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APRESENTAÇÃO

A Semana Acadêmica de Biblioteconomia (SEABI) foi criada em 2009 como um
evento extensionista do Curso de Biblioteconomia do Campus Avançado da UFC no Cariri. O
objetivo do evento era trazer à tona discussões sobre a área e contribuir para o crescimento
acadêmico.
É um evento de caráter regional, de ocorrência anual e que congrega estudantes de
todo o curso de Biblioteconomia e profissionais da informação. Contempla uma programação
científica e cultural com palestras, rodas de conversa, minicursos e oficinas.
Em seu histórico estiveram presentes professores, pesquisadores e bibliotecários do
Mistério do Desenvolvimento Agrário/NEAD - Projeto Territórios Digitais, CAPES, USP São
Paulo, USP Ribeirão, UFPB, UFPE, UFRJ, UFC, Editora Briquet de Lemos e tratou de
diversos temas.
Em sua sétima edição, a SEABI vem com o tema Biblioteconomia e Inovação:
práticas e soluções criativas, e visa abordar, durante todo o evento, questões relativas à
criatividade e inovação no ambiente das unidades de informação, promovendo o diálogo entre
pesquisadores, sugestões de ações e relatos de experiência.
Nesta edição tem-se pela primeira vez apresentação de trabalhos nas modalidades:
artigo completo e resumo expandido com a participação de discentes, docentes e profissionais
da informação. A organização para submissão ficou assim distribuída: GT 1 - Fundamentos
Históricos e Epistemológicos da Biblioteconomia e Ciência da Informação; : GT 2 Organização e Representação da Informação e do Conhecimento; : GT 3 - Mediação em
Centros de Informação; GT 4 - Gestão e Empreendedorismo em Unidades de Informação;
GT 6 - Livre. Foram escolhidos a partir da avaliação às cegas os melhores artigos que serão
publicados posteriormente em edição especial do periódico “Folha de Rosto: revista em
biblioteconomia e ciência da informação”.

Os Organizadores
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VII Semana Acadêmica de Biblioteconomia – SEABI 2015
Biblioteconomia e Inovação: práticas e soluções criativas
GT 5: [Tecnologias da Informação]

PROCESSO DE AUTOMAÇÃO NO LACIM: SUGESTÃO DE UM NOVO
SOFTWARE

Melissa Cristina Silva 1
Josiany Hevellim dos Santos Gonçalves2
David Vernon Vieira3

RESUMO:
Tem como principal objetivo a sugestão de um novo software (livre) para o Laboratório de
Ciência da Informação e Memória-LACIM, do Curso de Biblioteconomia, da Universidade
Federal do Cariri. O programa a ser sugerido e escolhido de acordo com as necessidades dos
estagiários foi o Biblivre que mais se sobressaiu aos demais softwares livres, inclusive ao
PHL (Personal Home Library), atual programa utilizado pelo laboratório.
PALAVRAS-CHAVE: Software de automação – Bibliotecas. LACIM – Sugestão de
software. PHL. Biblivre.
1 INTRODUÇÃO
Com o avanço tecnológico a busca por informações cresceu aceleradamente e de
maneira ininterrupta, principalmente nas bibliotecas, arquivos, centros de documentação,
entre outros. Por consequência, houve-se a necessidade de agilizar esse processo ao criar

1

Graduanda no Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Bolsista no Programa de
Iniciação à Docência (PID): E-mail: meloficial.biblio@hotmail.com
2
Graduanda no Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Bolsista no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). E-mail: j.hevellim@hotmail.com
3
Professor Dr. do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA). E-mail:
davidvernon@ufca.edu.br
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softwares de automação de bibliotecas que possibilitassem uma boa disseminação e
recuperação da informação deixando o usuário satisfeito ao final de sua pesquisa.
Para os bibliotecários, isso contribuiu bastante na realização dos processos de
empréstimo e devolução, além do tratamento técnico dos suportes contidos na biblioteca onde
atuam. O tempo gasto antes para encontrar determinado livro, periódico, etc., era bem maior e
hoje, com o surgimento e desenvolvimento contínuo desses softwares, esse tempo quase
nunca se é calculado já que a rapidez e agilidade do profissional da informação juntamente
com assistência desses sistemas de automação progrediram consideravelmente.
Trazendo como exemplo o LACIM – Laboratório de Ciência da Informação e
Memória – da Universidade Federal do Cariri (UFCA), será proposto um novo software que
atenda as necessidades do laboratório, pois o atual deixa a desejar em alguns aspectos,
provocando aos estagiários deste espaço o seguinte questionamento: Qual seria o melhor
software de automação, de acordo com exigências do LACIM, para o arquivamento de seu
acervo cujo custo de aquisição fosse zero?
O programa utilizado atualmente pelo laboratório é o Personal Home Library (PHL),
que é livre (freeware), pois dá acesso ao código-fonte e sua licença é aberta. Possui a
vantagem de operar em vários tipos de dispositivos móveis que estejam conectados à internet,
como smartphones e tablets.
O PHL não exige qualquer treinamento prévio para seu uso, pois sua interface é de
simples acesso. Ele também conta com um padrão de registro no qual se assemelha ao
MARC, UNIMARC, MARC21, sendo este último o mais conhecido.
O PHL é utilizado no Centro de Multimeios Poeta Alberto de Moura, na Escola de
Ensino Fundamental e Médio Dom Francisco de Assis Pires, localizada na cidade de
Ipaumirim-Ceará.
No intuito de uma melhor adequação para o tipo de acervo do LACIM, serão
destacados alguns pontos de vistas observados na literatura, e características percebidas
nesses softwares, para então, elencar a necessidade da mudança na automação da unidade, já
que este laboratório, além de local para prática de atividades do Curso de Biblioteconomia,
também se caracteriza como unidade de informação.
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Procurou-se ainda observar alguns fatores que auxiliam na tomada de decisão do
gestor, quando se trata de escolher um sistema que se alinhe ao perfil da instituição. Ou seja,
um sistema que seja proveniente ao laboratório, mas que esteja num custo acessível, pois a
Universidade Federal do Cariri, como instituição governamental, não dispõe de tantos
recursos para investir nessa área, e conta com uma biblioteca, onde já existe um software de
automação. Portanto, a seleção deve ser feita, preferencialmente, entre os softwares gratuitos.
Por ter um acervo diversificado, o LACIM necessita de cuidados especiais,
principalmente no processamento técnico das suas obras. O LACIM classifica-se como uma
instituição pública, pois é “constituída por capital exclusivamente público, aliás, sua
denominação decorre justamente da origem de seu capital, isto é, público, e poderá ser
constituída em qualquer uma das modalidades empresariais” (JUSBRASIL, 2009).
Entretanto, o LACIM dispõe de obras que foram doadas por poetas da região do
Cariri, Renato Casimiro e Daniel Walker, e também por professores e estudantes do Curso de
Biblioteconomia. O espaço não recebe nenhum tipo de recurso financeiro da instituição
superior que o detém. O material oferecido pela UFCA para a realização das atividades
compõe-se de luvas e máscaras cirúrgicas, livros de anotações, lápis e caneta. Embora isso
ajude ainda não é o suficiente para suprir às necessidades deste tipo de unidade de
informação, visto que o acervo é formado, principalmente, por materiais já desgastados, que
requerem todo o cuidado (de serem manuseados com luvas apropriadas, de serem
higienizados com pincéis adequados, etc.) que um laboratório profissional que um Curso de
Graduação em Biblioteconomia precisa. Porém, o custo para se realizar estas atividades é
bastante alto, desta forma faz-se necessário a busca de patrocinadores que apóiem na
aquisição de material para que as atividades sejam plenamente realizadas pelo LACIM.
Sendo assim, a única solução é trabalhar com o que se tem de disponível, ou seja, os
estagiários poderiam buscar patrocinadores e/ou projetos que apoiassem cultural e
financeiramente o laboratório, além de buscar inovar o ambiente e as técnicas de
armazenamento do acervo, procurando sempre melhorar o trabalho dos estagiários e dos
usuários.
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Com isto, algumas provocações foram feitas por alguns estagiários quando traçaram
um objetivo principal para esta pesquisa, sendo este, mostrar as características do Biblivre que
mais se adéquam ao LACIM para sugeri-lo como novo software de automação para a
preservação e arquivamento do acervo contido no laboratório.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quanto à abordagem, utilizou-se da pesquisa qualitativa, na qual “não se preocupa
com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um
grupo social, de uma organização, etc” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). As autoras
também complementam que “a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da
realidade que não podem ser quantificados centrando-se na compreensão e explicação da
dinâmica das relações sociais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32).
Quanto à natureza, o trabalho utilizou a pesquisa aplicada, logo o objetivo é transmitir
o conhecimento a partir do problema específico analisado e discutido, gerando soluções para
os demais pesquisadores locais.
Conforme os procedimentos utilizados, a pesquisa se classifica como bibliográfica:
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências
teóricas já analisadas, e publicadas por meios críticos e eletrônicos, como
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas que
se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências
teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a
resposta (FONSECA, 2002 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 37).

A seguir, apresentam-se os resultados e as discussões sobre a proposta.

3 AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS
Na tentativa de redução do trabalho manual, o homem buscava automatizar suas
atividades e seus esforços, desde muito tempo atrás. Com a criação de objetos que de alguma
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forma diminuísse sua força gasta e seu tempo. A revolução industrial foi uma das mais
significativas automações que ocorreram no século dezenove.
Uma das tarefas mais difíceis foi fazer muitos aceitarem ser substituídos por
máquinas. Por mais que o tempo tenha passado, muitos ainda se recusam a conhecer as novas
tecnologias, por medo de que isso se repita. Mas ainda assim, há uma corrente de pessoas, que
com o tempo, conseguiu juntar as novas tecnologias com suas atividades, em sua organização.
As bibliotecas estão dentre essas organizações que evoluíram com as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) e transferiram processos altamente manuais para processos
automatizados. Portanto, hoje numa biblioteca há uma quantidade considerável de serviços
que foram informatizados e reduzem a atividade manual do bibliotecário.
As bibliotecas no Brasil começaram a se informatizar no final dos anos 80, porém na
última década é que notamos uma crescente demanda por soluções no que se refere a esta
automação. Existem muitas opções no mercado, desde programas simples até outros mais
sofisticados, de programas pagos até programas distribuídos livremente, com código aberto
ou não, as opções variam conforme a necessidade da instituição (CALCADA, 2009).
[…] Que software devo escolher para informatizar minha biblioteca? Essa
pergunta só pode ser respondida mediante a uma análise detalhada do
ambiente organizacional a que o programa irá servir e um estudo detalhado
de quais serviços serão automatizados. Feito isso, pode-se fazer uma
consulta na literatura especializada na área de automação e gestão de
bibliotecas visto que vários autores apontam metodologias e sugestões para a
escolha do software certo (RODRIGUES; PRUDENCIO, 2009).

Todavia, essa análise, por vezes, não é feita pelo profissional, e o programa pode não
se adequar a sua unidade de informação. Ou seja, pode atrapalhar o processo de
armazenamento do acervo. Consequentemente, a recuperação da informação não é feita
corretamente e provém de não atender por completo às necessidades dos usuários.
Além da escolha e implantação de software e de hardware, para um projeto de
informatização de bibliotecas, é necessário considerar aspectos referentes à rede de
comunicação (o terceiro elemento das chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação TIC´s) e à gestão das bases de dados que precisam ser introduzidas (ou construídas), com as
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quais o(s) software(s) possa(m) apoiar o desenvolvimento das atividades e de prestação de
serviços (PONTES, 2010).
Em geral, automatizar significa a utilização de máquinas na execução de tarefas que
antes eram executadas pelo homem. Nas bibliotecas e centros de informação, a automação
surge para oferecer um atendimento eficaz e eficiente ao usuário, poupar tempo, aperfeiçoar
os processos, atender a demanda, auxiliar a aquisição, tornar a organização mais precisa e
principalmente atender às necessidades do usuário em curto espaço e tempo. “Para os
usuários, essas tecnologias tornaram acessíveis maior número de bases de dados para a
realização de pesquisas, além de terem proporcionado a possibilidade de comunicação entre
elas” (FIGUEIREDO, 1996 apud RODRIGUES; PRUDÊNCIO, 2009).
Uma biblioteca hoje é um ambiente onde pessoas buscam certeza para suas dúvidas,
ou apenas material para embasamento teórico. Os consulentes, por vezes, nem sabem o
trabalho que o bibliotecário faz, além do atendimento. Nos “bastidores” as atividades feitas é
que definem se as questões serão solucionadas completamente, porque se não houver sucesso
na recuperação da informação, talvez não seja possível concluir a questão completamente. E
na atualidade, todo esse trabalho de processamento técnico é feito com o auxílio de
computadores.
A automação de uma biblioteca ou de uma unidade de informação é uma atividade
bastante complicada, e requer uma gestão em torno do que será feito. É recomendável a
criação de um projeto que elenque todos os setores que serão automatizados, e como pretende
fazê-lo. McCarty (1988 apud RODRIGUES; PRUDÊNCIO) apresenta sete características
essenciais de um projeto para iniciar a automação de uma biblioteca:
1. Deve oferecer experiência relevante na automação de serviços bibliotecários;
2. Ser adequado aos recursos financeiros e humanos da biblioteca;
3. Oferecer um produto visível, inclusive ao público;
4. Oferecer resultados em curto ou em médio prazo;
5. Não depender para seu funcionamento da digitação de grande quantidade de dados;
6. Permitir à biblioteca um controle adequado sobre suas fases principais;
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7. Permitir automação conforme um cronograma flexível, dependendo de conveniência
de biblioteca.
Epstein, (apud CAVALCANTE, 2011) alerta para o fato de que não existe um sistema
ideal, as funções dele podem não suprir as atividades realizadas e nem com a rapidez
desejada. Também não ter custo adequado à situação da unidade. Mas isto é algo que precisa
ser discutido, até porque como já foi dito anteriormente, é necessário que haja a elaboração de
um projeto para verificar qual o melhor programa de automação que se encaixe aos recursos
financeiros e humanos da biblioteca, de modo geral.

3.1 LABORATÓRIO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E MEMÓRIA-LACIM
Percebendo a grande carência na falta de um laboratório, o Curso de Biblioteconomia
da antiga Universidade Federal do Ceará-UFC Campus Cariri, criou em 2008 o LACIM
(Laboratório de Ciência da Informação e Memória), tendo como principal finalidade a
execução de atividades práticas do Curso, além da preservação da memória do Cariri, pois seu
acervo é composto por diversos suportes, sendo eles jornais da região, periódicos, livros,
esculturas e cordéis.
Cada tipo de material possui seu próprio método de processamento técnico, já que o
mesmo tem peculiaridades que requer uma análise minuciosa antes de inserir seus dados no
PHL. Não obstante, são feitas aqui algumas observações: primeira, os jornais são catalogados
numa planilha do sistema operacional do computador do laboratório; segunda, por
consequência da mudança de sala e por nunca ter sido feito um backup dos arquivos contidos
no disco rígido do computador, além do mesmo estar danificado por motivos desconhecidos,
todo o material que foi catalogado no PHL e na planilha perdeu-se completamente. Depois
desse acontecimento tão lamentável, houve uma maior preocupação com o LACIM, de modo
que professores do Curso de Biblioteconomia elaboraram novos projetos (2015) para tentar
solucionar em médio prazo, os principais problemas do laboratório. Entretanto, muita coisa
ainda precisa ser feita, e uma delas é o que está sendo discutido neste texto com a sugestão da
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implantação um novo programa de automação para este espaço de informação, memória e
cultura local.
Na parte de cordéis, certas dificuldades são encontradas na classificação deles, porque
o mais próximo é folheto, quando se utiliza a CDD, mas um cordel, não é semelhante a um
folheto, além de ser mais específico, porque faz parte da literatura regional.
Cavalcante (2009) diz que no Brasil e em todo o mundo usam-se as duas mais
conhecidas classificações bibliográficas, a CDD 4 e a CDU5. Ela também afirma que são as
mais abrangentes. Mas, quando se analisam alguns temas mais peculiares de algumas regiões,
como no caso do cordel, tratando-se do Nordeste Brasileiro, ainda não há um aprofundamento
e nem uma classificação própria para esse tipo de documento.
Os softwares de automação próprios para o processamento técnico de uma biblioteca,
em sua maioria, têm suas categorias divididas com base nessas classificações decimais,
portanto, para este tipo de laboratório específico, é necessário um estudo, uma análise para
encontrar um software que se encaixe nesse seu perfil.

3.2 SOFTWARES COMERCIAIS, GRATUITOS E LIVRES
Softwares comerciais são aqueles desenvolvidos principalmente por uma empresa
renomada, para suprir as exigências de outras empresas e/ou instituições. Esses programas
possuem o código-fonte fechado e sua licença só é liberada quando comprada, ou então, a
empresa pode utilizar versão para teste que tem um prazo para expirar, e quando isso acontece
o programa para de funcionar. Um exemplo comum desse sistema para bibliotecas é o
Pergamum desenvolvido pela PUC-PR.
Com o intuito de falar sobre software gratuito e software livre é preciso fazer a
distinção entre os dois, pois ainda existe muita confusão, por parte da sociedade, quando se
vai fazer a definição de ambos.
4

Classificação Decimal de Dewey. Classificação documentária desenvolvida por Melvil Dewey (1851-1931),
em 1876. Atualmente é o sistema de classificação bibliográfico mais consultado no mundo.
5
Classificação Decimal Universal. Classificação documentária desenvolvida por Paul Otlet (1868-1944) e Henri
La Fontaine (1854-1943). Atualmente é um dos sistemas de classificação bibliográfica mais utilizado
internacionalmente para a indexação por assunto no mundo.
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Para Dziekaniak (2004 apud RODRIGUES; PRUDÊNCIO, 2009, p. 7) vale ressaltar
que a diferença entre esses dois sistemas é que:
[...] enquanto o software gratuito apenas pode ser utilizado sem custos na
aquisição, o software livre possui uma filosofia de cooperação e liberdade de
atualização e criação de novos módulos nestes sistemas, uma vez que é open
source, ou seja, seu código-fonte é disponibilizado para manipulação dos
usuários com conhecimento em programação.

