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RESUMO 

 

Da experiência como alunos do curso de Biblioteconomia com interesse em História do Livro 

e das Bibliotecas e da curiosidade em saber como a disciplina é vista nos currículos de outros 

cursos no Brasil nasceu este trabalho. Por encarar as disciplinas que envolvem preservação e 

conservação de acervo como conteúdo complementar, apresentamos experiências de sucesso 

nessa área que muitas vezes não faz parte do currículo dos cursos. Ao dividir as experiências 

vividas durante o curso em sala de aula, na monitoria das disciplinas e na participação em 

eventos com foco nesses assuntos, com a finalidade de gerar interesse aos colegas discentes 

para as disciplinas consideradas de vital importância para a manutenção e preservação de 

acervos, em auxílio ao trabalho do bibliotecário gestor. Para a pesquisa utilizou-se como base 

principal uma lista onde constam os cursos de Biblioteconomia no Brasil, situada no site do 

CRB-6, e posteriormente visitas aos sites de cada curso, bem como pesquisa em seus 

currículos. Foi arbitrado restringir os comentários aos cursos das universidades federais no 

Estado do Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

 

From the experience as students of the course of Librarianship with interest in History of the 

Book and the Libraries and the curiosity in knowing how the discipline is seen in the 

curricula of other courses in Brazil was born this work. By considering the disciplines that 

involve preservation and preservation of the collection as complementary content, we present 

successful experiences in this area that are often not part of the course curriculum. By 

dividing the experiences lived during the course in the classroom, in the monitoring of the 

disciplines and in the participation in events with focus in these subjects, with the purpose of 

generating interest to the student colleagues for the disciplines considered of vital importance 

for the maintenance and preservation of collections , in support of the work of the managing 

librarian. For the research it was used as main base a list where they are the courses of 

Librarianship in Brazil, located in the site of CRB-6, and later visits to the sites of each 

course, as well as research in their resumes. It was decided to restrict the comments to the 

courses of the federal universities in the State of Rio de Janeiro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como parte da formação profissional do Bibliotecário, os conhecimentos sobre 

História do Livro, Conservação e Preservação são pontos relevantes. A História do Livro faz 

parte do eixo estruturante do curso de Biblioteconomia e os ensinamentos apreendidos podem 

contribuir para minimizar danos aos acervos de bibliotecas e centros de documentação, 

evitando prejuízos materiais e financeiros muitas vezes irreparáveis. Na construção da linha 

do tempo para uma conexão entre passado, presente e futuro é possível compreender melhor 

a sociedade da informação em que vivemos. Preservação e Conservação são assuntos 

complementares que não podem ser esquecidos, e o bibliotecário com conhecimento nessa 

área é capaz de evitar muitos equívocos. Esses conhecimentos colaboram muito no momento 

da catalogação, na formação e desenvolvimento de coleções e demais atividades das 

bibliotecas e centros de documentação. 

Visto que as disciplinas não estão presentes em todos os cursos nos sites visitados e 

por compreender a importância dessas disciplinas nos currículos dos cursos de 

Biblioteconomia, será apresentado alguns dados sobre as disciplinas e relatos de nossas 

experiências como discentes do curso de Biblioteconomia.  

 

2 METODOLOGIA 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

Para classificar esta pesquisa, tomou-se como base a taxinomia apresentada por 

Vergara (2011), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi explicativa, pois “tem como principal objetivo tornar 

algo inteligível, justificar-lhes os motivos”, e descritiva porque visa descrever características 

identificadas nas ementas dos cursos de Biblioteconomia das Universidades Federais 

localizadas no Estado do Rio de Janeiro. (VERGARA, 2011, p.41) 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, porque para a fundamentação teórico-

metodológica abordou a investigação sobre os assuntos: biblioteconomia, história do livro e 

da biblioteca, preservação e conservação de acervos.  E participante porque “não se esgota na 

figura do pesquisador. Dela tomam parte pessoas implicadas no problema sob investigação, 

fazendo com que a fronteira pesquisador/pesquisado, seja tênue”. (VERGARA, 2011, p.42-

43) 

 Tomando por base o quadro disponibilizado pelo Conselho Regional de 

Biblioteconomia da 6ª Região, CRB-6, foi possível constatar que o Brasil possui 39 cursos de 

Biblioteconomia distribuídos por todas as regiões em instituições particulares e públicas.   

