity of 

formal and informal processes involved, and draws attention to the 

parameters within which regime features operate. (BRAMAN, 2004, 

p.13)74 

 

Como afirma Braman, a literatura sobre redes de relações enfatiza que a 

formulação de políticas ocorre dentro de uma variedade de redes que se destacam muito 

mais pelo seu caráter interpessoal do que propriamente estrutural: “The policy network 

literature emphasises that policy-making takes place within a variety of networks that are 

                                                 
74 Pensar em política global de informação, leva, por sua vez, a um maior desenvolvimento da teoria do 

regime, porque destaca a importância das comunidades epistêmicas, enfatiza a multiplicidade de processos 

formais e informais envolvidos e dá atenção aos parâmetros dentro dos quais os recursos do regime operam. 

(BRAMAN, 2004, p.13, tradução nossa). 
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more likely to be interpersonal than structural and which exist at the sectoral levels.” 

(2004, p.22)75.  

Em nossas análises, compreendemos que foi válido identificar e analisar 

criticamente a trajetória de Paulo Carneiro, bem como sua rede de relações sociais 

desenvolvida em torno da presença de um regime de informação estadocêntrico. Vários 

agentes sociais que dialogavam com Paulo Carneiro estavam vinculados às práticas 

biblioteconômicas e documentárias, o que favoreceu a produção de discursos em defesa 

dessas habilidades para a emergência de uma informação técnico-científica em favor de 

uma política desenvolvimentista que englobava a necessidade da criação de um centro de 

documentação para o país. 

A presença da UNESCO no cenário internacional do pós-Segunda Guerra 

mostrou-se um elemento importante que foi agregado ao regime de informação 

estadocêntrico iniciado no país com o advento da Era Vargas. A chegada da UNESCO 

abriu espaço para que o regime de informação do país se fortalecesse e ganhasse maior 

visibilidade por meio da produção de discursos mais vigorosos, justificados pela presença 

desse órgão internacional interessado no crescimento de bibliotecas e centros de 

documentação em países do terceiro mundo. 

Um regime de informação não se estrutura de forma aleatória, ao contrário emerge 

de um processo histórico-social afetado tanto por fatores internos como externos que 

desencadeiam forças de transformação, passando a oferecer um enfoque maior aos 

processos de tratamento, disseminação e uso da informação (BRAMAN, 2004). O regime 

de informação e a política de informação surgem em contextos diferentes e, embora os 

dois conceitos se vinculem aos processos de institucionalização de poderes, muitos 

pesquisadores não conseguem demarcar bem as suas fronteiras. Em nosso estudo de caso, 

estamos lidando com um regime de informação que foi crescendo e se expandindo ao 

longo das décadas de 1930 e 1940, desembocando na década de 1950 com a incorporação 

de elementos substanciais para o fortalecimento de seus discursos. Teorizar sobre a 

presença de Paulo Carneiro dentro do regime de informação é refletir sobre as nuances 

dos jogos de poder que se incorporaram à luta de posições entre atores sociais, os quais, 

enquanto elementos de uma elite intelectual, possuíam interesses estratégicos na 

valorização de uma informação de caráter técnico-científico. 

                                                 
75 A literatura sobre redes políticas enfatiza que a formulação de políticas ocorre dentro de uma variedade 

de redes mais de caráter interpessoal do que estrutural e que existe em níveis setoriais. (BRAMAN, 2004, 

p.22, tradução nossa). 
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Paulo Carneiro foi destacado nessa tese como foco de nossas reflexões pelo fato 

de ter mobilizado uma gama de agentes sociais que desenvolveram ações informacionais, 

colocando a informação como elemento estratégico para as políticas de Estado. Desde o 

momento em que a UNESCO iniciou as primeiras reflexões para a construção de um 

centro de documentação na América Latina, Paulo Carneiro se colocou à frente do 

processo, exercendo um papel de intermediário entre as instituições brasileiras que 

poderiam se mostrar interessadas a desenvolverem uma parceria com a UNESCO. 

A leitura da trajetória de Paulo Carneiro que procuramos apresentar se relaciona 

com a contextualização do regime global de informação que passou a ser expresso no 

mundo do pós-Segunda Guerra e produziu efeitos variados em diversas nações. Além 

disso, Paulo Carneiro contribuiu para a formatação de uma rede de relações entre a 

UNESCO e as instituições brasileiras formadas no Brasil durante as décadas de 1940-50, 

que visavam atender à política desenvolvimentista. Em torno dessa rede de relações 

desenvolveram-se articulações políticas que resultaram na formatação do IBBD, com 

características que foram sendo impressas ao longo dos debates entre as principais 

instituições envolvidas em seu processo de criação. 