O software gratuito, também conhecido como freeware, é um programa
disponibilizado sem qualquer custo de aquisição, com sua licença liberada, entretanto, seu
código-fonte nem sempre acompanha o processo de aquisição. Este tipo programa não
permite aos seus usuários quaisquer modificações, muito menos a comercialização sem um
aviso prévio ao seu autor, até mesmo uma permissão. Exemplo desse sistema é o WinISIS.
No caso do software livre, de acordo com a Free Software Foundation 6, ele só é livre
se atender a quatro necessidades específicas:
1. A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito;
2. A liberdade de estudar o funcionamento do programa, e adaptá-lo para as
necessidades. O acesso ao código-fonte é requisito para esta liberdade;
3. A liberdade de distribuir cópias de modo a ampliar as possibilidades de
acesso a tais programas;
4. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os aperfeiçoamentos, de
modo que a comunidade se beneficie, sem gastos adicionais (SILVA,
2007 apud RODRIGUES; PRUDÊNCIO, 2009, p. 8).

Geralmente, há profissionais que optam por um software livre, que segundo a
definição de Lee (2010 apud CAVALCANTE, 2011) é “um software que dá ao usuário a
liberdade de compartilhar, estudar e modificar. Chamamos isso de software livre porque o
usuário é livre”. Permite uma maior liberdade ao usuário, no que corresponde a adequar o
programa às suas principais necessidades.
Pode-se considerar que a história do software livre começou em 1969, quando um
homem chamado Kenneth Thompson criou o sistema Unix, um sistema operacional multi6

Organização sem fins lucrativos fundada em 1985 por Richard Stallman e que se dedica a eliminação de
restrições sobre a cópia, redistribuição, estudo e modificação de programas de computadores.
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tarefas, utilizado em universidades e grandes empresas na década de setenta, este sistema
operacional era distribuído gratuitamente com seu código fonte aberto. A sigla OSS (Open
Source Software) serve para designar este tipo de programa, que pode ser modificado um
usuário que entenda de informática, diferentemente, por exemplo, do sistema Windows que
tem seu código fechado (CALCADA, 2009).
Com um software livre, a possibilidade de mexer em ferramentas, e adaptá-lo ao
ambiente informacional, faz desse modelo um padrão regulável, ou seja, que pode ser
ajustado, de forma a facilitar o manuseamento. Trazendo benefícios ao serviço de referência
de uma biblioteca, fazendo o profissional que o controla, ter melhor desempenho e acostumar
com a sua interface.
Geralmente, em bibliotecas, esses softwares têm as categorias mais comuns de
armazenamento, limitando alguns tipos diferentes de documentos. Exemplos desse sistema
são o PHL e o Biblivre.

3.3 PHL
O Personal Home Library (PHL) é uma aplicação web (um emprego de software que
utiliza a web, através de um browser como ambiente de execução) desenvolvido a partir de
padrões internacionais adotados por bibliotecas, como o formato de linguagem ISIS –
UNESCO. Todas as bases de dados que constituem o PHL podem ser manipuladas por
qualquer ferramenta de gestão de bases de dados ISIS, e também serem exportadas pelo
formato de intercâmbio ISO 27091. Nesse sistema é possível fazer buscas simultâneas em
várias bases de dados e importação de registros de outras bibliotecas através do protocolo
HTTP, o que vem diminuir substancialmente o custo de instalação e manutenção e por ter
sido desenvolvido dentro de um ambiente CDS/ISIS, nele prevê a fácil migração de acervos
desse tipo, além de vários outros (PONTES, 2010).

3.4 BIBLIVRE
Em 2006, o Biblivre foi criado pela Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional
(SABIN), sob a direção do Dr. Paulo Marcondes Ferraz.
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A SABIN foi criada no final de 1985 e se constitui de uma sociedade civil e não
possui fins lucrativos, declarada, respectivamente, pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria
de Estado da Justiça como uma entidade de Utilidade Pública Federal e Estadual.
Esta Sociedade tem os seguintes objetivos:
 Contribuir para o aprimoramento patrimonial, técnico e cultural da Fundação
Biblioteca Nacional;
 Apoiar as atividades culturais e científicas ordinárias da FBN, bem como seminários,
mesas redondas, debates, ciclos de palestras, cursos, reuniões, encontros, conferências,
exposições, espetáculos artísticos, projeções cinematográficas, lançamentos de livros e
publicações;
 Firmar convênios para fins sociais, com pessoas jurídicas de direito público e de
direito privado, nacionais ou estrangeiras;
 Obter de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras,
subvenções, doações em dinheiro ou em obras, destinadas à consecução dos objetivos
da Sociedade.
O Dr. Paulo Marcondes Ferraz propôs o primeiro projeto de aperfeiçoamento da
versão do software Biblivre, programa esse que fornece o serviço de automação de
bibliotecas, em que todo o acervo pode ser inserido em uma base de dados possibilitando ao
cliente uma busca mais rápida com uma maior satisfação na obtenção das informações
necessárias, além de deixar o bibliotecário contente em saber que pôde atender às
necessidades de seu usuário.
A proposta para o aprimoramento dessa nova versão foi aprovada pelo Ministério da
Cultura, sob o patrocínio da IBM Brasil e da Lei Rouanet de incentivo ao desenvolvimento
sociocultural (Lei 8.313/91).
As versões (1.0 e 2.0) finais do Biblivre foram completadas pelo Dr. Jean-Louis de
Lacerda Soares, com o apoio da COPPE/UFRJ.
Desde o início, o projeto visou que o programa fosse distribuído livremente a qualquer
biblioteca que sentisse a necessidade de usá-lo, tornando-o então, um software livre, passando
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assim a ser reconhecido como Biblioteca Livre. Desde então, ele vem sendo aperfeiçoado com
atualizações totalmente gratuitas. Sua versão (4.1.6) atual é a de fevereiro de 2015, que vem
com novas correções: a) correções na busca bibliográfica para nomes de autor com ponto ou
traço; b) correção na localização de exemplares depois da edição.
A seguir, se fará uma análise entre o PHL e o Biblivre.

3.5 ANÁLISE ENTRE O PHL E O BIBLIVRE
A análise dos sistemas PHL e Biblivre visa atender a necessidade de melhorar o
processo eletrônico de arquivamento do LACIM, ou seja, aperfeiçoar o sistema já usado, ou
então, passar a utilizar dos recursos de outro sistema, que é o caso da abordagem deste
trabalho.
A escolha para sugestão foi o software Biblivre que se deu pela pesquisa feita tanto na
página da web do programa, como também em sua própria interface, quando uma das autoras
deste trabalho instalou o software em seu computador pessoal.
Inicia-se agora uma pequena amostra do que compõe o PHL e o Biblivre, a partir do
método utilizado que será a exposição das vantagens oferecidas por ambos os programas.

Quadro 1: Dados informacionais técnicos do Personal Home Library (PHL)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Servidor de bases de dados WWWisis©Bireme (wxis.exe): É o interpretador dos scripts que
compõe o PHL. Esta característica é que possibilita que o PHL seja
utilizado até em servidores menores que 486 com baixa capacidade
de memória RAM.
Linguagens
de XML IsisScript, JavaScript, HTML e XML.Todos os scripts que
compõe o PHL são distribuídos com os códigos fontes abertos, em
desenvolvimento
arquivo de texto, permitindo que sejam modificados, se necessário.
Padrões do Registro e Registro bibliográfico: PHL/Standard e LILACS/Bireme; Elementos
de dados: AACR2; Base de dados: CDS/ISIS; Apresentação: ABNT
Bases de dados
6023:2002.
Compatível com os sistemas operacionais: Unix; Linux; FreeBSD;
Sistemas Operacionais
Windows (todos). Requer suporte CGI;
Qualquer navegador Web, versão 5 ou superior: Internet Explorer;
Softwares (Cliente)
Netscape; Mozilla; Opera; Firefox, etc.
Observação: Para cliente monousuário não requer autorização. Requer licenciamento para
implementação em ambiente de rede, com custo sobre o serviço.
Fonte: http://www.elysio.com.br/

16

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

Observando o Quadro 1, percebe-se que para ter um software, especificamente o PHL,
existem algumas exigências. E elencando a última linha do quadro, vale ressaltar que nem
todo software livre é gratuito. Alguns selecionaram serviços para cobrar taxas, outros, são
completamente pagos, mas ainda assim são livres, por permitir modificação do usuário, por
compartilhar informações, ou ter acesso a bases de dados.
Os softwares gratuitos são uma ótima opção para lugares onde não há nenhum recurso
disponível para informatizar suas bibliotecas. Estes programas não têm custo algum para sua
instalação, porém, suas atualizações podem requerer algum gasto (RODRIGUES;
PRUDÊNCIO, 2009).
Dentre esses softwares, existem o Koah, OpenBiblio, Gnuteca, e outros. O Koah foi
criado para solucionar o processo de gestão integrada de bibliotecas e está traduzido em cerca
de 100 idiomas, inclusive o português. O OpenBiblio possui como funcionalidade a
administração de bibliotecas, sendo mais utilizado no Brasil, ele também roda em
computadores que tenham o Linux ou Windows instalados. Já o Gnuteca, conta com diversas
ferramentas de automação e suporte à múltiplas bibliotecas.
Partindo para o Biblivre, a seguir serão expostas algumas especificações e recursos
oferecidos pelo mesmo, conforme a própria página da web do programa apresenta.
Quadro 2: Recursos do Biblivre
RECURSOS DO BIBLIVRE
Integração de todas as funções da
biblioteca
Software em 3 idiomas
Possibilidade de customização
(personalização) do sistema
Documentação (manuais)
Licenciamento do produto

Interface gráfica

Arquitetura de rede cliente/servidor
Acesso via browser (internet)
Acesso via Intranet
Leitura de código de barras
Compatibilidade com os sistemas operacionais
Unix, Linux, Windows (XP/Vista/7/8) e
qualquer outro onde funcionem os aplicativos
Java, Tomcat e PostgresSQL
Quantidade máxima de registros por base de
dados
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Possibilidade de customização
(personalização) da interface

Compatibilidade com o formato MARC

Menu de ajuda interativo

Protocolo de Comunicação Z39.50

Fonte: http://www.biblivre.org.br/index.php/sobre-biblivre/o-programa/recursos

Além de ter mais doze razões para se usar o Biblivre, que são:
1. Custo zero;
2. Ferramenta ágil e prática, de fácil uso;
3. Acesso aos catálogos de qualquer biblioteca do mundo através do
Protocolo Z39.50;
4. Roda no Windows, no Linux, no Unix ou compatível;
5. Interface simples: diferentes materiais podem ser catalogados nas bases
bibliográficas (livro, panfleto, tese, periódico, artigo de periódico,
manuscrito, iconográfico, cartográfico, audiovisual, música (som),
partitura, legível por computador, objeto 3D);
6. Busca por autor, título, assunto, ISBN (International Standard Book
Number) ano de publicação, todos os atributos, serial da obra e tombo
patrimonial;
7. Permite a catalogação do acervo das bibliotecas e a consulta online de
títulos, fichas técnicas, trechos de livros e até de obras completas;
8. Possibilita ler e imprimir obras que estão em domínio público;
9. Promove a informatização e a modernização de sua biblioteca;
10. Programa free software: permite que o usuário personalize o programa de
acordo com a sua necessidade;
11. Utilizado por mais de 6 mil bibliotecas no Brasil e em países lusófonos;
12. Atualizações permanentes e gratuitas (BIBLIVRE, 2005/2014).

Conforme o que foi exposto e também às necessidades percebidas e apresentadas no
decorrer do trabalho, viu-se que a melhor escolha para um novo software proposto ao LACIM
é realmente o Biblivre, pois é mais completo que o PHL em diversos pontos, segundo os
atuais estagiários.
Para o treinamento dos estagiários, baseia-se no cronograma proposto, de acordo com
Wilbert et al., quando diz que são necessários
 30 dias para a instalação do aplicativo, onde seriam analisados e
solucionados problemas relacionados a instalação;
 10 dias para o treinamento do bibliotecário, onde o mesmo seria orientado
quanto a catalogação das obras;
 60 dias para a catalogação das obras pelo bibliotecário;
 20 dias para o treinamento do bibliotecário no que tange a utilização diária
do aplicativo, como por exemplo, devolução, empréstimo, reservas e
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eventuais problemas que possuam surgir na utilização do aplicativo
(WILBERT et al., 2010, p. 7).

Com a utilização do Biblivre no LACIM, serão realizadas as seguintes atividades:
catalogação, indexação, registro do acervo no software e, futuramente empréstimos e
devoluções, já que o laboratório ainda não conta com este tipo de processo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi visto durante a elaboração deste trabalho, as bibliotecas e centros de
documentação precisam estar automatizados, uma vez que à procura por novos
conhecimentos cresce de modo desenfreado acarretando numa desordem de informações. Por
isso que com a existência de softwares nessas unidades de informação a organização,
recuperação e disseminação da informação vão auxiliar os profissionais bibliotecários que
atuam nesses espaços, além de facilitar a busca aos usuários.
Sendo assim, como o LACIM é um laboratório que contribui para as práticas do Curso
de Biblioteconomia da UFCA, além de ser também uma espécie de biblioteca, o LACIM
possui suas necessidades que precisam ser atendidas, uma delas é o armazenamento eletrônico
de seu acervo que é bastante diversificado. Para isto, feito um estudo analisando o software
atual (PHL), que deixa a desejar em alguns aspectos, e outro software (Biblivre) que foi
sugerido como uma possibilidade de solução para suprir aquilo que o atual não faz.
Depois das análises, concluiu-se que o Laboratório de Ciência da Informação e
Memória-LACIM precisa sim de um novo programa de automação de bibliotecas, para que
seu funcionamento seja otimizado.
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RESUMO
Tem como principal objetivo abordar o surgimento das práticas realizadas através do apoio
dos laboratórios nos cursos de graduação existentes na Universidade Federal do Cariri
(UFCA). Bem como apresentar os programas de incentivo à formação acadêmica e expor à
comunidade local e acadêmica as atividades realizadas pelo Laboratório de Ciência da
Informação e Memória (LACIM) como laboratório de práticas curriculares para o curso de
Biblioteconomia da UFCA, além de divulgar os materiais utilizados nessas atividades, como o
tratamento técnico de esculturas, jornais – com ênfase na região do Cariri –, revistas, livros e
folhetos de cordel. Destacam-se as vantagens na aprendizagem dos discentes e as
desvantagens enfrentadas no desenvolvimento de seus projetos, por falta de verba e materiais
adequados.
PALAVRAS-CHAVE: Laboratórios – UFCA. Laboratório – Biblioteconomia. LACIM.
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1 INTRODUÇÃO
O ensino superior no Brasil teve sua história iniciada a partir da criação da Faculdade
de Medicina da Bahia, no ano de 1808, resultado das primeiras providências tomadas a partir
da chegada da família real portuguesa, visando o desenvolvimento da então Colônia de
Portugal. Um século depois, mais precisamente no ano de 1920, foi criada a primeira
universidade brasileira – Universidade do Rio de Janeiro –, com um sistema totalmente
elitista e conservador voltado apenas ao ensino, e não à pesquisa. Em poucos anos, foram
criadas mais três universidades.
Com o desenvolvimento e organização das instituições, os laboratórios passaram a ter
papel de fundamental importância visando um melhor aproveitamento das atividades práticas
dos cursos de graduação, permitindo aos alunos a chance de aplicar e a melhorar os
conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso. Podendo ser identificado como:
Estrutura física organizada para reprodução de conhecimentos práticos, a
tendência predominante no meio acadêmico é de conceber esse espaço como
lócus desvinculado do processo de ensino-aprendizagem previsto na grade
curricular. Portanto, há um momento para teorizar e outro para praticar
(SENAC/DIPLAN/GAB, 2009, p. 42).

Entendemos que os laboratórios oferecem suporte seja ele referente ao ensino, à
extensão ou à pesquisa. Auxiliam no desenvolvimento das atividades acadêmicas, dos
estágios, proporcionam apoio no processo de investigação científica. Além de, promoverem
uma aproximação maior entre universidade e comunidade, através das atividades
interdisciplinares.
[...] é o elo que falta entre o mundo abstrato dos pensamentos e ideias e o
mundo concreto das realidades físicas. O papel do laboratório é, portanto, o
de conectar dois mundos, o da teoria e o da prática [...] é o espaço no qual é
possível atribuir significados e potencializar o conhecimento teórico
(BRODIN, 1978, p. 10).

Portanto, os laboratórios representam importante contribuição para a formação do
profissional não podendo, contudo, substituir os estágios e os projetos de extensão, como cita
o autor:
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A prática laboratorial num espaço comprometido exclusiva e integralmente
com o ensino e aprendizagem do aluno permite total alinhamento e controle
da teoria e prática nem sempre disponível em atividades de estágio e/ou de
extensão. Vale salientar que os espaços-laboratórios não substituem as
atividades tão necessárias (e obrigatórias) de estágio, nem tão pouco as
atividades de extensão, igualmente importantes para a formação profissional
em qualquer área do conhecimento (PINHEIRO, et al, 2013).

Este artigo tem como principal objetivo abordar o surgimento das práticas realizadas
através do apoio dos laboratórios nos cursos de graduação existentes na Universidade Federal
do Cariri (UFCA). Bem como apresentar os programas de incentivo à formação acadêmica e
expor à comunidade local e acadêmica as atividades realizadas pelo Laboratório de Ciência da
Informação e Memória (LACIM) como laboratório de práticas curriculares para o curso de
Biblioteconomia da UFCA, além de divulgar os materiais utilizados nessas atividades, como o
tratamento técnico de esculturas, jornais – com ênfase na região do Cariri –, revistas, livros e
folhetos de cordel. Destacam-se as vantagens na aprendizagem dos discentes e as
desvantagens enfrentadas no desenvolvimento de seus projetos, por falta de verba e materiais
adequados.