  

Quadro 1. Cursos de Biblioteconomia no Brasil por região. 

 

Região Número de instituições 

Norte 2 

Nordeste 8 

Centro-Oeste 5 

Sudeste 17 

Sul 7 

Total 39 

Fonte: CRB-6 (2018) 

 

 Nas 39 universidades que tiveram seus sites visitados a disciplina História do Livro 

foi encontrada em 12.  Nas demais universidades:  

• 2 constam no quadro do CRB-6, mas não foi possível localizar o curso no site da 

universidade;  

• 3 não foi possível acessar o site;  
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• 15 não têm em seu currículo disciplina sobre história do livro;  

• 7 possuem disciplinas com direcionamento semelhante, mas que envolvem outros 

assuntos.  

Optamos pela Região Sudeste por ter maior número de cursos, e foi arbitrado o 

Estado do Rio de Janeiro onde existem três cursos em cidades próximas: dois no Rio de 

Janeiro e um em Niterói. Os sites das universidades foram visitados para conhecimento das 

ementas e grade curricular. 

Para a disciplina Preservação e Conservação foram visitados os sites das 

universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, a partir do recorte arbitrado. Destas são 

apresentadas as mesmas informações relacionadas nas disciplinas de História do Livro. 

 

3 INFORMAÇÃO, MEMÓRIA E CULTURA 

  

Na Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) há um eixo que trata de Memória, Patrimônio e Cultura. Uma das disciplinas, 

“Políticas de Preservação do Patrimônio Bibliográfico”, com carga horária de 60 horas, 

complementa o conhecimento para uma melhor gestão do acervo, questão central neste 

trabalho. Seu foco circula nas políticas de preservação do patrimônio bibliográfico, 

conservação preventiva, preservação digital, planejamento de ações preventivas contra 

roubos, furtos e seguro de coleções e acervos bibliográficos, planejamento de ações 

preventivas para coleções especiais incluindo obras raras e política de preservação e o 

desenvolvimento de coleções.3 (EMENTÁRIO UNIRIO) 

 Tendo em sua formação as disciplinas sobre História do Livro e Preservação e 

Conservação, o bibliotecário adquire maior arcabouço teórico para entender o acervo que 

porventura tenha a seu cuidado, tendo condições de melhor avaliar, manter e cuidar. Segundo 

Cataldo (2017), professor ministrante da disciplina: “Fazer um diagnóstico efetivo, identificar 

coleções raras e especiais, capacitar a equipe de uma unidade de informação, elaborar uma 

política de preservação de acervos bibliográficos são ações esperadas de alunos que 

frequentam essas aulas.” 

                                                
3 O currículo do curso de Biblioteconomia na UNIRIO atualmente está dividido em três eixos temáticos: 

Biblioteconomia em Memória, Patrimônio e Cultura; Biblioteconomia em Ciência e Tecnologia; e 

Biblioteconomia para Gestão da Informação em Organizações. 
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3.1 Na prática 

 

 É possível apresentar exemplo prático sobre os ensinamentos de preservação de 

acervos de bibliotecas no sítio da Divisão de Bibliotecas e Documentação da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC RIO), o ‘Portal Cordel da Preservação’. A 

ação tem o intuito de sensibilizar a comunidade acadêmica sobre os benefícios da 

preservação das coleções de uma Biblioteca. (REIS; RIBEIRO, 2014) 

 A campanha intitulada “Cordel da Preservação nas Bibliotecas da PUC-Rio”, tem por 

objetivo “conscientizar os usuários e leitores de alguns cuidados, para prolongar a vida útil 

dos acervos”. Segundo Reis e; Ribeiro (2014) a ação foi “contextualizada na Literatura de 

Cordel, uma maneira alegre e animada de transmitir aos usuários, em sua maioria, jovens 

estudantes, dicas e orientações voltadas à preservação”. 