Ao iniciar o processo para construção de um centro de bibliografia e 

documentação no Brasil, Paulo Carneiro assumiu uma posição de destaque como 

mediador e articulador. Coube a ele reunir as instituições brasileiras e estabelecer diálogos 

com diversas personalidades, com o intuito de tornar real a construção de um espaço em 

favor da organização, seleção, recuperação e acesso às informações científicas. Contudo, 

ao final do processo de construção do IBBD, a figura de Paulo Carneiro e da própria 

UNESCO foi sendo substituída pela hegemonia do CNPq, que passou a determinar a 

preocupação exclusiva com o fornecimento de informação técnico-científica. 

As ações informacionais do CNPq não visaram apenas a construção do novo 

centro de documentação, o IBBD, mas também beneficiaram em muito o crescimento das 

bibliotecas especializadas em instituições voltadas para a pesquisa. Assim, nesse período, 

as práticas da Biblioteconomia e da Documentação foram ressignificadas, com o 

surgimento de novos dispositivos técnicos que potencializaram a dinâmica do tratamento 

e da circulação da informação e do conhecimento. Por meio dessas ações informacionais 

desencadeadas pelas instituições criadas no período do pós-Segunda Guerra, é possível 

indicar que o Brasil vivenciava mudanças importantes no regime de informação 

estadocêntrico. O símbolo, o marco desse regime de informação foi a fundação do IBBD 

em 1954. 
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Como marco institucional para o campo da Biblioteconomia e da Documentação, 

assim como décadas mais tarde seria para a Ciência da Informação, o IBBD conferiu um 

novo tom aos debates de saberes-poder. Um novo saber-poder não adquire 

reconhecimento baseando-se apenas em reflexões e teorias, mas por meio de instituições 

que legitimem a atuação de seus agentes e divulguem seus ideais (MURGUIA, 2013). 

Dentro dessa lógica, o IBBD teve o mérito de oferecer uma maior racionalidade ao 

discurso que justificava a importância das práticas executadas pelos profissionais da 

Biblioteconomia e da Documentação em um meio social que deveria reconhecer o porquê 

da existência daquele novo saber. 

Após a Segunda Guerra, o surgimento de novas maneiras de fazer representações 

da informação se tornaram uma realidade porque surgiram novas práticas no campo da 

Biblioteconomia e da Documentação. Esse quadro permitiu a ampliação de serviços e 

produtos voltados para a organização de bibliografias e de documentação científica por 

meio de mecanismos institucionais que visavam o controle de práticas e discursos para o 

desenvolvimento do país nas mãos de um determinado grupo de indivíduos que 

direcionaram os limites e os espaços de expansão do regime de informação 

estadocêntrico. Esses atores sociais souberam se utilizar de seus poderes de influência 

para se mobilizarem a favor do fortalecimento e da valorização das ações informacionais 

de caráter técnico-científica em um novo contexto político, econômico e social, o qual 

percebia a ciência como imperativo para o progresso dos povos. 

As pesquisas em torno da informação permitiram que essa deixasse de ser 

entendida apenas como mera medida de organização para se tornar objeto de análise, 

como geradora de conhecimento (BARRETO, 1994). Por meio deste trabalho, 

procuramos apresentar a informação em um momento histórico-social específico em que 

essa passou a ser institucionalizada nas esferas do Estado como recurso estratégico para 

o desenvolvimento do país. Nesse contexto, a Biblioteconomia e a Documentação foram 

constituídas em um saber-poder dotado de relevância, especialmente no momento em que 

o Brasil procurava se adequar à demanda da informação de caráter técnico-científico em 

auxílio aos interesses da política desenvolvimentista. 

A configuração de um regime de informação estadocêntrico iniciado na Era 

Vargas e modificado pela presença de novos agentes após a Segunda Guerra Mundial 

influenciou na formação do IBBD. É dentro desse terreno primário que as ações de 

informação foram ganhando contorno nas mãos de agentes sociais em atuação nas mais 

diversas instituições que se caracterizavam por apresentarem programas voltados tanto 
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para o desenvolvimento de bibliotecas quanto para a valorização das práticas 

documentárias. 

Em nossas análises do processo de fundação do IBBD, como ponto de partida para 

as preocupações governamentais com a informação técnico-científica, procuramos 

contribuir com o campo da Ciência da Informação demonstrando que a formação de um 

regime de informação, que perpassava redes de relações ao envolver os mais diversos 

atores sociais, foi fundamental para a construção de uma instituição que tanto concorreu 

para o fortalecimento dos serviços de informação técnico-científica, da Bibliografia, da 

Documentação e da Biblioteconomia em todo o Brasil. O IBBD, e em seguida o Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), como um espaço privilegiado 

para a promoção de ações informacionais, cooperou para influenciar na formação de 

políticas de informação, essas sim reconhecidas por seu aspecto regulatório e formal. 
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