2 A UFCA E SEUS LABORATÓRIOS
A UFCA corresponde a uma das mais novas universidades da cidade de Juazeiro do
Norte, denominada e atuando durante vários anos por UFC (Universidade Federal do Ceará).
Instituição com a qual manteve vínculo até a sua criação pela Lei 12.826, de 05 de junho de
2013, ainda no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. A universidade possui
natureza jurídica de autarquia e está ligada ao Ministério da Educação. Os cursos de
graduação ofertados pela UFCA distribuem-se nos cinco campis, localizados da seguinte
forma:
 Campus de Juazeiro do Norte – Administração, Biblioteconomia, Engenharia Civil,
Engenharia de Materiais, Design de Produto, Filosofia, Administração Pública,
Música, Comunicação Social – Jornalismo e o Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional Sustentável;
 Campus de Barbalha – Medicina;
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 Campus do Crato – Agronomia;
 Campus de Brejo Santo – Licenciatura em Ciências Naturais e o Instituto de Formação
de Educadores;
 Campus de Icó – Bacharelado em História e o Instituto de Estudos do Semiárido.
As atividades da UFCA estão concentradas em quatro quesitos: Ensino, Pesquisa,
Extensão e Cultura, os quais desenvolvem programas de incentivo para um melhor
aproveitamento dos cursos de graduação. Proporcionando crescimento e reconhecimento dos
mesmos e promovendo a produção científica. Dentre os quais, destacamos os PETs e os
laboratórios.

Quadro 1: Laboratórios existentes em cada curso
CURSOS DE
GRADUAÇÃO
Administração

Administração Pública
Agronomia

Biblioteconomia

Comunicação Social
(Jornalismo)

LABORATÓRIOS
LIEGS (Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Gestão
Social)
ITEPS (Incubadora Tecnológica de Empreendimentos
Populares e Solidários)
Informática
Empresa Júnior
PAIDEIA (Pesquisa Transdisciplinar sobre Metodologias
Integrativas para a Educação e Gestão)
Mecânica dos solos
Laboratório de Biologia
Laboratório de Zootecnia
Laboratório de Entomologia
Laboratório de Fitopatologia
Tecnologia de Produtos
LACIM – (Laboratório de Ciência da Informação e Memória)
NBLAC (Núcleo Brasileiro Latino Americano e Caribenho de
Estudos em Relações Raciais, Gêneros e Movimentos Sociais)
Projetos
Empresa Júnior (Agir Consultoria Jr.)
Informática
Laboratório de Práticas em Jornalismo
Fotografia
Rádio
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Design de Produtos

Engenharia Civil

Engenharia de Materiais

Filosofia
História
Licenciatura em Ciências
Naturais
Medicina

Música

Informática
Laboratório de Joias
Computação gráfica
Ourivesaria
Informática
Desenho
Transporte
Pavimentação
Estruturas, Saneamento e Meio Ambiente
Química
Mecânica dos Solos
Material de Construção
Informática
Física
Topografia
Física
Informática
Química
Informática
Multimídia (multimeios)
NÃO POSSUI LABORATÓRIO
Não obteve informação
NUAP (Núcleo Universitário de Apoio Psicopedagógico)
Patologia
Histopatologia
Fisiologia Humana
Necropsia
Histologia
Farmacologia
Anatomia Humana
Informática
Embriologia
Microscopia
Microbiologia
Biotério
Bioquímica
Biologia Molecular
Biologia Celular
Laboratórios de práticas instrumentais de violão, violino,
madeira, canto, coral, metais, sopro e teclado.
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Fonte: site da UFCA, disponível em http://www.ufca.edu.br/portal/documentosantigos/institucionalgestao-1/gpa/censo-1/2456-laboratorios-1/file

2.1 INFLUÊNCIA DESSES LABORATÓRIOS PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA
Os laboratórios numa Universidade são de suma importância na grade curricular dos
cursos de graduação numa universidade. Eles possuem a função de auxiliar nas atividades
práticas das disciplinas que exigem tal requisito.
A interação existente entre discentes e sociedade representa sempre um benefício para
ambas as partes porque proporciona troca mútua de experiências. Ganham os graduandos que
têm a oportunidade de conhecer de forma antecipada a área de atuação profissional com todos
os seus desafios. Ganha a população que pode usufruir das ações promovidas pelos projetos e
laboratórios dos diversos cursos de graduação. Podemos observar, contudo, que a UFCA
conta com diretrizes que norteiam os projetos e, acabam sendo abrangentes à todas as ações
acadêmicas, pois elas favorecem:
a) Interação dialógica – que pode ser compreendida como um instrumento de
reflexão entre indivíduos que buscam relacionarem-se com os diversos ambientes,
neste caso, o acadêmico.
O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para
designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o
transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo qual os homens
encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, pois, uma
necessidade existencial (FREIRE, 1980, p.82).

b) Interdisciplinaridade e interprofissionalidade - se baseia na comunicação entre as
disciplinas e as atividades profissionais. Um envolvimento de produção de ações e,
que por sua vez provoca reações que rompem com as barreiras.

[...] suscetível de fazer com que duas ou mais disciplinas interajam entre si,
esta interação podendo ir da simples comunicação das ideias até a interação
mútua dos conceitos, da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos
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procedimentos, dos dados e da organização da pesquisa (TEIXEIRA, 2007,
p. 69).

c) Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão – entendemos que esta diretriz
influência de forma a impulsionar a sintonia e a colaboração entre os envolvidos
pelas ações, a construir uma compreensão complementar e participativa.

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão reflete
um conceito de qualidade do trabalho acadêmico que favorece a
aproximação entre universidade e sociedade, a auto-reflexão crítica, a
emancipação teórica e prática dos estudantes e o significado social do
trabalho acadêmico. A concretização deste princípio supõe a realização de
projetos coletivos de trabalho que se referencie na avaliação institucional, no
planejamento das ações institucionais e na avaliação que leve em conta o
interesse da maioria da sociedade (ANDES, 2003, p.30).

d) Impacto na formação do estudante – a partir dos muitos incentivos dos programas
do governo voltados ao desenvolvimento científico através das atividades
acadêmicas, observamos, também, que os programas de iniciação científica, possui
objetivos claros sobre a formação dos discentes:
... contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores; c)
introduzir e disseminar a pesquisa na graduação; d) despertar vocações para
a ciência e incentivar talentos potenciais na graduação; e) proporcionar a
iniciação no método científico, nas técnicas próprias de cada área e o
desenvolvimento da criatividade na ciência, mediante orientação de
pesquisador qualificado (DPE/IES, 2011, p. 16).

e) Impacto e transformação social - observando-se o impacto e a transformação social, a
UFCA, dentre os vários laboratórios que estão em plena atividade, possui um que se
destina a trabalhar o contato humano, as emoções, os sentimentos, a troca de experiências,
denominado por Laboratório de Troca de Afetos (LATA).

O Laboratório de Troca de Afetos (LATA) foi pensado e executado tendo
como parâmetros essas possibilidades de aprendizagem baseadas na da troca
de experiências, tendo como norte a interação social do aluno com a
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sociedade, seja em sala de aula ou fora dela. Trata-se de um programa aberto
de ações multidisciplinares que incluem atividades de extensão, ensino e a
pesquisa, que trabalha a comunicação verbal e não verbal como forma de
interação e integração do aluno com as diferentes manifestações sociais seja
no âmbito religioso, cultural, educacional, econômico, político ou social.
(BERNARDINO, et al, 2014, p. 61).

Todo esse contexto de troca de experiência e formação extracurricular cria um
ambiente favorável à preparação do novo profissional que, se insere num mercado de trabalho
cada vez mais competitivo e exigente. Desse modo, compreende-se claramente a importância
das práticas das atividades nos laboratórios dos cursos de graduação.
2.2 LABORATÓRIO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E MEMÓRIA
Criado no ano de 2008, o LACIM parte de uma iniciativa do Curso de
Biblioteconomia, antiga UFC – Campus Cariri, em implantar um espaço que desse suporte às
atividades práticas da graduação, proporcionando a formação de um acervo diversificado, mas
que ao mesmo tempo pudesse realizar atividades voltadas para a preservação, cultura e
memória da região. O acervo atual é formado por publicações de poetas, escritores, escultores
e xilogravuristas locais.
LACIM é a denominação de Laboratório de Ciência da Informação e Memória, da
Universidade Federal do Cariri (UFCA). Está intrinsecamente ligado a muitas disciplinas
práticas do curso de Biblioteconomia, mas, por vezes, seu espaço é subutilizado, por não
comportar o quantitativo de alunos das disciplinas e nem dispor de materiais suficientes.
Em novembro de 2009, uma cerimônia se consolidou em um momento muito
importante para o LACIM, por ocasião das presenças dos pesquisadores Renato Casimiro e
Daniel Walker que presentearam o laboratório com uma belíssima doação de materiais que
somaram ao acervo já existente, dentre os quais, incluíram-se bibliografias, fotos,
xilogravuras, cordéis, material em áudio e vídeo e até esculturas de artistas como o Mestre
Noza e documentos originais da cidade, como cartas do Padre Cicero. Na ocasião, parte do
material foi exposto, em seguida entregue à universidade, que nesta data estava vinculada à
UFC.
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Atualmente, mesmo em meio às dificuldades, contribuí com o aprendizado dos
estudantes do curso, ao oferecer vagas de estágio (não remuneradas) para a conclusão da
grade curricular da graduação.
Seu acervo dispõe de cordéis, jornais, esculturas, revistas e livros. Reunindo elementos
regionais de extrema importância para pesquisadores e usuários de diversos cursos. Cada tipo
de material tem seu método próprio de organização e tratamento, ou seja, por serem materiais
diferenciados, sua catalogação e inserção em bases de dados têm características não
provenientes de uma biblioteca comum. Os cordéis, por exemplo, por ser uma literatura
peculiarmente brasileira, não tem sua própria categoria de classificação na CDD 12, nem são
classificados como livros, portanto, é utilizada a classificação por meio dos ciclos temáticos,
definida pelo poeta Irani Medeiros, através de uma lista de termos bastante usados na
literatura de cordel, gerando descritores que possibilitam a organização e recuperação desses
folhetos. Esta classificação ainda é adotada por muitas outras bibliotecas que contém esse tipo
de material, no LACIM, os mesmos são armazenados no PHL©Elysio 13, na categoria de
folhetos.
No curso de Biblioteconomia, atividades como indexação, catalogação, higienização,
automatização de acervos (como por exemplo a inserção dos dados do material constante na
biblioteca, no programa PHL ou em outros softwares de bibliotecas), podem ser aprendidas
em um estágio no LACIM, que funciona como uma biblioteca especializada dentro da
Universidade. Todavia, necessita de recursos que ajudem em sua expansão, aplicação e maior
apresentação de seu acervo ao público leitor e consumidor de informações culturais. Os
jornais, ali contidos, exemplares antigos do Jornal do Cariri e outros da Folha da Manhã,
trazem a realidade da região do Cariri, em detalhes, a partir do século XX, com informações
necessárias para preservação da memória, estudos históricos e socioculturais da região.

12

Classificação Decimal de Dewey. Classificação documentária desenvolvida por Melvil Dewey (1851-1931),
em 1876. Atualmente é o sistema de classificação bibliográfico mais consultado no mundo.
13

Personal Home Library. Software desenvolvido pelo professor Elysio Mira Soares de Oliveira para automação
de bibliotecas e centros de informação.

30

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

A higienização do acervo necessita de máscaras, luvas e até mesmo tocas para impedir
a contaminação pela poeira, que mesmo não perceptível a olho nu, sempre está presente. Há
um cuidado especial no manuseio de cada material, em especial, os mais antigos, por se
encontrarem frágeis e suscetíveis, devido à ação do tempo. Climatização, iluminação e
circulação de ar são elementos essências para manutenção de acervos e requerem
equipamentos e manutenção adequados e regulares. A falta de controle sobre esses itens,
altera e danifica o acervo, entretanto o LACIM não dispõe de recursos suficientes e nem de
espaço adequado para manutenção do seu acervo, colocando todo material em constante risco,
expostos às alterações climáticas e ações do tempo.
A prática aplicada neste laboratório é uma prévia do que será trabalhado em
bibliotecas, abordando questões como a compreensão e interpretação do material tratado e
organizado, com especial atenção para pontos importantes como o desenvolvimento da
coleção, o usuário e a recuperação da informação. A instrução de cada atividade deve ser feita
com cautela – mediante seu elemento principal, que é a informação, e que por vezes permite
múltiplas interpretações – a prática da indexação ou a forma como essa é apresentada para
usuário dificultará a recuperação do material que compõe o acervo.
A Universidade não fornece recursos suficientes para que esse laboratório tenha
participação significativa, no que é relativo às aulas práticas. Observa-se que o local onde o
LACIM encontra-se alocado é um espaço provisório, no entanto, não atende à estrutura
necessária para o seu funcionamento. Nota-se, portanto, a falta de investimentos em um
patrimônio altamente significativo para pesquisadores culturais e para os próprios alunos da
UFCA. Atualmente, o LACIM não conta com nenhum recurso financeiro.
Todo material que compõe seu acervo é oriundo de doações e os materiais para
execução dos trabalhos provem da ajuda dos professores do curso e de itens de almoxarifado,
fornecidos pela Universidade. Entretanto, observa-se que tais recursos ainda são insuficientes,
tendo em vista a necessidade de verbas voltadas aos cuidados, tanto com relação ao ambiente,
quanto ao acervo, pois há ali, uma ramificação das aulas que são ministradas e uma
experiência antecipada da parte ativa das atividades bibliotecárias.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A indexação e a catalogação atribuídas às atividades desenvolvidas no LACIM
correspondem às necessidades de aprendizado em leitura, compreensão, extração de
elementos e síntese para organização e recuperação de informações. De acordo com Pinto
Molina (1993 apud FUJITA, 2009 p. 29), a indexação “é a técnica de caracterizar o conteúdo
de um documento [...] retendo as ideias mais representativas para vinculá-las a termos de
indexação adequada”.
De certa forma, a indexação é uma atividade extremamente precisa, pois condensa o
assunto do documento/livro em descritores, ou seja, resume de maneira bastante seleta e
peculiar o que está contido em um documento. A indexação conta com instrumentos
diversificados (tesauros, vocabulários controlados, cabeçalhos de assuntos) para selecionar
descritores e caracterizar o que está sendo armazenado.
No caso do LACIM, ainda não conta com uma política de indexação, permitindo uma
variação na forma de trabalho de cada indexador. Originando indexações subjetivas e sem
controle terminológico para atribuição dos descritores de cada material. A catalogação,
enquanto processo de extração de dados físicos e formais dos livros, também requer atenção.
Para Fiúza (1985 apud FUJITA, 2009 p. 33), a catalogação de assunto é “a disciplina
ou conjunto de disciplinas que tratam na representação, nos catálogos de bibliotecas, dos
assuntos contidos no acervo”.
Aplicando-se estas definições na organização e tratamento dos materiais do LACIM,
relatamos que os jornais após terem passado por uma seleção, por uma higienização correta e
receberem a devida identificação, são catalogados, indexados, separados e as suas principais
informações tornam-se descritores que, por sua vez, são inseridos em base de dados, sendo
utilizados os principais campos de preenchimento de uma ficha descritiva para registro onde
constam: nome do jornal, número de tombo, número de exemplares, manchete de capa,
imprenta, descrição física, número, data da fundação, volume, edição, periodicidade, palavraschave e as observações, garantindo uma eficaz recuperação, atendendo, desta forma, as
necessidades dos usuários.
Já os folhetos de cordéis possuem fichas catalográficas manuais que, uma vez
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preenchidas, constituem importante material onde são guardadas as informações sobre as
descrições dos folhetos, para posteriormente serem inseridas em uma base de dados. De
acordo com a metodologia de categorização proposta pelo poeta Irani Medeiros (2004), os
cordéis deverão ser classificados em ciclos temáticos, no qual o poeta listou os termos mais
usados na literatura de cordel, utilizando-os como descritores na organização e recuperação
deste tipo de material.
De acordo com Figueiredo (1998 apud WEITZEL, 2006, p. 37) “o desbastamento é
um processo de extrair títulos ou partes da coleção, quer para remanejamento, quer para
descarte”. Conforme a política de desenvolvimento de coleções do LACIM, serão preservados
apenas 10 exemplares de qualquer material que possua o mesmo título, recebido ou não como
doação, com a finalidade de controlar e manter organizado este laboratório.
Com relação às esculturas de madeira, os procedimentos utilizados correspondem à
atribuição de descritores relacionados à imagem, ao nome do escultor, ao tipo de madeira
utilizada para dar forma ao objeto, à espessura, ao número do tombo, ao tamanho, cor, etc.
Utiliza-se um software para edição de planilhas, conforme é feito com os jornais, para fazer
este processamento técnico.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quanto aos fins, esta pesquisa se classifica como:
 Descritiva: identifica as características de determinada população ou fenômeno
(BOAVENTURA, 2004). Observando, registrando, analisando e fazendo relação entre
fatos e fenômenos sem alterá-los.
A metodologia a utilizada para observação e análise se caracteriza como sendo
qualitativa, pois foi realizada através da observação de dados, uma vez que contempla os
estudos realizados nas atividades relacionadas ao processamento técnico do tratamento dos
materiais dispostos neste laboratório. Buscou-se identificar os processos de indexação e a
catalogação dos livros, as identificações dos folhetos de cordel, os descritores atribuídos às
esculturas de madeira e os exemplares dos jornais e periódicos, além do espaço físico e
recursos financeiros destinados ao Laboratório.
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Quanto aos meios, pode ser:
 Bibliográfica: uma vez que contemplará a utilização de livros, periódicos e artigos
científicos já elaborados, buscando explicar um problema;
 Documental: vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou
que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (GIL, 2006).
Com base nos métodos de abordagem:
 Possui um caráter dedutivo, “é o método que parte do geral e, a seguir, desce ao
particular, (...) parte de princípios considerados como verdadeiros e indiscutíveis para
chegar a conclusões de maneira puramente formal (...)” (GIL, 1989).
Com base nas técnicas de pesquisa:
 Propõe-se a utilização de observação participante que, segundo (GIL, 1989), “constitui
elemento fundamental para a pesquisa... A observação consiste na participação real do
observador na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada”.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a experiência adquirida durante o período de estágio no Laboratório, percebe-se
que um dos maiores problemas do LACIM é a carência de uma política própria de indexação
e armazenamento. A falta deste instrumento normalizador implica em mudanças nos números
de tombos, acarretando uma desordem nos dados de todos os jornais e livros. No caso dos
cordéis, houve uma melhora quanto à organização, devido os ciclos temáticos seguidos, mas o
software PHL terá de ser reinstalado por defeito nos computadores que continham todas as
informações, ou seja, será feito novo arquivamento começando do zero. As esculturas também
precisam ser catalogadas e há projetos futuros para digitalização do acervo. Como
planejamento futuro, o LACIM buscará recursos em agências de fomento e editais de apoio à
preservação de acervos, além da formação de uma equipe de bolsistas para organização e
manutenção prévia do espaço.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que este trabalho possa contribuir para a compreensão dos processamentos
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técnicos desenvolvidos pelo LACIM, no tratamento dos materiais sejam eles livros ou não, a
fim de conceder-lhes a devida conservação de suas informações para, posteriormente, serem
recuperadas pelos usuários. Contudo, requer um estudo mais detalhado, o que não contempla
este trabalho no momento. Intentou-se dessa forma apontar não os aspectos negativos, mas a
necessidade e urgência que este espaço, com tamanha importância requer. Reconhece-se
assim que o LACIM compõe não somente um laboratório de práticas acadêmicas, mas um
local de preservação da memória da região do Cariri, principalmente da cidade de juazeiro do
Norte, que desperta em nós, estudantes, interesse, preocupação e inquietações mediante nossa
formação profissional.