 O entendimento das bibliotecárias responsáveis pela a implantação deste projeto foi: 

[...] Cabe ao profissional bibliotecário incentivar o uso adequado dos materiais, 

ajudando na sensibilização dos usuários, de forma a conscientizá-los de que a 

preservação do acervo permitirá que um número maior de pessoas possa utilizá-lo 

por mais tempo (REIS; RIBEIRO 2014, p. 4). 

 

 A campanha fez sucesso, e em 2014 foi apresentada no formato pôster no XVIII 

Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias e atualmente ganhou seu próprio portal 

dentro Divisão de Bibliotecas e Documentação da PUC RIO.  

O Cordel da preservação nas bibliotecas da PUC-Rio, teve seu início no ano de 

2013 e se tornou parte integrante da rotina da Biblioteca. O comprometimento dos 

funcionários do atendimento e o controle sobre o estado da coleção, separada para 

avaliação, tem sido de grande significado para que essa ação obtenha resultado 
(REIS; RIBEIRO 2014, p. 6). 

 

 Atualmente com o título de ‘PRESERVAÇÃO’, o portal permite ao usuário navegar 

no ‘Cordel da Preservação’ ao acessar a página da Biblioteca da PUC RIO. 

 Outra interessante iniciativa para conscientização de bibliotecários, funcionários e 

usuários é o ‘Cuidado com os livros: bate-papo com o pessoal da Oficina’, uma visita de 

modo não tão acadêmico oferecida pela ‘Oficina de Conservação da Biblioteca da ECA/USP’ 

onde são fornecidas dicas e cuidados básicos com os acervos de livros e outros materiais que 

podem ser usadas com os acervos pessoais. A ideia surgiu de uma demanda dos bibliotecários 

de referência e dos funcionários de atendimento da Biblioteca da ECA/USP. A biblioteca 
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mantém um blog onde dá dicas de conservação e manutenção de acervos de livros e outros 

materiais, além de outros serviços. 

 Observa-se, também, que o conhecimento da História do Livro auxilia na 

Catalogação. Como exemplo, a precisão e completude da informação constante nas notas do 

exemplar possibilitam, dentre outras coisas, a identificação do item em caso de roubos e 

furtos. Alguns casos no Rio de Janeiro, como os ocorridos na FioCruz e UFRJ, foram 

solucionados com base nesses dados. A partir disso, verifica-se que uma identificação 

exaustiva facilita o resgate e devolução da obra ao seu legítimo dono. (FREIRE, 2016) 

 

4 AS DISCIPLINAS 

 

Dentro da proposta deste trabalho, pesquisamos as ementas das disciplinas que tratam 

dos assuntos história do livro, conservação e preservação. A seguir a pesquisa realizada. 

 

4.1 História do Livro 

 

 A partir das informações recuperadas através da pesquisa, as disciplinas que se 

dedicam ao assunto História do Livro são ofertadas como obrigatórias, e dentro da proposta 

deste artigo, se dividem de acordo com a universidade, a denominação da disciplina e carga 

horária, respectivamente: 

• Universidade Federal Fluminense (UFF): História do Livro e das Bibliotecas, 60 

horas; 

• Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): História do Registro da Informação, 

60 horas; 

• Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO): História do Livro e das 

Bibliotecas I e II, 60 horas cada. 