REFERÊNCIAS

ANDES-SN. Proposta do ANDES-SN para a Universidade Brasileira. Cadernos ANDES nº
2. 3. ed. atualizada e revisada. Brasília: ANDES-SN, 2003.
BERNARDINO, M. C. R., et al. Interação social e metodologias de ensino: o caso do
laboratório troca de afetos – lata sob as narrativas de seus participantes através do mapa
conceitual. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, v.
19, n. 39, p. 59-82, jan./abr., 2014.
BOAVENTURA, E. M., Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. São Paulo:
Editora Atlas, 2004.
BRODIN, G. The role of the laboratory in the education of industrial physicists and
electrical engineers. [s.n.] 1978.
CRUZ, J. B. da. Laboratórios. Brasília: Universidade de Brasília, 2009. 104p.
DIRETORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO. Catálogo da Universidade Tiradentes. 2011.
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 10 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
FUJITA, M. S. L. (Ed.) A indexação de livros: A percepção de catálogos e usuários de
bibliotecas universitárias. Cultura Acadêmica Editora, 2009.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa, 4 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2006.

35

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

GIL, A. C., Métodos e técnicas de pesquisa social, 2 ed. São Paulo: Editora Atlas, 1989.
MEDEIROS, I. Literatura de cordel: origem e classificação. In: BATISTA, Maria de Fátima
Barbosa de Mesquita et al (org.). Estudos em literatura popular. João Pessoa: UFPB, 2004.
OLIVEIRA, E. M. S. de. PHL©Elysio. Disponível em: <http://www.elysio.com.br/>.
Acessado em: 31 mar. 2015.
OLIVEIRA. S. S. S. A., M. E. B. C. Folhetos de Cordel: critérios para organização e
recuperação. Campina Grande: UEPB, 2006.
PILETTI, C. & PILETTI N. História da educação. 7. ed. São Paulo: Ática, 1997. 240p.
PINHEIRO, C. B. F.; OLIVEIRA, S. T. T. de; CASTRO FILHO, C. M. Centro de recursos
informacionais para pesquisa e ensino: um laboratório para a formação do profissional da
informação. In: XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documento e Ciência da
Informação, 2013, Florianópolis. Anais eletrônicos do CBBD. Florianópolis: FFCLRP/USP,
2013. Disponível em: < http://portal.febab.org.br/anais/article/view/1471/1472 >. Acesso em:
22 jul. 2015.
SANTOS, E. Juazeiro vai ter centro de referência e memória. Disponível em: <
http://blogdocrato.blogspot.com.br/2009/11/juazeiro-vai-ter-centro-de-referencia-e.html >.
Aceso em: 19 jul. 2015.
SENAC. DN. Laboratórios: função pedagógica e perspectivas atuais. Rio de Janeiro:
SENAC/DIPLAN/GAB, 2009. Disponível em: <
http://www.senac.br/media/6705/perfil_laboratorios.pdf >. Acesso em: 22 jul. 2015.
SILVA, R. R. da; SENA, R. A. de; COELHO, C. de S.; SENA, T. A percepção da importância
do laboratório de práticas pedagógica no curso de educação física. Educação Física em
Revista. 2010. Disponível em: <
http://portalrevistas.ucb.br/index.php/efr/article/viewFile/1358/1027 >. Acesso em: 15 jul.
2015.
TEIXEIRA, E. F. B. Emergência da inter e da transdisciplinaridade na universidade. In:
AUDY, J. L. N.; MOROSINI, M. C. (Org.). Inovação e interdisciplinaridade na
universidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. p. 58-80.
UFCA. Universidade Federal do Cariri. Disponível em: < http://www.ufca.edu.br/portal >.
Acesso em: 14 jul. 2015.
ULBRA. Laboratórios. Rio Grande do Sul: Universidade Luterana do Brasil-Campus
Carazinho, [s.d.]. Disponível em: < http://www.ulbra.br/carazinho/graduacao/educacao-

36

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

fisica/laboratorios/ >. Acessado em: 22 jul. 2015.
VERGUEIRO, W. Desenvolvimento de coleções. São Paulo: Polis: APB, 1989.
WEITZEL, S. da R. Elaboração de uma política de desenvolvimento de coleções em
bibliotecas universitárias. Niterói: Intertexto, 2006.
WIKIPEDIA. Centro de ciências agrárias e da biodiversidade da UFCA. Disponível em: <
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Ci%C3%AAncias_Agr%C3%A1rias_e_da_Biodiver
sidade_da_UFCA >. Acesso em: 14 jul. 2015.
WIKIPEDIA. Classificação decimal de Dewey. Disponível em: <
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_Dewey >. Acesso
em: 31 março 2015.

AGRADECIMENTOS

Ao Programa de Iniciação à Docência (PID) do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, pelo
apoio concedido aos estudantes da UFCA, através da oferta de bolsas de estudo do Projeto de
Monitoria, relacionado ao Projeto de Prática Bibliotecária na Unidade Curricular de
Organização e Tratamento da Informação, coordenado pela professora Drª. Maria Cleide
Rodrigues Bernardino; E ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC),
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, da UFCA.

37

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

VII Semana Acadêmica de Biblioteconomia – SEABI 2015
Biblioteconomia e Inovação: práticas e soluções criativas
GT 2: [Fundamentos Históricos e Epistemológicos da Biblioteconomia e Ciência da
Informação]

TRAJETÓRIA DOCENTE NA BIBLIOTECONOMIA DA UFCCARIRI/UFCA: 2007 A 2015
Maria Ludmila Sousa Silva 14
Jonathas Luiz Carvalho Silva 15
Maria Cleide Rodrigues Bernardino16
RESUMO
Trata da trajetória docente no Curso de Biblioteconomia da UFC-CARIRI/UFCA. Como
problema apresenta a seguinte pergunta: quais as principais características que marcam a
trajetória dos docentes do curso de Biblioteconomia no que se refere a formação acadêmica,
projetos (Ensino, Pesquisa e Extensão) e a produção bibliográfica? Objetiva investigar os
docentes do curso Biblioteconomia da UFCA contemplando a formação acadêmica, projetos
(Ensino, Pesquisa e Extensão) e a produção bibliográfica a fim de reconhecer a trajetória
como profissionais da educação superior. O estudo se justifica como fenômeno institucional,
visando reconhecer a construção do Curso de Biblioteconomia da UFCA e social para
partilhar com a comunidade acadêmica o antes e o hoje do Curso insuflando perspectivas para
o futuro. Conclui-se que o Curso de Biblioteconomia da UFCA teve um exponencial
crescimento nos processos de formação acadêmica, elaboração de projetos, especialmente
pesquisa e produção bibliográfica, embora esta última ainda muito desproporcional entre os
docentes.
PALAVRAS-CHAVE: Biblioteconomia – UFC/Cariri – UFCA. Docentes. Formação
acadêmica. Projetos – Ensino – Pesquisa – Extensão. Produção Bibliográfica.
14
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15

Professor Adjunto do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA). E-mail:
jonathascarvalhos@yahoo.com
16

Professora Adjunta do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA). E-mail:
cleide@cariri.ufc.br

38

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

1 INTRODUÇÃO
A Biblioteconomia no Brasil em nível de construção acadêmica, política/profissional e
curricular têm três marcos:
a) Os primeiros cursos de Biblioteconomia – Surgiram como nível técnico, afim de
capacitar os profissionais das instituições, e a instituição percursora foi a Biblioteca
Nacional, no Rio de Janeiro, que iniciou o curso em 1915, com influência da Escola
Francesa com uma visão mais humanística da profissão. Anos depois o Mackenzie
College inicia uma turma para um curso técnico em Biblioteconomia, com a
participação de bibliotecários17 do colégios, professores e bibliotecários de outras
instituições, com uma visão mais tecnicista que era influenciada pela Escola
Americana, com a figura de Melvil Dewey18. Os cursos de nível técnico e elementar
foram ampliados para o nível superior (SILVA, 2012).
b) A regulamentação da profissão – que aconteceu em 1962, pela Lei 4.084 de 30 de
junho de 1962 na qual considera profissional bibliotecário, aquele que possui o
diploma de bacharelado em Biblioteconomia (BRASIL,1962).
c) Estabelecimento do currículo mínimo – foi aprovado em 16 de dezembro de 1962,
pelo Federação Brasileira de Associação de Bibliotecários e do Conselho Federal de
Educação e vem sendo discutida até hoje.
A Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN), elaborou a
Proposta de Diretrizes Curriculares para o Curso de Biblioteconomia, na qual estabelece as
matérias de formação específica contempladas pelos setores:
 Fundamentos teóricos da Biblioteconomia;
 Organização e tratamento da informação;
 Gestão da informação e do conhecimento;
 Recursos e serviços de informação;
 Tecnologias em informação;
 Políticas e gestão de unidades e serviços de informação;
 Metodologia da pesquisa.
Percebe-se que há uma interdependência entre os setores, de modo que cada setor depende do
outro para que possa cumprir o seu objetivo com a finalidade de articular dinamicamente a
aprendizagem discente aproximando processos teórico-práticos. Dessa forma o currículo deve
conter setores que correlacionem a teoria com a prática.
Com um currículo devidamente estruturado com a relação teoria e a prática e com professores
que estejam aptos a ministrar as disciplinas no que concerne a metodologia utilizada em sala
17

Ressalta-se que nessa época, eram considerados bibliotecários, as pessoas que trabalhavam na
biblioteca, mas não tinham nenhuma formação em nível superior.
18

Criador do primeiro curso de Biblioteconomia em nível superior, dos Estados Unidos, em 1887, e
criador da Classificação Decimal de Dewey (CDD).
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de aula, o discente poderá vir a se tornar um profissional capacitado no que diz respeito ao
arcabouço teórico e prático para o exercício profissional ou docente.
Diniz e Carvalho (2010) em análise sobre professores como sujeitos de pesquisa constata que
os docentes reconhecem que não possuem conhecimentos para lecionar na universidade, mas
precisam da remuneração financeira e gostam de ensinar, encarando esse gosto como desafio
e que encontram na educação continuada a alternativa para o exercício da profissão.
Tratando-se de um estudo específico que suscita uma reflexão sobre as perspectivas e
limitações da docência em Biblioteconomia, uma vez que aspectos financeiros e de status
podem ser vistos como mais prioritários de que humanos e intelectivos no ingresso da
docência em Biblioteconomia. Embora os docentes tenham ciência dos inúmeros desafios nas
práticas docentes.
Enfatiza-se, nesse artigo, a formação docente dos professores da Universidade Federal do
Ceará – Campus Avançado do Cariri que posteriormente veio a ser Universidade Federal do
Cariri, mostrando que os professores que tiveram uma formação que permitisse o
desenvolvimento teórico-prático, consolida na sua atuação docente os conhecimentos
adquiridos por meio de produção científica, desenvolvimento de projetos e ações.
Quais as principais características que marcam a trajetória dos docentes do curso de
Biblioteconomia no que se refere a formação acadêmica, projetos (Ensino, Pesquisa e
Extensão) e a produção bibliográfica?
Objetiva-se, em caráter geral, investigar os docentes do curso Biblioteconomia da
UFCA contemplando a formação acadêmica, projetos (Ensino, Pesquisa e Extensão) e a
produção bibliográfica a fim de reconhecer a trajetória como profissionais da educação
superior. Como objetivos específicos visa identificar e descrever as principais marcas que
compõem as ações dos professores do curso de Biblioteconomia da UFCA; e avaliar as
contribuições dos docentes para a divulgação e reconhecimento do curso.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa descritiva pois “não tem o compromisso de explicar os
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação"(VERGARA 2000, p. 47),
de cunho bibliográfico, pois foram utilizados, livros e artigos, cuja “finalidade é colocar o
pesquisador em contato direto com tudo o que foi dito, escrito ou filmado sobre determinado
assunto”, (LAKATOS; MARCONI, 1999, p. 66) e sua elaboração é documental, pois trata-se
da análise do currículo Lattes de cada um dos docentes da UFCA com a extração de dados
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representativos utilizando o método comparativo, pois serão comparadas as trajetórias dos
docentes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção serão expostos e analisados os dados colhidos dos currículos lattes dos
docentes, com vistas ao reconhecimento das contribuições para o Curso de Biblioteconomia
da UFCA.
Quadro 1: Formação acadêmica docente
Iníciotérmino
2003-2010

Instituição
UFPB

2010-2011

UFPB

Iníciotérmino
1996-2000

Instituição
UFC

2002-2004

UnB

2009-2010

UFPB

2010-2014

UNESP

Instituição

ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA
Nível

Título

Graduação em
Biblioteconomia

Categorizando a produção científica do periódico
eletrônico PBCIB: um estudo da recuperação da
informação nos resumos publicados entre 20062008
Mestrado em Ciência da
Analisando conteúdos e mapeando conceitos na
Informação
gestão da informação em periódicos eletrônicos: um
estudo do periódico secundário PBCIB
ARILUCI GOES ELLIOTT
Nível
Título
Graduação em
Biblioteconomia
Especialização em
Formação de Formadores
em Educação de Jovens e
Adultos
Mestrado em Ciência da
Informação

Não consta no currículo Lattes.

As diversas leituras na Biblioteca Comunitária
Monteiro Lobato: intervenção na realidade para
uma prática social
Proposta de categorização dos ex-votos do casarão o museu vivo do Padre Cícero em Juazeiro do

A influência dos recursos instrucionais oferecidos
pela biblioteca na aprendizagem dos alunos e no
desempenho do bibliotecário

Informação, imagem e memória: uma análise de
discurso em jornais da imprensa negra da biblioteca
da Universidade Federal do Ceará - Campus Cariri
Doutorado em Ciência da A fé documentada: perspectivas metodológicas de
Informação
organização da informação fotográfica sobre
romarias de Juazeiro do Norte-CE
CARLA FAÇANHA DE BRITO
Nível
Título

Iníciotérmino
2003-2006

UFC

Graduação em
Biblioteconomia

2010-2012

UFPB

Mestrado em Ciência da
Informação
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2013andamento

UNIRIO

Iníciotérmino
1992-1996

Instituição
PUC-Rio

1999-2000

UFC

2003-2005

UNIFOR

2010-2013

UnB

Iníciotérmino
2002-2006

Instituição
UFC

2010-2011

UFPB

2014andamento

UFPB

Iníciotérmino
1999-2003

UFPB

2007-2009

UFPB

2013andamento

UFPB

Iníciotérmino
2000-2003

Instituição

Instituição
UFC

2006-2007

FAFIDAMUECE

2010-2012

UFPB

2013-

UFBA

Norte-CE
O Mapa Conceitual da identidade dos objetos exvotivos do Museu Vivo do Padre Cícero em
Juazeiro do Norte-CE: processos sociais e
simbólicos da memória coletiva
DAVID VERNON VIEIRA
Nível
Título

Doutorado em
Museologia e Patrimônio

Graduação em
Tecnologia em
Processamento de Dados
Especialização em
Engenharia de Produção
Mestrado em
Administração de
Empresas
Doutorado em Ciência da
Informação

Sistema de Informações para o desenvolvimento de
recursos humanos

Tecnologia da Informação a serviço de Sistemas
ERP
O processo de inteligência competitiva uma
avaliação da sua utilização nas empresas
exportadoras cearenses
A adoção de redes sociais em bibliotecas
universitárias espanholas um estudo das aplicações
dos recursos da Web 2.0
DÉBORA ADRIANO SAMPAIO
Nível
Título

Graduação em
A construção da memória no Museu do Ceará: uma
Biblioteconomia
abordagem cultural
Mestrado em Ciência da
Vozes do silêncio: Memória, representações e
Informação
identidade no Museu do Ceará
Doutorado em Ciência da Informação, memória e patrimônio na perspectiva
Informação
da Teoria Ator-Rede
DEISE SANTOS DO NASCIMENTO
Nível
Título
Graduação em
Biblioteconomia
Mestrado em Ciência da
Informação
Doutorado em Ciência da
Informação

Informação utilitária: o estudo de caso na
Comunidade Santa Clara, em João Pessoa-PB
Exclusão informacional e exclusão social: o caso da
comunidade Santa Clara em João Pessoa-PB
Um estudo de transferência da informação entre a
Colônia de Pesca " Benjamin Constant" e os
pescadores
ELIENY DO NASCIMENTO SILVA
Nível
Título

Graduação em
Biblioteconomia
Especialização em
Metodologias para o
ensino de Língua
Portuguesa
Mestrado em Ciência da
Informação
Doutorado em Ciência da

Sistema de Informações para o desenvolvimento de
recursos humanos
A Importância da Biblioteca Municipal de Limoeiro
do Norte para a formação do leitor literário

Responsabilidade Social nas Ações de Extensão do
Programa Iniciativas Negras: Trocando experiências
A responsabilidade da ciência da informação na
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andamento
Instituição

Informação
extensão universitária
FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS
Nível
Título

Iníciotérmino
1994-1997
2006-2007

URCA
URCA

2000-2002

UFC

2005-2009

UFPB

Doutorado em Literatura
e Cultura

2012-2013

Université
de Poitiers

Pós-doutorado

Iníciotérmino
2003-2008

UFPE

2008-2010

UFPB

2010-2014

UNESP

Iníciotérmino
2003-2007
2009-2010

2010-2014

Iníciotérmino
1999-2007
2008-2009

Instituição

Instituição

Graduação em Letras
Especialização em
Literatura Brasileira
Mestrado em Sociologia

Aprendendo com a Cultura Popular
Temas, Estilo e Trajetória da Poeta Sebastiana
Gomes de Almeida Job
Romaria dos Versos: Mulheres Autoras na
Ressignificação do Cordel
Novas cartografias no cordel e na cantoria:
desterritorialização de gênero nas poéticas das
vozes
Não consta no currículo Lattes.

GRACY KELLI MARTINS
Nível

Título

Graduação em
Biblioteconomia

Análise de Conteúdo para construção de
Ontologias: Uma perspectiva a partir da Ciência da
Informação
Mestrado em Ciência da
Mapa conceitual de uma ontologia de domínio do
Informação
patrimônio imaterial brasileiro: um percurso pelos
caminhos de Peirce, Dahlberg e Novak
Doutorado em Ciência da Institucionalização científica da organização e
Informação
representação do conhecimento na CiÊncia da
informação no Brasil
HENRY PÔNCIO CRUZ DE OLIVEIRA
Nível
Título

UFPB
UFPB

Graduação em Física
Mestrado em Ciência da
Informação

Não consta no currículo Lattes.
Afrodescendência, memória e tecnologia: uma
aplicação do conceito de informação etnicorracial
ao projeto A Cor da Cultura
UNESP
Doutorado em Ciência da Arquitetura da Informação Pervasiva: Contribuições
Informação
Conceituais
IRMA GRACIELLE CARVALHO DE OLIVEIRA SOUZA
Instituição
Nível
Título
UFPB

Graduação em
Biblioteconomia
Mestrado em Ciência da
Informação

UFPB

Iníciotérmino
2003-2006

Instituição
UFC

2010-2011

UFPB

Mercado de trabalho para o profissional da
informação - bibliotecário: cenários e perspectivas
Dimensões da gestão da informação no campo da
ciência da informação: uma revelação da produção
científica do ENANCIB
JONATHAS LUIZ CARVALHO SILVA
Nível
Título

Graduação em
Biblioteconomia
Mestrado em Ciência da
Informação

Uma análise sobre a identidade da Biblioteconomia
brasileira: perspectivas históricas e objeto de estudo
A identidade da Ciência da Informação brasileira no
contexto das perspectivas históricas da pós-
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2012-2014

UFBA

Iníciotérmino
1996-1996

Instituição
UERJ

1998-2001

UERJ

2001-2005

UERJ

Iníciotérmino
2000-2003

Instituição
UFC

2009-2011

UNINTER

2010-2011

UFPB

2012andamento

UFPB

Iníciotérmino
1991-1995

Instituição
UFC

2000-2001

UnB

2001-2002

URCA

2006-2008

UFPB

2010-2013

UnB

Iníciotérmino
1988-1992

Instituição
UEPB

1992-1993

UEPB

graduação: análise dos conteúdos programáticos dos
PPGCI
Doutorado em Ciência da Múltiplas interlocuções da informação na Ciência
Informação
da Informação no âmbito dos fundamentos técnicopragmáticos, humanos e científicos
JOSELINA DA SILVA
Nível
Título
Especialização em
O Clube Renascença e os negros no Rio de Janeiro
Sociologia Urbana
Mestrado em Ciências
Renascença: Lugar de negros no plural
Sociais
Doutorado em Ciências
União dos Homens de Cor: uma rede do Movimento
Sociais
Negro após o Estado Novo
LUCAS ALMEIDA SERAFIM
Nível
Título
Graduação em
Biblioteconomia
Especialização em
Marketing Estratégico
Mestrado em Ciência da
Informação

Não consta no currículo Lattes.

Graduação em
Biblioteconomia
Especialização em
Gerenciamento de
Bibliotecas Públicas e
Escolares
Especialização em
Literatura Brasileira

Não consta no currículo Lattes.

Graduação em Psicologia
(Licenciatura)
Graduação em Psicologia

Não consta no currículo Lattes.

Marketing e práticas informacionais em bibliotecas
acadêmicas: uma revisão da literatura
Competências em informação na educação superior:
um estudo com os professores do curso de
Agronomia do Campus da UFC no Cariri
Doutorado em Ciência da Criação de um modelo para o desenvolvimento de
Informação
competências em informação na Educação Superior
MARIA CLEIDE RODRIGUES BERNARDINO
Nível
Título

As Leituras Possíveis Dentro do Projeto círculo de
leitura da Biblioteca do SESC

As Possibilidades da Leitura: um estudo do círculo
de leitura da Biblioteca do SESC - Juazeiro do
Norte
Mestrado em Linguística O Ensino da Leitura e a Leitura no Ensino: reflexão
sobre as práticas leitoras de professores da rede
municipal de Juazeiro do Norte-CE
Doutorado em Ciência da Gestão da imagem organizacional da biblioteca
Informação
pública na sociedade da informação: as bibliotecas
polos do Estado do Ceará
MODESTO LEITE ROLIM NETO
Nível
Título

Pulsão de Morte: Por que não consigo dizer Adeus?
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1996-1996

UNICAMP

2011-2011

UNICAMP

1996-1996

UFPB

2002-2005

UFRN

2006-2006
2010-2011
2012

UFPE
USP
USP

Aperfeiçoamento em
Saúde Reprodutiva e
Sexualidade
Aperfeiçoamento em
População, Cidades e
Políticas Sociais
Especialização em
Agentes de Difusão e
Inovação Tecnológica
Doutorado em Ciências
da Saúde
Pós-doutorado
Pós-doutorado
Livre-docência

Gênero e Saúde Mental: Mulheres nos espaços do
HIV/AIDS
Indicadores em Saúde Mental Infanto-Juvenil

A dimensão social da inovação tecnológica: um
resgate bibliográfico sobre os desafios que as
mulheres vêm enfrentando frente ao HIV/AIDS
Vozes que se interpretam: depressão, suicídio e
sociedade
Não consta no currículo Lattes.
Não consta no currículo Lattes.
A depressão Infantil como experiência familiar

Fonte: elaborado pelos autores baseado em dados dos currículos lattes
A partir da leitura do quadro, percebe-se que desde o início do curso até o ano de
2014, praticamente todos os professores que entraram apenas com a graduação ou com
especialização, concluíram o doutorado ou estão cursando.
A formação em nível de graduação dos professores é na sua maioria em
Biblioteconomia, porém no início do curso havia professores com formações em áreas afins
como Letras, Sociologia e Psicologia, com o passar dos anos as seleções foram mais
focalizadas na graduação em Biblioteconomia, visto que muitos ainda nem possuíam um
mestrado ou doutorado.
Com relação ao mestrado, nota-se que a maioria realizou na Universidade Federal da
Paraíba (UFPB). E praticamente quase todos os professores realizaram o mestrado em Ciência
da Informação.
Já no doutorado, houve uma pluralidade com relação a instituição escolhida, pois notase que com as parcerias estabelecidas em no mestrado proporcionaram que os professores
tivessem uma maior autonomia na escolha da instituição, destaca-se que alguns professores
realizaram o estágio sanduíche na Europa (França, Portugal, Espanha) em que puderam
conhecer novas realidades e agregar na sua produção científica e pessoal.
Quadro 2: Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão
ENSINO
ARILUCI GOES ELLIOTT
Monitoria de Iniciação à Docência - A práxis da catalogação em sala de aula: conquistas e desafios

45

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

2012-2012

A integração entre a teoria e a prática no processo ensino-aprendizagem é
indispensável à formação, com qualidade, dos profissionais exigidos pelo mercado de
trabalho. As atividades de caráter experimental se constituem, indubitavelmente, em
fortes elementos de motivação para os estudantes em nível de graduação. Este projeto
de monitoria que objetiva: um maior equilíbrio entre teoria e prática na disciplina;
propiciar o desenvolvimento de vocações para a docência e pesquisa, além de
promover a cooperação acadêmica entre discentes e docentes.
IRMA GRACIELLE CARVALHO DE OLIVEIRA SOUZA

Iniciação à Docência
2015 - Atual

O projeto objetiva promover atividades relacionadas à gestão documental realizadas
na AGIR - Empresa Júnior do Curso de Biblioteconomia, Laboratório de Ciência da
Informação e Memória -LACIM, PET Biblioteconomia e PET Administração com
vistas a prover a melhor recuperação da informação contida nos documentos gerados
e tratados nesses espaços. Além da atualização e mapeamento da produção científica
de todos os docentes dos cursos de Administração, Administração Pública e
Biblioteconomia.
JONATHAS LUIZ CARVALHO SILVA
Metodologia da Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação e Estudo de Comunidades e Usuários:
a elaboração de trabalhos acadêmicos no enfoque dos projetos de pesquisa e de serviços
2010-2012
Projeto que apresenta os seguintes objetivos: Objetivo geral: Possibilitar amplo
planejamento relativo as disciplinas de Metodologia da Pesquisa em Biblioteconomia
e Ciência da Informação e Estudo de Comunidades e de Usuários, especialmente no
que se refere a elaboração de projetos, considerados requisitos fundamentais de
avaliação das disciplinas. Objetivos específicos: Aprofundar os pressupostos teóricos
das temáticas relacionadas as disciplinas, tanto por parte do professor, como do
monitor; Planejar de forma eficiente e eficaz as atividades relacionadas as disciplinas,
como seminários, palestras, debates, textos, slides, entre outros; Buscar novas
metodologias para aprimorar o desenvolvimento teórico-prático das disciplinas;
Aperfeiçoar as bibliografias das disciplinas considerando o processo de relevância e
atualidade do material; Estabelecer relações mais dinâmicas e esclarecedoras a partir
da tríade professor-monitor-alunos nas disciplinas; Assessorar o monitor nas
atividades desenvolvidas em salas de aula.
MARIA CLEIDE RODRIGUES BERNARDINO
Projeto de Monitoria da Disciplina Teoria e Prática da Leitura
2008-2008
Monitoria para a disciplina Teoria e Prática da Leitura.
Projeto de Monitoria e Iniciação à Docência: Prática bibliotecária na unidade curricular de organização e
tratamento da informação
2014-2014
Em consonância com o PPP do Curso de Biblioteconomia, pretende-se com este
projeto um ensino de qualidade que oportunize os alunos a reflexão crítica, dando
ênfase à formação e desenvolvimento profissional, visando o domínio e competência
humana, tecnológica, política e social necessária para o desempenho profissional na
sociedade. Neste sentido, o projeto pretende familiarizar os alunos, com a cooperação
dos monitores, em relação ao conhecimento das normas e práticas da catalogação,
classificação, indexação e editoração, desenvolvendo o senso crítico no planejamento
de sistemas de organização, tratamento e recuperação de informações.
PESQUISA
DAVID VERNON VIEIRA
A utilização das novas tecnologias nas bibliotecas universitárias do Ceará
2007-2008
[...] A situação das bibliotecas universitárias cearenses, especialmente as da Região
do Cariri (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha) e de Fortaleza, requer uma revisão
mais aprofundada sobre o assunto. O objetivo geral deste projeto pretende revelar a
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situação atual pela qual passam as bibliotecas universitárias da região do Cariri
(Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha) e de Fortaleza, e o impacto que essas inovações
tecnológicas representaram para elas.
O impacto do uso de dispositivos móveis por estudantes universitários: aproximações e desafios enfrentados
pelas bibliotecas universitárias do Cariri Cearense
2014-2015
[...] O objetivo geral deste projeto é o de revelar o desafio que as bibliotecas
universitárias da região do Cariri Cearense estão observando na disponibilização de
serviços acessados por meio de dispositivos móveis, com a intenção de saber qual o
impacto no uso destes dispositivos pelos estudantes e professores e também conhecer
detalhes da sua implementação.
O livro eletrônico em bibliotecas universitárias: realidade observada pelos bibliotecários e usuários deste
espaço nas universidades do Cariri
2015-Atual
Este projeto de pesquisa tem como objetivo examinar quais são os elementos que
estão condicionando as bibliotecas universitárias da região a adotarem livros
eletrônicos que melhorem o acesso ao conteúdo das disciplinas. A metodologia de
cunho exploratório e descritivo observará três variáveis: perfil da biblioteca
universitária, implementação dos livros eletrônicos e o perfil dos usuários que
acessam esses serviços da biblioteca.
DÉBORA ADRIANO SAMPAIO
Políticas Públicas para a Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural na Região do Cariri
2013-2014
[...] Desta forma, temos as seguintes questões: Qual a importância dada pelos
representantes dos municípios da Região do Cariri cearense às políticas públicas para
preservação da memória e do patrimônio cultural? Quais as políticas que estão sendo
desenvolvidas nos municípios da Região, viabilizando a preservação da memória e
do patrimônio cultural? como objetivo geral desta pesquisa: investigar as políticas
públicas desenvolvidas para a preservação da memória e do patrimônio cultural nos
municípios que compreendem a Região do Cariri cearense. E, como objetivos
específicos: discutir sobre a relevância das políticas no âmbito da memória social e
do patrimônio cultural para o desenvolvimento regional; abordar a importância da
construção da memória social a partir dos suportes materiais que constituem o
patrimônio; ampliar a discussão sobre políticas públicas direcionadas à cultura em
âmbito regional. [...]
JOSELINA DA SILVA
As Bibliotecas e a Implementação do Ensino de História e cultura afro-brasileira - LEI 10639/03
2009-2011
Pesquisar e analisar o acervo bibliográfico nos diversos suportes (revista, CD, livros,
jornais e DVS) e seu diálogo com a Lei 10639/03, nas bibliotecas públicas
municipais e escolares de três cidades do Cariri Cearense. Objetivos específicos: Incentivar para a vocação científica e o surgimento de novos talentos potenciais entre
os estudantes de Biblioteconomia. - Contribuir com a melhoria do atendimento ao
público das bibliotecas da região através de encontros com os bibliotecários, visando
à conscientização e dinamização do uso do material disponibilizado, com vistas à
implantação da Lei 10639/03. - Realizar um levantamento do acervo das bibliotecas
públicas municipais e escolares das cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha
que possam atuar como apoio aos professores para ministrarem os conteúdos
preconizados pela lei 10639/03. - Diagnosticar as devidas catalogações, indexações e
classificações do acervo das bibliotecas pesquisadas.
As falas das mulheres negras do Cariri Cearense: um olhar voltado para a preservação de suas memórias
2011 – 2014
[...] Nessa percepção, vem sendo realizada uma pesquisa com mulheres negras
cearenses com o objetivo de mostrar que diferente da frase senso comum no Ceará
não tem negro nossas entrevistadas traçam, através de suas memórias, a instituição de
histórias e culturas de bases africanas no Estado, nos permitindo buscar o reencontro
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de uma memória coletiva afrodescendente. A opção por tratar com mulheres negras
acima de setenta anos se deu por serem exatamente os (as) velhos (as) que, na
tradição de várias culturas, transmitem através da oralidade os conhecimentos e
experiências acumulados por toda a vida. É da narrativa oral destas mulheres pretas e
velhas que buscamos obter informações que possam responder a problemática a que
se refere à pesquisa em andamento, ou seja, o que é ser mulher negra na sociedade
cearense, a partir de suas histórias de vida. Para chegarmos aos resultados esperados
a que se propõe este trabalho, faremos uma discussão sobre memória coletiva.
Traçaremos um breve histórico sobre os novos movimentos sociais como relevância
para o enfoque de contribuição ou não dos movimentos negros na história de vida
destas mulheres negras.
Preservação e conservação: arquivo dos Jornais da Imprensa Negra do N'BLAC (Núcleo Brasileiro, Latino
Americano e Caribenho de Estudos em Relações Raciais, Gênero e Movimentos Sociais)
2012 –2014
2012 – 2014