 

Para melhor ilustrar sobre o que tratam as disciplinas, as ementas são reproduzidas 

abaixo: 

- UFF:  

● História do Livro e das Bibliotecas: origem e evolução das técnicas do livro 

manuscrito e do livro impresso; o comércio do livro; a censura e os direitos autorais; 
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origem e evolução das bibliotecas; introdução da imprensa no brasil, sua difusão, 

necessidades e problemas atuais; a influência do livro no comportamento social do 

homem e na disseminação da informação científica. (EMENTÁRIO UFF) 

 

- UFRJ:  

● História do Registro da Informação: Evolução dos diferentes tipos de suporte de 

registro do conhecimento humano: da pré-história, passando pela invenção da 

imprensa, até os mais modernos tipos de materiais. (EMENTÁRIO UFRJ) 

 

- UNIRIO:  

● História do Livro e das Bibliotecas I – Disseminação de teorias, leis, princípios, 

métodos, metodologias e conceitos da História do Livro e das Bibliotecas, no âmbito 

da Biblioteconomia de Livros Raros, através de dois grandes períodos históricos: a 

Antiguidade e a Renascença, tendo como data-limite o advento da Tipografia, em 

meados do século XV. 

● História do Livro e das Bibliotecas II – Disseminação de teorias, leis, princípios, 

métodos, metodologias e conceitos da História do Livro e das Bibliotecas, no âmbito 

da Biblioteconomia de Livros Raros, através de dois grandes períodos históricos: a 

Modernidade – tendo como datas-limite o advento da Tipografia, em meados do 

século XV, e o século XIX – e a Contemporaneidade – que abrange os fenômenos 

relativos ao livro, à biblioteca e à leitura nos séculos XX e XXI. (EMENTÁRIO 

UNIRIO) 

 

Observa-se que o conteúdo das disciplinas parece tratar da evolução dos registros 

informacionais, seu aspecto comunicativo e cultural. Apesar de lidar com a história, 

produção, circulação e gestão da informação registrada, aparentam não evidenciar sua direta 

ligação com a história do livro e sua materialidade. De modo geral, trata dos registros de 

informação e transmissão cultural, estudando a evolução da literatura ocidental, origem e 

evolução da escrita, aparecimento do papel, geografia do livro, tipos de registros do 

conhecimento e livros e bibliotecas no Brasil Colonial.  

 

4.2 Preservação e conservação 
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Na pesquisa as disciplinas de Preservação e Conservação temos, por universidade, 

disciplina e carga horária, respectivamente: 

• UFF: Políticas de preservação e conservação de acervos, 60 horas;  

• UFRJ: Conservação e Preservação de Suportes Informacionais, 45 horas;  

• UNIRIO: Política de Preservação de Acervos Bibliográficos, 60 horas.  

Na UFF e UFRJ as disciplinas são obrigatórias. Na UNIRIO é obrigatória apenas para 

o Eixo 1. 

 

- UFF 

● Políticas de preservação e conservação de acervos: Conceitos básicos, categorias, 

componentes do planejamento, coleta de dados, recursos e questões em políticas, 

noções teóricas de composição dos agentes agressores e dos princípios gerais de 

preservação de documentos, atividades de conservação preventiva e prática de 

conservação reparadora. (EMENTÁRIO UFF) 

 

- UFRJ: 

● Conservação e Preservação de Suportes Informacionais: O papel da conservação e da 

preservação. Abordagem histórica. Princípios conceituais da conservação. A 

importância da preservação. Agentes de deterioração e seu controle: agentes externos 

e ambientais. Agentes bibliófagos e seu controle. Normas e procedimentos de ação. 

Tratamentos para a conservação. Desastres em bibliotecas: medidas de prevenção 

contra incêndio e inundações. (EMENTÁRIO UFRJ) 

 

- UNIRIO: 

• Política de Preservação de Acervos Bibliográficos: Preservação de acervos: conceitos, 

princípios e políticas. Políticas nacionais de preservação de acervos e coleções. 

Conceitos e princípios do patrimônio bibliográfico. Políticas de preservação do 

patrimônio bibliográfico. Conservação Preventiva, Bibliotecas e Patrimônio 

Bibliográfico. Planejamento de ações de preservação de coleções e acervos. 