Diante da representação construída no estado do Ceará durante séculos, que não há
negros, a construção da identidade é fator primordial para a valorização da cultura
afro-brasileira. No referido contexto desenvolvemos nesta pesquisa as questões
relacionadas à construção da identidade etnicorracial no âmbito do curso de
graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará, Campus do Cariri.
Foram aplicados 16 questionários para obter as informações necessárias à análise da
pesquisa. A escolha dos alunos a receberem os questionários deu-se por hetero
identificação (ou seja o aluno pesquisador) auto identificado como negro, distribui os
referidos questionários aos alunos, por ele percebidos como afrodescendentes. Houve
também pesquisa bibliográfica para embasar e direcionar os caminhos a ser
percorridos durante a pesquisa. Este trabalho utiliza a metodologia quantitativa com
aspectos de análise qualitativa. Esta é uma pesquisa inicial, na qual aplicamos um
questionário a 16 estudantes do referido curso, identificados como negros pelos
autores da pesquisa. A mesma tem como objetivo identificar o auto reconhecimento
identitário dos alunos, bem como verificar se a universidade influencia nesse
processo, em que níveis e como acontece essa influência. Nesse sentido, buscamos
constatar como se desenvolve o cotidiano das relações raciais, desse contingente de
alunos o tratamento adotado pela universidade com relação aos mesmos. [...]
MARIA CLEIDE RODRIGUES BERNARDINO
Gestão da imagem organizacional da biblioteca pública no Cariri Cearense
2013-2014
Investigação da imagem organizacional da biblioteca pública a partir das variáveis
autoimagem, imagem intencional e imagem funcional de Villafañe (1998; 2003)
junto às bibliotecas públicas do cariri cearense.
Estratégias e políticas para a construção social de um território local de atuação para a biblioteca pública do
cariri cearense
2013-2015
A partir do entendimento do papel e desafios da biblioteca pública na sociedade do
Século XXI, mediados pelos avanços tecnológicos e principalmente pelo valor social
da informação, busca identificar, analisar e avaliar os espaços socioculturais da
biblioteca pública no cariri cearense e o estado de pertencimento da comunidade para
esta unidade de informação
Sociedade da informação e territorialidade: construção social de um território local de atuação para a
biblioteca pública no cariri cearense
2015 – andamento
O presente projeto dá continuidade ao projeto: Estratégias e políticas para a
construção social de um território local de atuação para a biblioteca pública no cariri
cearense, que apresentou estudo preliminar a respeito do sentimento de
territorialidade da comunidade usuária em relação às bibliotecas públicas e sobre o
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seu conceito. [...] Baseando-se nos resultados da investigação realizada através do
projeto supracitado, que identificou, analisou e avaliou os espaços socioculturais da
biblioteca pública no cariri tendo como foco a identificação do estado de
pertencimento da comunidade local em relação a biblioteca pública. O objetivo geral
é estabelecer o estado de pertencimento local da biblioteca pública para a
comunidade usuária no cariri cearense. Especificamente, pretende-se apontar
indicadores de construção social para um território local de atuação da biblioteca
pública, a partir da implementação de políticas públicas, em nível municipal, estadual
ou nacional; e identificar as contribuições da biblioteca pública para a promoção
humana, tendo em vista o reconhecimento das realidades locais. Trata-se de uma
pesquisa exploratória com delineamento quali-quantitativo a fim de permitir a
elaboração de construtos sociais norteadores para a construção da territorialidade
social de atuação da biblioteca pública.
EXTENSÃO
ARILUCI GOES ELLIOTT
Biblioterapia com crianças portadoras de câncer: a leitura como atividade lúdica
2007-2012
Utilizar a leitura como instrumento terapêutico às crianças, em tratamento hospitalar,
durante o período de permanência no hospital. Proporcionar a hora da leitura
estabelecendo uma ligação entre a fantasia, o simbólico e a realidade; desenvolver a
prática de humanização em ambiente hospitalar, suscitando o contato dialogado.
Empresa Júnior do curso de Biblioteconomia Campus Cariri
2010-2012
O programa se desdobrará em parcerias com outras Instituições e ou Projetos, sempre
sobre a Coordenação da UFC/Cariri e de acordo com o projeto aprovado pelo
Conselho do referido campus. A metodologia fará uso dos seguintes serviços:
Serviços Técnicos - Catalogação de livros e multimeios; Elaboração de Ficha
Catalográfica (Catalogação na fonte); Elaboração de Guias de Fontes Bibliográficas;
Elaboração de Tesaurus (Vocabulários Controlados); Normalização de Trabalhos
Técnico-Científicos. Serviços de Gestão /Planejamento - Consultoria para Gestão de
Bibliotecas e Arquivos; Consultoria para Gestão de Informação; Consultoria para
Implantação e Organização de Arquivos; Consultoria para Implantação e
Organização de Bibliotecas; Consultoria para o Desenvolvimento de Coleções;
Consultoria para Softwares de automação de bibliotecas; Ergonomia de bibliotecas;
Estudo de Usuários de Unidades de Informação; Marketing de Bibliotecas;
Organização de Informação; Planejamento de implementação de Clipping. Serviços
de Editoração
DAVID VERNON VIEIRA
Ferramentas de Gestão e novas tecnologias: ampliando horizontes nas áreas de biblioteconomia e
administração
2007-2008
[...] O conhecimento oferecido pela Universidade Federal do Ceará através do ensino
a distância vem ao encontro da demanda que a Região do Cariri carente que é desse
recurso, necessita para otimizar sua atuação como agente de desenvolvimento
regional. Disso resultará uma mudança oportuna e decisiva nos índices de ordem
educacional e profissional que se refletirá na qualidade de vida da comunidade.
DÉBORA ADRIANO SAMPAIO
Organização e Tratamento da Memória Documental do Laboratório de Ciência da Informação e Memória do
Curso de Biblioteconomia da UFC-Cariri
2011-2012
O Projeto de Organização e Tratamento da Memória Documental do Laboratório de
Ciência da Informação (PROMED/LACIM) do curso de Biblioteconomia da
Universidade Federal do Ceará Campus Cariri, é um projeto que tem em seu foco a
otimização da estrutura técnica organizacional do Laboratório, visando a elaboração
do catálogo e digitalização do acervo, disponibilizado eletronicamente, tendo em
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vista a necessidade de um instrumento de busca prático e descritivo para a
recuperação da informação. Espera-se a formação de parcerias com diversos órgãos
interessados em contribuir para a preservação da memória documental. Vislumbra
ainda, a partir de levantamentos e divulgação das atividades, o incentivo à
participação ativa da comunidade através da promoção de cursos e oficinas.
FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS
Laboratório de Trocas de Afetos (LATA)
2006-andamento
O Laboratório de Troca de Afetos (LATA) é um programa aberto de ações
multidisciplinares que incluem atividades de extensão inter-relacionadas ao ensino e
a pesquisa no curso de Biblioteconomia de Universidade Federal do Cariri -UFCA.
É, entre outros, um espaço de debates, formação, criação e difusão de conhecimentos
teóricos e práticos, em cultura, memória, tecnologias da informação, permacultura,
comunicação e gênero. Tem como objetivo promover ações culturais, pesquisas,
processos e projetos políticos pedagógicos que contribuam para o desenvolvimento
cultural e sustentável da região caririense bem como favorecer religações de saberes
tendo como indicador novas perspectivas para o ensino e aprendizagem. [...]
JONATHAS LUIZ CARVALHO SILVA
Modelo de Biblioteca Escolar
2009-2012
Desenvolve o programa de extensão, cuja denominação é Modelo de Biblioteca
Escolar. O Modelo de Biblioteca Escolar consiste em analisar e aperfeiçoar as
atividades desenvolvidas em 1 (uma) biblioteca escolar do município de Juazeiro do
Norte, bem como mostrar sua utilidade no processo educativo, social e humanístico à
comunidade escolar, assim como tornar evidente a importância da Biblioteconomia
para condução dos objetivos supracitados neste projeto. Vale ressaltar que as ações
do projeto perpassam pela criação de estruturas como o Laboratório de Estudos em
Biblioteca Escolar (LEBE), grupos de discussão voltados para o aperfeiçoamento das
atividades a serem desenvolvidas nas escolas escolhidas, por meio de um processo de
dinamização do acervo que inclui as concepções de organização, estruturação
tecnológica, implementação de serviços, marketing para as bibliotecas, entre outros
fatores não menos importantes
JOSELINA DA SILVA
Falando sobre cotas
2012 – 2014
[...] Assim, passamos atuar em quatro frentes, com o projeto FALANDO SOBRE
COTAS, com quatro linhas distintas de atuação: 1.Textos acadêmicos Orientação aos
professores, funcionários e alunos do campus, com o envio de textos acadêmicos,
retirados da base SciELO (um a cada mês) sobre as políticas de cotas e ações
afirmativas. 2.Divulgação nas escolas públicas Visitas seminarisadas às escolas
públicas de ensino médio da região. O objetivo é divulgar a Lei 12.711/2012 (que
fala da política de cotas) e informar como os estudantes podem usufruir do direito
expresso no texto legal. Assim, dispor de espaços para sistematizar palestras, roda de
discussão, entrevistas temáticas no interior das escolas públicas de ensino médio do
entorno do CraJuBar (Crato-Juazeiro-Barbalha). 3.Intervenções públicas Direcionar
uma ação interventiva junto ao público diretamente implicado na Lei de cotas.
Aproveitar-se dos eventos abertos do Campus Cariri, a exemplo da Feira das
Profissões, Mostra de Extensão e Encontros Universitários, para dispor stands
informativos
MARIA CLEIDE RODRIGUES BERNARDINO
Biblioteca Comunitária de Vila Fátima
2007-2010
Implantação de uma biblioteca comunitária no Bairro Vila Fátima, próximo ao
Aeroporto com o objetivo de ampliar as possibilidades de acesso à informação, ao
conhecimento e à cultura.
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Doutores da Leitura
2008-2010

Projeto desenvolvido pelos alunos e professores do Curso de Biblioteconomia da
Universidade Federal do Ceará, Campus Cariri, com o objetivo de promover ações
voltadas para o desenvolvimento das práticas leitoras em crianças e adolescentes na
região do cariri cearense.
Fonte: elaborado pelos autores baseado em dados dos currículos lattes

Os projetos de ensino se caracterizam por serem de Iniciação à Docência, notando
assim que os professores priorizam esse tipo de projeto por estimular os estudantes a
exercerem futuramente a profissão como professores.
Com relação aos projetos de Pesquisa verifica-se que os projetos foram surgindo na
medida em que os professores foram se qualificando em mestrado e doutorado, por se
caracterizarem como projetos mais priorizados na academia.
Já com os projetos de extensão, percebe-se que há uma inversão, pois de início eram
desenvolvidos mais projetos desse tipo, por serem mais práticos, mas mesmo após a
qualificação, ainda há a presença de projetos desse jeito.
Desde a criação do Curso, é possível notar que sempre houve uma quantidade razoável
de projetos que beneficiam os alunos com os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento
dos mesmos e também uma ajuda financeira. E essa quantidade cresceu com o passar dos
anos.
Quadro 3: Produção bibliográfica
Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos
Livro
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
magazine

ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA
2007
2008
2009
2010
2011
2
3

2007
Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos
Livro
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
magazine

2

ARILUCI GOES ELLIOTT
2008
2009
2010
2011
3
1
1
3
1

2012
1
2

2013
2

2014
1

2015

2012

2013
2
1

2014

2015

2
3

CARLA FAÇANHA DE BRITO
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2007

2008

2009

Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos
Livro
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
magazine

Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos
Livro
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
magazine

Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos
Livro
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
magazine

2010

2011

1

DAVID VERNON VIEIRA
2007
2008
2009
2010
2011
1
1
13
1
1

DÉBORA ADRIANO SAMPAIO
2007
2008
2009
2010
2011
2
1

2013

2014
1

2015

3

1

2012

2013
2
2

2014

2015

2012
2
3

2013
2
7

2014

2015

2
1

1
DEISE SANTOS DO NASCIMENTO
2007
2008
2009
2010
2011

Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos
Livro
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
magazine

2012

2013

2014

2015

2

1

2012

2013

2014

2015

1

3

2

1

ELIENY DO NASCIMENTO SILVA
2007
2008
2009
2010
2011
Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos
Livro
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
magazine

Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos

2012

1

1

FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
1
1
1
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1
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1
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Livro
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
magazine

Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos
Livro
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
magazine

1

2
1

1

1
2

1
GRACY KELLI MARTINS
2007
2008
2009
2010
2011
2
3
3
3

HENRY PÕNCIO CRUZ OLIVEIRA
2007
2008
2009
2010
2011
1
1
1
1
3

2012

2013

2

1

2012
Artigo em periódico
2
Artigo em anais de eventos
1
Livro
Capítulo de livro
1
2
Artigo em jornais e revistas
magazine
IRMA GRACIELLE CARVALHO DE OLIVEIRA SOUZA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Artigo em periódico
3
Artigo em anais de eventos
2
3
6
Livro
Capítulo de livro
1
2
1
Artigo em jornais e revistas
magazine
JONATHAS LUIZ CARVALHO SILVA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Artigo em periódico
1
1
3
1
6
Artigo em anais de eventos
1
1
Livro
1
1
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
1
2
magazine
JOSELINA DA SILVA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Artigo em periódico
5
1
4
1
2
Artigo em anais de eventos
4
2
1
2
Livro
2
1
1
Capítulo de livro
3
3
1
3
3
Artigo em jornais e revistas
magazine
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2014

2015

2013
1
1
1
2

2014

2015

2013
2

2014
1

2015

2013
15
1

2014
3
1

2015
3

1
12

1
11

2013
1

2014
2

2

1

6
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2007

LUCAS ALMEIDA SERAFIM
2008
2009
2010
2011

Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos
Livro
Capítulo de livro
Artigo em jornais e revistas
magazine

2012
2
2

2013
2
3

2014
1

2015

1

MARIA CLEIDE RODRIGUES BERNARDINO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
11
8
6
17
2
7

Artigo em periódico
Artigo em anais de eventos
Livro
Capítulo de livro
3
2
Artigo em jornais e revistas
magazine
Fonte: elaborado pelos autores baseado em dados dos currículos lattes

2013
5
4

2014
9
1

2015
1

3

Os anos que estão destacados em vermelho são os que os docentes não faziam parte da
instituição de ensino que é analisada neste artigo.
A partir dessa tabela, verifica-se que apesar do nível de pós-graduação concluída ou
em andamento, a maioria dos professores produz uma quantidade razoável de pesquisas que
possam proporcionar o crescimento no seu setor de estudo e assim divulgar a sua própria
carreira de pesquisador no cenário nacional e internacional.
Destaca-se que os setores em que tem mais produção é o de Fundamentos Históricos e
Epistemológicos da Biblioteconomia, com o professor Jonathas Luiz Carvalho Silva que
apesar de ser professor do setor de Pesquisa possui um diálogo de pesquisa efetivo com o
setor de Fundamentos e o setor de Organização e Tratamento da Informação com a professora
Maria Cleide Rodrigues Bernardino. E assim, confirma-se a Lei de Lotka, muitos professores
produzem pouco, e poucos professores produzem muito (VANTI, 2002).
As ações mostradas a seguir, contemplam os três eixos descritos acima, e tem
uma amplitude maior que os projetos.
Quadro 4: Outras ações
MARIA CLEIDE RODRIGUES BERNARDINO
Programa Educação Tutorial do curso de Biblioteconomia – PET Biblioteconomia
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2014

2015

2015

Projeto do Programa de Educação Tutorial do Curso de Biblioteconomia, com o objetivo de
favorecer à formação de profissionais bibliotecários com elevada competência acadêmica,
tecnológica e científica por meio do desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, inseridas no
âmbito do ensino, pesquisa, extensão e cultura. O projeto desenvolverá as seguintes ações: PET na
Escola; Seminário de Vivências Profissionais (SVP); Laboratório de Práticas Itinerantes; Grupo
Cantos e Contos; Sociedades Aprendentes; Grupos de Pesquisa; e Cursos e Oficinas.
MARIA CLEIDE RODRIGUES BERNARDINO
HENRY PÔNCIO CRUZ DE OLIVEIRA
Periódico Folha de Rosto
Periódico em Biblioteconomia e Ciência da Informação com publicação semestral.
MARIA CLEIDE RODRIGUES BERNARDINO
JONATHAS LUIZ CARVALHO SILVA
Especialização em Gestão em ambientes de informação
O curso será dividido em 4 unidades: Fundamentação Teórica; Tecnologias da Informação;
Políticas Culturais de Informação; e Gestão da Informação e do Conhecimento. Para finalizar o
curso, o aluno deverá obter êxito em todas as disciplinas constantes das 4 unidades e concluir,
entregar e defender seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em formato monografia.

JONATHAS LUIZ CARVALHO SILVA
MARIA CLEIDE RODRIGUES BERNARDINO
Mestrado profissional em Biblioteconomia
2015/
Proposta de mestrado que contempla como área de concentração: Biblioteconomia na sociedade
2016
contemporânea e as linhas de pesquisa: Informação, cultura e memória; e Produção, comunicação
e uso da informação.
A proposta do mestrado profissional em Biblioteconomia surge como estratégia de fortalecimento
das pesquisas nesta disciplina do conhecimento em diálogo com professores/pesquisadores de
outras instituições, bem como de pesquisadores de campos afins aprimorando as relações da
Biblioteconomia no âmbito da cultura, organização, gestão e tecnologias de informação.
Fonte: elaborado pelos autores baseado em dados dos currículos lattes

Corroborando com o que foi percebido em relação a produção bibliográfica,
compreende-se que os dois professores são também os percursores nas ações que abrangem os
três pilares da universidade (o ensino, a pesquisa e a Extensão) propondo projetos pioneiros
no curso de Biblioteconomia e na instituição como um todo. Mesmo sendo os percursores, os
outros professores tiveram também uma relativa contribuição no desenvolvimento dessas
ações.
A especialização já vem sendo pensada desde 2011 quando os professores ainda
estavam em doutoramento, e servirá para divulgar o próprio curso, pois as os futuros
estudantes poderão ser formados em Biblioteconomia ou em áreas afins. Com o mestrado
também houve esse planejamento, pois, os professores estavam aguardando o término do
doutorado de alguns para que eles possam contribuir para o desenvolvimento do projeto,
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assim como a opção por mestrado profissional, já que há uma relativa quantidade de
mestrados acadêmicos na área de Ciência da Informação e apenas um mestrado profissional
em Biblioteconomia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a predominância da formação na área de Ciência da Informação, os docentes
podem contribuir para o crescimento da área, além da possibilidade de diálogo com outros
campos do conhecimento dentro da própria universidade.
O curso passou por muitas críticas por possuir muitos professores afastados para o
doutorado, mas com o retorno de alguns e as ações desenvolvidas pelo curso, como o
lançamento da primeira Revista Científica da universidade, a primeira especialização latu
sensu da universidade e o projeto para o segundo mestrado da universidade, mostram que os
professores estão creditando o motivo do seu afastamento para qualificação. E assim o curso
ganha bastante força e visibilidade na universidade.
Por fim, vale constatar que os dois professores destacados como os mais produtivos do
curso de Biblioteconomia, também são mais produtivos na Universidade como um todo
fazendo jus a força da projeção e produção do Curso de Biblioteconomia.
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VII Semana Acadêmica de Biblioteconomia – SEABI 2015
Biblioteconomia e Inovação: práticas e soluções criativas
GT: [3] Mediação da Leitura

MEDIAÇÃO DA LEITURA NA BIBLIOTECA PÚBLICA:
CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE LEITORA
Antonia Janiele Moreira da Silva19
Julyana Alves Sales20
Maria Cleide Rodrigues Bernardino21

RESUMO:
Trata da importância da mediação da leitura na biblioteca pública, para a construção de uma sociedade
leitora. Faz uma reflexão no âmbito da biblioteca pública, como instituição mediadora de

incentivo à leitura, considerando as constantes mudanças, dentre elas, a tecnológica, e o que
estão fazendo para a formação de leitores críticos e assíduos. É discutido os objetivos da
biblioteca pública, de acordo com as diretrizes da IFLA. Tendo como objetivo identificar os projetos
de leitura, realizados nas bibliotecas públicas de Crato e Juazeiro do Norte e suas contribuições para a
construção de uma sociedade leitora.

PALAVRAS-CHAVE: Mediação da leitura. Biblioteca Pública. Projetos de Leitura

1 INTRODUÇÃO
Vivemos em uma sociedade marcada pela velocidade da informação e constantes
mudanças sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, sendo a leitura elemento primordial
para a participação e posicionamento do indivíduo no meio em vive.
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A leitura desde os primórdios foi ferramenta essencial para a compreensão da
sociedade e construção do conhecimento. A leitura sempre foi e será imprescindível na
sociedade, mesmo antes da invenção da escrita o homem já fazia leituras de mundo, através
de seus conhecimentos empíricos. Depois da invenção da escrita como mais uma forma de
comunicação e registro da memória, os conhecimentos foram ampliando-se e as leituras
diversificando-se.
A leitura está presente no cotidiano, em todos os momentos desde quando deciframos
um olhar até a leitura mais concreta de um texto. Estamos circundados de signos, que estão
sempre à disposição para serem decodificados. Na rua, em casa ou na escola a leitura mostrase essencial. Mesmo sem perceber sempre estamos lendo algo, quando precisamos nos
locomover de uma rua a outra lemos as placas informativas, no sinal de trânsito fazemos
leitura da cor relacionando-o a sua representação, os anúncios de som, panfletos, quando
ouvimos o rádio e assistimos televisão, estes que também são lidos, interpretados e
compreendidos.
Desde a idade média a informação é concebida como algo valioso e que precisa ser
usada no tempo certo e pela pessoa certa, porém era restrita apenas para as pessoas que
detinham o poder e grandes intelectuais. Sendo a biblioteca a grande guardiã do
conhecimento.
Na era informacional a função da biblioteca compete armazenar, tratar, organizar e
principalmente disseminar e mediar a informação para a construção do conhecimento. Hoje
com os artefatos tecnológicos os bibliotecários, professores, e profissionais da informação têm
como grande desafio desenvolver novas práticas de mediação da leitura para a construção de
bons leitores, conscientes da importância da mesma para torna-se um cidadão mais
participativo na chamada sociedade da informação. Que vejam a leitura como um ato não
apenas de necessidade, mas como algo prazeroso. A biblioteca caracterizou-se como uma das
instituições de incentivo e promoção da leitura.
A biblioteca seja a escolar, comunitária ou pública deve ter como missão a formação
de leitores, e fazer como que a sociedade seja mais participativa e identifiquem a biblioteca
como um centro de informação e cultura, e não apenas como um lugar que armazena a
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informação mas que dissemina e forma leitores. De acordo com Obata (1999) a biblioteca
deve ser vista também como um espaço de produção de cultura. A biblioteca como espaço
informacional, cultural, que desenvolva ações de promoção da cultura e leitura.
Uma das preocupações dos estudiosos da leitura é referente a intepretação do leitor,
muitos indivíduos sabem ler, porém têm dificuldades em interpretar, decodificar, a leitura que
vai bem além do texto, mas a leitura de mundo. O Brasil possui baixo índice de leitura, como
mostra a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2011), que é o único estudo nacional sobre o
comportamento do leitor brasileiro, realizado pelo o Instituto Pró-livro.
A partir do que estabeleceram como leitor e não leitor, concluíram que 50% da
população é leitora, enquanto a outra metade não é. O que faria as pessoas entrevistadas
frequentar a biblioteca seria o acesso à informação, internet, atividades culturais, ambiente
agradável, um bom bibliotecário, etc. Classificam como dificuldades no ato da leitura:
problemas de visão, ou outras limitações, não compreende boa parte do quê lê, não tem
paciência.
Essa concepção nos remete a fazer uma reflexão no âmbito da biblioteca pública,
como instituição mediadora de incentivo à leitura, considerando as constantes mudanças,
dentre elas, a tecnológica, e o que estão fazendo para a formação de leitores críticos e
assíduos. O presente trabalho tem como objetivo identificar os projetos de leitura, realizados
nas bibliotecas públicas de Crato e Juazeiro e suas contribuições para a construção de uma
sociedade leitora.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa é de cunho descritivo e exploratório. Gil (1987, p.45) afirma que a
pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a “descrição das características de
determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis”.
Para Kauark; Manhães; et al (2010, p.28), a pesquisa exploratória visa a “familiaridade
com o problema, tornando-o explícito, ou à construção de hipóteses. Envolve levantamento
bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão”.
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Foram aplicados dois questionários, um para as bibliotecárias das Bibliotecas públicas
de Crato e Juazeiro do Norte e outro para os usuários das mesmas, com o objetivo de fazer um
levantamento dos projetos de mediação da leitura, bem como identificar o perfil dos usuários
e identificar sua participação e conhecimentos sobre os projetos de leitura existentes na
biblioteca que frequenta. De acordo com Gil (1987) o questionário é uma das melhores
técnicas para obtenção de dados e avaliação.

3 MEDIAÇÃO
A mediação está inserida em diversas áreas e contextos, seja no Serviço social, na
Biblioteconomia, na Comunicação, no Direito, etc. Alguns autores caracterizam a mediação
como uma ponte, no qual parte de uma pessoa para outra como, forma de comunicação,
transmissão da informação, com o objetivo de gerar conhecimento, porém para que isso
ocorre, é necessário que o indivíduo se aproprie da informação transmitida.
Durozoi e Roussel (1993, p.319), definem mediação como “ação de servir de
intermediário entre dois termos ou seres, ou dois objetos”. Ou seja, tem como objetivo
facilitar, comunicar, interceder. A mediação quando apropriada é transformadora em
conhecimento, os usuários da biblioteca saem da categoria de apenas receptor e passam a
produzir seu próprio conhecimento.
De acordo com Bicheri mediação e mediador não estão vinculados com nenhuma
profissão específica, o mediador pode ser o professor, bibliotecário, jornalista, indivíduo
comum, escritor, etc. Cada um ter um conhecimento para mediar, seja em prol da
disseminação da informação ou construção do saber. E pode acontecer em qualquer lugar, seja
em um bairro, na escola, no rádio, etc.
Na concepção de Gomes (2013), é através da mediação que acontece às interações
sociais, sendo a linguagem instrumento primordial para que isso aconteça. A mediação
permite a produção, circulação e apropriação da informação.
Rastelli (2013, p.16) caracteriza o mediador “por sua intenção de contribuir na
apropriação de significados, no processo de interação do leitor com o texto, nas experiências
de aprendizagens, potencializando as capacidades dos atores sociais e despertando suas
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competências”. O mediador tem papel importante na formação do indivíduo, de aproximá-lo a
obras culturais, a leitura, arte, etc.

3.1 Mediação da Leitura
A mediação da leitura acontece não só em bibliotecas, é importante destacar que a
mesma deve iniciar em casa, com a família, na escola, na sala de aula e bibliotecas em gerais.
Rastelli (2011, p.16) afirma que “A mediação da leitura coloca em evidência o papel de
sujeito construtor do conhecimento. Conhecimento que se incorpore ao mundo intelectual e
vivencial do leitor e que o ajude a compreender sua realidade humana e social, agindo e
interferindo nela”.
Nessa acepção, a mediação da leitura vai além da leitura escrita, mas envolve
principalmente a leitura de mundo, do dia-a-dia, a que nos faz ter conhecimento e propriedade
para opinar e se posicionar criticamente desde as questões mais simples, em nossa casa, até
um ambiente mais formal.
Almeida Junior e Bortolin (2007) afirmam que a biblioteca deve cumprir uma de suas
principais funções, o incentivo a leitura, em diferentes espaços e para diferentes faixas etárias,
que os frequentadores da biblioteca se sintam convidados a voltarem em busca de novas
leituras. Vale salientar que com o avanço das tecnologias de informação e comunicação e
advento da internet, surgiram novos tipos de leitura, que possibilitou também uma nova
interação entre bibliotecário e leitor, sem descartar a interação face a face.
Bortolin (2001, p.30) destaca “em se tratando de leitura, podemos considerar o
mediador do ato de ler é o indivíduo que aproxima o leitor do texto”. Partindo dessa
concepção é importante que o bibliotecário também seja leitor, e principalmente conheça seu
público, para mediar leituras que os tornem cada vez mais apaixonados pelo o mundo da
leitura, seja qual for, romance, drama, terror, história em quadrinhos, teatro, música, pintura.
Os que ainda não gostam de ler possam passar a sentir curiosidade para conhecer esse mundo
de descobertas, realidade e muito aprendizado.

4 BIBLIOTECA PÚBLICA
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A Biblioteca por muito tempo esteve associada a mera definição de coleção de livro e
depósito. Essas características são das bibliotecas antigas, que tinham como responsáveis os
monges, que detinham acesso restrito a biblioteca, onde eram guardados livros tidos como
proibidos para o povo.
As funções da Biblioteca Pública vão bem além dessas associações, tendo um intuito
bem maior, que não é a guarda de documentos, mas a disseminação e construção do saber.
Foi desde a antiguidade importante para a construção do conhecimento e preservação da
memória, de forma que as pessoas que não tinham condições financeiras para comprar livros
ou não tinham bibliotecas em suas escolas, buscavam a biblioteca como ambiente que
proporcionaria o acesso fácil e gratuito.
Júlio César teve a ideia de construir a Biblioteca pública, mas foi assassinado antes da
ideia ser colocada em prática. Seu partidário Asínio Pólio e o escritor Terêncio Varão deram
continuidade ao projeto (MARTINS, 2002). A biblioteca era composta por salas de leitura,
nem todos os documentos do acervo eram disponibilizados para leitura domiciliar. Com o
aumento significativo da produção textual, as leis de acesso à informação, e o direito que
todos os indivíduos têm ao conhecimento, a biblioteca pública hoje está aberta para todos os
públicos e têm novas missões.
As diretrizes da IFLA (2013) afirmam que a biblioteca pública deve disponibilizar
acesso ao conhecimento, à informação, à aprendizagem, a obras criativas, por meio de
recursos e serviços, para todos os indivíduos independentemente da raça, idade, gênero,
religião, nível de escolaridade, etc. E tem como objetivo “fornecer recursos e serviços em
diversos suportes de modo a ir ao encontro das necessidades individuais ou coletivas, no
domínio da educação, informação e desenvolvimento pessoal, e também de recreação e lazer”
(Manifesto IFLA, p.13, 2013).
4.1 Responsabilidades Sociais e os Parâmetros para a Construção de uma Sociedade
Leitora
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Assim como toda instituição a Biblioteca Pública tem sua missão e objetivos, sendo o
maior deles, o acesso à informação, dentre outros, tem a promoção da leitura, incentivo à
cultura local e nacional.
Para a efetivação na formação de leitores é necessário uma biblioteca pública
viva, atuante, onde esse equipamento informacional seja um recurso
educativo, social e cultural, com espaço amplo, acervo diversificado,
atualizado e dinâmico, aliado a profissionais da informação competentes e
que acompanhem a evolução das bibliotecas, questionando constantemente
as práticas desenvolvidas no cotidiano (RASTELI, 2013, p.16).

Cabe ao bibliotecário e a sua equipe elaborar projetos que torne a biblioteca um espaço
vivo, além de uma sala de leitura, mas um ambiente proporcione uma peça teatral, filme,
recitais, palestras, minicursos, roda de leitura, dentre inúmeras possibilidades que podem
acontecer em uma biblioteca.
Para Bernardino e Suaiden (20011, p.31) “o papel social da Biblioteca Pública é
permeado pelo acesso e disponibilidade da informação”. Em que esse papel pode ser
alcançado por meio de projetos culturais que visem a disseminação da leitura.
As diretrizes da IFLA para Biblioteca pública definem alguns objetivos e missões,
dentre eles:
 Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância;
 Deve ser o centro local de informação, tornando prontamente acessíveis aos seus
utilizadores o conhecimento e a informação de todos os gêneros;
 Ponto central de desenvolvimento cultural e artístico da comunidade e de ajudar a
moldar e apoiar a sua identidade cultural.
Bernardino e Suaiden colaboram afirmando que o objetivo principal da Biblioteca Pública
é incentivar a leitura e a cultura na comunidade.
É essencial frisar que o apoio do órgão responsável pela unidade de informação
fundamental em todos os requisitos, principalmente no financeiro e na valorização não só do
ambiente informacional, mas dos profissionais que atuem nestes locais.
Abordam ainda que o valor da biblioteca pública é definido de acordo com os serviços
prestados. Vale salientar que com o advento da internet, houve mudanças significativas, nessa
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concepção, a BP ganhou mais destaque, além do aumento de sua missão de proporcionar e
disponibilizar maior leque de serviços e acesso à internet gratuito, criando também novas
formas de leitura.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
a) Biblioteca Pública Municipal de Juazeiro do Norte
Quadro 1: Perfil dos usuários da Biblioteca pública Dr. Possidônio da Silva Bem – Juazeiro
do Norte
Gênero
75%
25%
Faixa etária

Masculino
Feminino
13 a 17
18 a 24
25 a 30
Mais de 35 anos

0%
75%
25%
0%
Frequência

Mais de três vezes na semana
Uma vez por semana
A cada 15 dias
Uma vez ao mês
Fonte: Elaborado pelas as autoras.

75%
0%
25%
0%

Percebe-se que a maioria dos frequentadores são homens, sendo da faixa etária 18 a 24
considerados adultos, e frequentam a biblioteca mais de três vezes por semana. O que é um
bom resultado para a unidade de informação. Vista que é procurada para utilizar ou participar
de algum serviço oferecido.
Quadro 2: Conhecimento dos usuários quanto os projetos de leitura Biblioteca pública Dr.
Possidônio da Silva Bem – Juazeiro do Norte
Identificam a existência de algum projeto de incentivo a leitura
Sim
50%
Não
50%
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Participam de algum projeto de leitura
Sim
0%
Não
100%
Julgam ser importante a existência de projetos de incentivo a leitura
Sim
100%
Não
0%
Fonte: Elaborado pelas as autoras.

Metade dos entrevistados tem conhecimento de algum projeto de incentivo à leitura.
Resultado considerado razoável, porém, os mesmos não participam, o que remete a uma
reflexão, se eles não participam, por motivo de tempo, divulgação mais precisa do projeto,
etc.
Quadro 3: Respostas obtidas da Biblioteca pública Dr. Possidônio da Silva Bem – Juazeiro
do Norte
Projetos de leitura existentes na instituição

Projetos para públicos específicos

1.
2.
3.
4.
5.

A Biblioteca encena arte e cultura;
Mulheres de ontem e de hoje;
Contação de história com afetividade;
A Biblioteca reencontra Monteiro lobato;
Renovação do sagrado Coração de Jesus
– fortalecimento e consistência a
religiosidade do nosso povo;
6. II Concurso literário Poesia e Prosa –
tendo como tema: O Padre Cícero em sua
diversidade
7. A poética do encontro;
8. Memória Viva.
Os projetos atendem públicos de vários âmbitos:
Crianças, adultos e adolescentes.
Ex. A Biblioteca reencontra Monteiro Lobato e
Contação de história com afetividade são
designadas para crianças.
A poética do encontro e Mulheres de ontem e de
hoje, destinadas a mulheres (adultas);
Renovação do sagrado Coração de Jesus a
comunidade em geral;
Concurso literário Poesia e Prosa – tendo como
tema: O Padre Cícero em sua diversidade (para
alunos do ensino fundamental, médio,
professores a comunidade;
Memória Viva atende a alunos de ensino
fundamental e médio, de escolas públicas e
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particulares.
Sim, no final de cada projeto, há reunião para
avaliar os pontos positivos e negativos. Os pontos
considerados negativos são mudados, de acordo
com um novo planejamento.
Houve um aumento no numero dos usuários Sim. Porque com a implantação desses projetos,
pessoas que desconheciam a existência deste
após a implantação dos projetos?
espaço, passam a frequente-lo (são os casos de
alunos, que passam a vir aqui com mais
frequência, a procura de livros ou do espaço para
estudo).
Mudança
mais
significativa
após
a A compreensão da potencialidade da instituição
implantação dos projetos de incentivo a leitura no sentido de poder criar projetos que atendam a
vários públicos. Tendo em vista que o espaçou
passou a ser multifuncional.
Dessa forma
podemos destacar a procura de públicos variados,
dentre eles, artistas, universidades, produtores
culturais, escolas (públicas e particulares) para a
utilização deste espaço.
Fonte: Elaborado pelas as autoras.
Os projetos
avaliações?

passam

por

adaptações/

A biblioteca descreve bastantes projetos, que contemplam várias idades e
escolaridades. A bibliotecária descreve que após o desenvolvimento dos projetos houve o
aumento de usuários, e aumento dos que já frequentavam.

b) Biblioteca Pública Municipal de Crato
Quadro 4: Perfil dos usuários Biblioteca Pública Municipal de Crato
Gênero
80%
20%
Faixa etária

Masculino
Feminino
13 a 17
18 a 24
25 a 30
Mais de 35 anos

0%
100%
0%
0%
Frequência

Mais de três vezes na semana
Uma vez por semana
A cada 15 dias
Uma vez ao mês
Fonte: Elaborado pelas as autoras.

100%
0%
25%
0%

67

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

A maioria dos frequentadores também são homens, frequentam mais de três vezes por
semana, sendo todos os entrevistados na faixa etária de 18 a 24.

Quadro 5: Conhecimento dos usuários quanto os projetos de leitura da Biblioteca Pública
Municipal de Crato
Identificam a existência de algum projeto de incentivo a leitura
Sim
0%
Não
100%
Participam de algum projeto de leitura
Sim
0%
Não
100%
Julgam ser importante a existência de projetos de incentivo a leitura
Sim
100%
Não
0%
Fonte: Elaborado pelas as autoras.

Todos os entrevistados desconhecem a existência de projetos de leitura,
consequentemente, não participam.

Quadro 6: Resposta da biblioteca pública municipal de Crato-Ce
Projetos de leitura existente na instituição
Existem projetos para públicos específicos

Os projetos passam por adaptações/ avaliações

Houve um aumento no número dos usuários
após a implantação dos projetos

Qual a mudança mais significativa após a
implantação dos projetos de incentivo a leitura

Contação de historia e alpendre literário
Sim, a Contação de história é voltada para o
público infantil, que tem como objetivo principal
estimular a criatividade da criança assim como
também incentivar o prazer pela leitura.
Sim, os projetos estão constantemente passando
por avaliações de profissionais, para ver se estão
atendendo as necessidades do público ofertado.
Sim percebemos um aumento significante de
crianças, jovens e adolescentes no ambiente da
biblioteca os projetos foram responsáveis por
aproximar cada vez mais esse público desse
espaço Biblioteca que antes era visto apenas
como sala de estudo por pouco alunos
universitários.
Os projetos foram responsáveis por várias
mudanças, percebemos que as crianças e os
jovens adquiriram um gosto maior pela leitura e
passaram a ver a Biblioteca como um espaço de
interação social.