Preservação digital. Planejamento de ações preventivas contra roubos, furtos e seguro 

de coleções e acervos bibliográficos. Planejamento de ações preventivas para coleções 
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especiais incluindo obras raras. A política de preservação e o desenvolvimento de 

coleções. (EMENTÁRIO UNIRIO) 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA DISCENTE 

 

 Mesmo partindo de diferentes vivências a História do Livro foi um atrativo comum 

para ambas. A participação em eventos como ouvinte ou como organizador também se 

mostrou enriquecedora. A possibilidade de conhecer assuntos relacionados ao curso de 

Biblioteconomia, e algumas vezes não contemplados no currículo, abre horizontes que podem 

se tornar temas de trabalhos ou até uma possibilidade de encaminhamento na vida 

profissional. Buscou-se demonstrar através deste relato sobre a vivência nas disciplinas como 

discente a importância dos conteúdos aqui mencionados. 

 Com a finalidade de cumprir as horas complementares exigidas para a integralização 

do curso as discentes participaram de eventos da área, o que rendeu aprendizado teórico e 

prático. A convivência com profissionais com experiência ampla e diversificada expandiu a 

rede de contatos, gerando oportunidades para participações em outros eventos e indicações 

para estágios. 

 O interesse das discentes na preservação e conservação foi despertado desde o início 

do curso e corroborado pela História do Livro, e a necessidade de instrumentalizar essa 

curiosidade levou a eventos específicos sobre esses temas. Todo o aprendizado e vivência, 

principalmente pelo conteúdo das disciplinas, foram de suma importância para fundamentar a 

já existente paixão pelos livros 

 Com o intuito de dar vistas às disciplinas em questão, foram apresentados trabalhos na 

Semana de Biblioteconomia ECA-USP, em 2017; e no XXI EREBD N/NE – Encontro 

Regional de Estudantes de Biblioteconomia e Documentação do Norte e Nordeste, em janeiro 

de 2018. 

  O relacionamento da História do Livro com as disciplinas de Catalogação, Formação 

e Desenvolvimento de Coleções, Estudo de Usuários e Fontes de Informação foi observado 

no decorrer do curso. Para a administração de uma biblioteca ou centro de documentação, as 

noções de preservação e conservação são de vital importância, pois colaboram com o gestor 

em importantes decisões. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Relatar nossa experiência e percepção das disciplinas tem por objetivo tentar iniciar 

uma discussão quanto a importância da salvaguarda dos acervos. 

 Ter conhecimento sobre questões do passado é importante para analisarmos como 

solucionar questões do presente/futuro. As experiências, ideias e informações resgatadas no 

estudo históricos trazem contribuições que podem garantir aos acervos e as bibliotecas um 

futuro mais tranquilo e promissor. (DARNTON, 2010, p. 12). 

A importância de disciplinas que abordam a História do Livro, Preservação e 

Conservação de Acervos é patente e não deve se limitar a Biblioteconomia. O conhecimento 

de detalhes sobre os livros e sua constituição são utilizados no momento da catalogação, da 

indexação e, em casos de furtos e roubos, na identificação e recuperação do acervo. A 

Biblioteconomia é multi, inter e transdisciplinar. Trabalhar em conjunto com profissionais de 

história, química, conservação, entre outros, tem muito a contribuir para a discussão e 

desenvolvimento da área.  

Estando enredada a história da Biblioteconomia, a História do Livro é agente 

formador do Bibliotecário e contribui para a conscientização deste profissional quanto a sua 

responsabilidade sobre o acervo que está ao seu cuidado. 

Pelo que aqui se expôs, acredita-se que estas disciplinas devam estar nos currículos de 

todos os cursos de Biblioteconomia, para uma formação sólida com entendimento de que uma 

tecnologia não substitui outra, e a conservação dos bens bibliográficos fortalece a história dos 

seres humanos.  
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