Fonte: Elaborado pelas as autoras.
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De acordo com as respostas obtidas, percebe-se que há uma controvérsia, visto que
todos os usuários entrevistados desconhecem os projetos, ou está ocorrendo uma falha por
parte da gestão, seja de divulgação dos projetos, ou pouca interação do usuário.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos a existência dos projetos de leitura nas bibliotecas municipais de Crato e
Juazeiro do Norte, no entanto vimos também que a divulgação dos mesmos não está sendo
realizada de maneira eficaz, pois como visto anteriormente poucos foram os usuários que
tinham conhecimento da realização dos projetos mesmo estando mais de 3 vezes na semana
nas bibliotecas.
Quanto aos usuários percebe-se a maioria dos respondentes utilizam a biblioteca para
estudo não participando das atividades e projetos de leitura oferecidos, não identificando ao
menos a existência dos mesmos.
Podemos observar a biblioteca como um importante espaço de estudo, visto que a
maioria dos usuários de ambas as bibliotecas visitadas as frequentam com este intuito.
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VII Semana Acadêmica de Biblioteconomia – SEABI 2015
Biblioteconomia e Inovação: práticas e soluções criativas
GT6: [Livre]

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE MONOGRAFIAS NA CONSTRUÇÃO
DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL
Maria Vanessa Nascimento22
Gracy Kelli Martins23
RESUMO:
Apresenta uma discussão sobre as relações entre monografias, pesquisa e memória
institucional utilizando a aplicação de exemplos práticos que ocorrem no acervo de
monografias do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri, localizada em
Juazeiro do Norte, Ceará. Trata-se de uma pesquisa exploratória que tem como objetivo o
esclarecimento do termo “memória institucional” e posteriormente a elucidação do papel das
monografias como uma literatura científica que contribui na construção da memória
institucional da Universidade através da produção dos trabalhos de conclusão de curso.
Conclui-se que as produções discentes configuram-se como um dos principais mecanismos de
identificação da memória dos cursos de graduação, uma vez que são estes trabalhos que
registram os quadros docentes e as realidades e contextos da época em que foram produzidas.
1 INTRODUÇÃO
A comunicação científica é a principal via de divulgação das pesquisas e seus
resultados, registro de conhecimentos, colaboração entre os pares e mecanismo indispensável
à atividade científica, uma vez que a comunicação científica favorece o produto (produção
científica) e os produtores (pesquisadores), fornecendo visibilidade e possível credibilidade no
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meio social em que produto e produtores estão inseridos (TARGINO, 2000). As pesquisas, de
modo geral, resultam em publicações categorizadas por literatura científica, que
compreendem não só a divulgação do andamento e resultado da pesquisa como também a
exposição ao julgamento do trabalho por seus pares. De acordo com suas características,
podem ser reconhecidas como produções de comunicações formais ou informais. O processo
de comunicação científica tem sido objeto de “estudos que abordam tanto a comunicação
formal, que ocorre através da literatura, quanto à comunicação que acontece informalmente,
por meio de contatos pessoais” (CAMPELLO, 2000, p. 48). A literatura científica reflete os
níveis de pesquisa e a amplitude do campo científico, bem como suas relações com o
desenvolvimento econômico e social. Além do processo de disseminação, tais publicações são
essenciais para análise da prática científica a partir de indicadores de produção científica.
Esse processo desenvolve-se no início da vida acadêmica, com maior expressividade.
Os primeiros contatos com publicações técnico-científicas se dão na formação dos sujeitos em
cursos técnicos, tecnológicos, licenciaturas e bacharelados. Em sua grande maioria, os cursos
de formação técnica ou superior direcionam seus concluintes para produções seminais, como
participação em eventos científicos através de apresentações de artigos e pôsteres recorrentes
de pesquisas realizadas a partir da iniciação científica e/ou trabalhos de conclusão de curso.
Tais produções configuram-se como o registro da identidade científica do discente propicia,
como canal óbvio, seu ingresso nas comunidades de pesquisa. Traça-se a partir de então sua
identidade cognitiva e estabelece suas relações sociais de conhecimento na área onde se
encontra inserido.
Ao produzir, o aluno está contribuindo não só para o seu reconhecimento e
conhecimento, mas também para a construção da memória de sua instituição. No decorrer de
sua formação o estudante vai se deparar com diversos tipos de produção científica, desde
resumos até a produção de trabalhos de conclusão de curso e/ou relatórios e artigos que visam
avaliar o conhecimento adquirido pelo estudante durante os processos aprendizagem e
desenvolvimento de pesquisas.
Uma das produções científicas, mais comumente desenvolvidas por alunos e, que
permite analisar determinados pontos da instituição, são os Trabalhos de Conclusão de Curso
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- TCC. Em forma de monografias, relatórios acadêmicos, projetos ou artigos, os TCC’s
institucionalizam e certificam a aquisição de conhecimentos específicos e o posicionamento
crítico de seu futuro autor egresso.
Não se detendo apenas à produção textual, os TCC’s permitem a extração de uma série
de informações específicas acerca do contexto em que o trabalho foi produzido como, por
exemplo, quadro de professores, título dos professores, formandos da instituição/curso, regras
que ainda continuam em uso ou que foram alteradas, e a própria estrutura da Instituição, tendo
em vista que grande parte dos trabalhos científicos dessa natureza tende a discutir e/ou
pesquisar experimentos e vivências do âmbito acadêmico. Ou seja, através dessas produções
é possível traçar todo um percurso da instituição, desde a época em que foi instalada até o
momento atual, trazendo à tona as mudanças que ocorreram com o decorrer do tempo,
inclusive no que diz respeito aos temas de pesquisa e suas evoluções.
Mas para isso acontecer é necessária a preservação destes documentos. A preservação
não é só uma questão de guardar documentos que podem servir de base para uma pesquisa
futura, a preservação dos documentos de uma instituição é ao mesmo tempo a conservação da
memória institucional da mesma.
Para que isso ocorra faz-se necessário a organização bem planejada destes documentos
para que não aja uma perda de parte da memória da instituição. Essa organização pode ser
realizada através de mapeamentos, coleta de dados, organização do acervo e armazenagem
desse acervo em local apropriado para pesquisa e para preservação documental.
As empresas, instituições, organizações produzem ao longo de sua trajetória
uma vasta quantidade de documentos fundamentais para a preservação da
Memória Institucional. Essas informações, encontradas em diversos
suportes, devem ser reunidas, fazendo-se mais do que necessário a
concentração destes acervos, armazenados e organizados corretamente com a
finalidade de estarem disponíveis para consulta porque retratam não só as
atividades de uma instituição, mas a época em que está inserida, o tempo e o
espaço que ocupa na sociedade, facilitando-se assim o entendimento da
instituição como um todo (RUEDA, FREITAS, VALL, 2011, p. 78).

Em sua maioria, os materiais relativos às produções acadêmicas discentes são
destinados às bibliotecas ou ao acervo dos departamentos específicos, dentro das
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universidades.
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Biblioteconomia, realiza atualmente um trabalho de organização dos trabalhos de conclusão
de curso e documentos produzidos dentro curso. Esses arquivos estão passando por um
processo de mapeamento que possibilita a obtenção de dados com base no histórico do curso,
como por exemplo, o número total de concluintes, que permite fazer um levantamento de
quantos alunos desse total entregou a monografia, conseguindo assim fazer uma lista de
concluintes com pendência de monografia, tanto impressa como digital. As cópias de
monografias digitais estão sendo padronizadas em um único formato e posteriormente serão
disponibilizadas online em uma base de dados que está sendo desenvolvida por profissionais
da instituição. Depois de organizadas as monografias, elas serão armazenadas no laboratório
de Ciência da Informação e Memória (LACIM) para conservação da memória e para
tornarem-se fontes de pesquisa.
A produção científica de uma instituição permite demonstrar o grau de
comprometimento que ela tem com a sociedade. Uma instituição que incentiva a produção de
trabalhos acadêmicos está incentivando além da produção científica, a participação dos
estudantes em pesquisas permitindo o aprofundamento em temas trabalhados durante a
carreira acadêmica ou que de algum modo desperte o interesse do mesmo. Esse incentivo
pode beneficiar a sociedade no que diz respeito à informação, pois a produção de trabalhos
proporciona a descoberta de novos conhecimentos, aproxima o alunado das questões sociais
propiciando assim, a divulgação desse conhecimento através das publicações científicas.
Se, por um lado, as camadas acadêmicas compostas por doutores e
estudantes da pós-graduação stricto sensu possuem seus lócus de difusão de
seus trabalhos, a nova camada de jovens pesquisadores – os bolsistas de
iniciação científica – ainda possui um rol de opções limitadas de
publicações. [...] É como um espaço de publicização, que permite que jovens
pesquisadores – em sua fase primeira da formação acadêmica, ou seja,
cursando a Graduação – divulguem suas pesquisas, auxiliando sua entrada
no campo científico e possibilitando, para o futuro, uma busca por uma
maior consolidação do campo comunicacional (CASADEI; VENANCIO,
2009, P.02).

Este artigo discute a importância das produções científicas, principalmente dos
trabalhos de conclusão de curso, aqui classificados como monografias, na construção da
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memória institucional, abordando de forma clara e sucinta as questões relacionadas à
produção cientifica, memória e memória institucional. A partir do embasamento teórico
procura-se destacar em que parte as monografias podem contribuir para a construção da
memória de uma instituição.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa exploratória, que tem como objetivo o esclarecimento do
termo “memória institucional” e posteriormente o esclarecimento do papel das monografias
como uma literatura científica que contribui na construção dessa memória institucional das
universidades através da produção dos trabalhos de conclusão de curso. Adotou-se uma
abordagem qualitativa utilizando como recurso a revisão de literatura através de teses, artigos
científicos, livros e monografias.
A base teórica deste trabalho centrou-se na tese de doutorado “Memória Institucional: a
construção conceitual numa abordagem teórico-metodológica” (1997) e no livro “Memória
Institucional” (2013), ambos da autora Icléia Thiesen Magalhães Costa que aborda
especificamente o conceito de memória institucional e seus instrumentos de registro. As fontes
bibliográficas consultadas possibilitaram uma melhor compreensão do assunto em questão,
aplicando exemplos de instituições que possam auxiliar na compreensão, tendo em vista que,
mesmo após duas décadas de estudo na área, o termo memória institucional ainda não é um
conceito reconhecido e aplicado, de acordo com os procedimentos necessários para a
preservação da memória institucional, pelas instituições.

3 PRODUÇÃO CIENTÍFICA
A produção científica começou a ganhar destaque no início do século XX com a sua
constante divulgação dentro das academias de ensino superior. Ela “propicia o avanço da
ciência e tecnologia (C&T), ou seja, acrescenta algo de novo ao manancial de conhecimentos
consolidados em determinada área ou especialidade” (CURTY, 2010, p.32).
No início da popularização da produção científica as informações produzidas eram
passadas por canais de comunicação próprios da ciência.
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Há toda uma estrutura de disseminação da ciência por canais de comunicação
próprios que se convencionou chamar de processo de comunicação científica. Este
processo resulta na “ciência comunicada para si mesma”, ou seja, “a ciência
“filtrada” dentro de sua própria estrutura, valendo-se dos seus próprios e
característicos meios de comunicação” (CRHISTOVÃO, 1979, p. 4 apud
SILVA, GARCIA, INACIO 2009, p. 2, grifos do autor) .

Com o advento da internet a publicação e o acesso a essas produções científicas
ficaram mais fáceis. Os trabalhos desenvolvidos pelas instituições de ensino passaram a ser
submetidos para canais de disseminação da informação, como as revistas científicas, tanto em
nível nacional como internacional. Esse avanço no mercado editorial também se refletiu nas
produções acadêmicas como teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e resultados
de pesquisas oriundas de grupos de pesquisas acadêmicos, que ganharam espaços próprios de
divulgação como as bibliotecas digitais.
As revistas são publicações periódicas que proporcionam a estudantes, pesquisadores e
profissionais a oportunidade de disseminar o seu trabalho através da publicação científica.
Essas revistas possuem indicadores de qualidade que designa o prestígio que aquele meio
possui. Esses indicadores são calculados através de indicadores métricos, como contagem de
citações e o fator de impacto.
A produção cientifica “configura-se como espelho da ciência e da comunidade de
cientistas de um país e de uma disciplina, o que em última instância significa dizer que é
elemento importante na mensuração do processo desenvolvimentista das nações” (CURTY,
2010, p.33).
No Brasil, o IBBD, atual IBICT surgiu em 1954 com o intuito de arquivar e
disseminar as produções científicas brasileiras, como umas das principais Bibliotecas digitais
brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)24 do país.
Com o surgimento das tecnologias da informação e da comunicação, combinado
com o movimento do acesso livre à informação, verifica-se a existência de um
cenário amplamente favorável ao Instituto para o cumprimento de sua missão inicial.
Assim, o Instituto, ao lançar o manifesto brasileiro de apoio ao movimento de acesso
livre à informação, inicia o desenho de uma política nacional de acesso livre à
informação científica, tendo esse manifesto como guia orientador para a definição
dessa política (KURAMOTO, 2006, p. 93).
24

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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Nos últimos anos a produção científica brasileira teve um aumento significativo,
movido em especial pela abertura de pós-graduações strictu senso25. O número de artigos
publicados em periódicos superou o de anos anteriores.
A qualidade dessas publicações é medida também através das métricas, dentre as mais
utilizadas estão:
a)
Número de publicações indexadas e não indexadas;
b)
Número de citações. Variantes: citações apenas nas principais
notícias, citações por publicações ou niveladas por campo científico;
c)
Índice h: Mede um cientista ou instituição pelas vezes em que seus
artigos são citados. Indica a produtividade e o impacto. Um índice h igual a
30, por exemplo, significa que um autor ou uma instituição/unidade,
independente do número total de publicações, tem 30 trabalhos que foram
citados ao menos trinta vezes. Esse índice tem hoje muitas variações;
d)
Fator de impacto: frequência com a qual um trabalho é citado. Indica o
índice obtido pelo número de citações em relação ao número de artigos,
indicando o impacto dos periódicos. (ALMEIDA, 2013, p. 26).

Dentro do meio acadêmico pode-se ter acesso a diversos tipos de produções
científicas, uma delas é a monografia, que se encontra dentro da categoria dos trabalhos de
conclusão de curso. A monografia é um tipo de trabalho acadêmico utilizado para realizar
uma avaliação final de graduandos e contempla a diversidade dos aspectos de sua formação
universitária. No Brasil é amplamente adotada no ensino superior de várias faculdades e
universidades públicas e privadas. Trata-se de um trabalho essencial para obter o título de
bacharelado ou licenciatura ao final dos cursos de graduação.

3.1 Monografias
A palavra monografia vem do prefixo grego mono que significa única e graphein que
significa escrita, ou seja, monografia quer dizer “escrita única”. A monografia é assim
denominada por tratar de um assunto em específico.

25

As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos
diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital
de seleção dos alunos (Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996). Ao final do curso o aluno obterá diploma .
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Caracterizada como literatura cinzenta, ou seja, “aquela que é produzida em todos os
níveis de governo, nas áreas acadêmica, do comércio e da indústria nos formatos impresso e
eletrônico, mas que não é controlada por editores comerciais” (GREYNET, 1999 apud
SILVA, GARCIA, INACIO 2009, p. 4). As monografias são trabalhos ainda pouco
aprofundados e de pouco amadurecimento que são disponibilizados pelas instituições para
pesquisa e consequentemente fazem parte da memória da instituição.
Na ciência, a produção de uma instituição ou de um pesquisador expressa os
resultados das pesquisas realizadas. Essa produção é denominada literatura
científica, que compreende as publicações produzidas pelos pesquisadores,
variando conforme o formato, suporte, população-alvo e função (SILVA,
GARCIA, INACIO, 2009, p. 3).

Devido à importância informacional que as monografias representam diversas
instituições trabalham no intuito de colocá-las a disposição do maior número possível de
interessados. Um meio que tem sido bastante utilizado é a disponibilização digital desses
documentos em bases de dados online, uma vez que esse meio dispõe o material de forma
rápida e para qualquer lugar do país/mundo, exigindo do usuário apenas acesso à internet pra
conseguir utilizá-lo.
Dada a importância desses documentos como fonte de informação para
aqueles que contribuem para o progresso do conhecimento e da ciência,
surgem tentativas e esforços para se estabelecer um controle sobre a
produção destes documentos o que se tem conseguido graças a “mudanças
decorrentes do novo ambiente informacional representado pela internet”
(GOMES; MENDONÇA; SOUZA, 2000, p. 101 APUD SILVA, GARCIA,
INACIO, 2009, p. 4).

O trabalho de conclusão de curso deve ter embasamento teórico e metodológico, o
estudante não pode desenvolver o trabalho com base somente dos seus conhecimentos, é
importante que haja o diálogo com outros autores para construção de um contexto que possa
ser argumentado e defendido e exige a orientação de um docente especialista no assunto a ser
abordado.
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4 PRODUÇÃO CIENTÍFICA E MEMÓRIA INSTITUCIONAL
A memória está sempre presente no dia a dia das pessoas, seja em ambientes que
preservam a história de uma cidade, instituição, monumento, figura pública ou na vida
particular de cada indivíduo. Exemplos de preservação da memória de uma cidade são
museus, bibliotecas e centros de documentação que guardam nos seus acervos documentos
que contam a história daquele lugar e que consequentemente fazem parte da memória do
mesmo.
A memória é objeto de estudo em diversos e variados campos de
conhecimento, entre os quais podemos citar as ciências médica, psicológica
e computacional. Devido a isso há uma ampla discussão em torno da sua
conceituação, que pode variar de maneira considerável de acordo com o
campo de estudo (CARVALHO, 2011, p. 12).

A memória abrange três épocas distintas, o passado, o presente e o futuro. Como
passado ela atua no registro das coisas que já aconteceram permitindo assim ao presente saber
de acontecimentos distintos, de épocas remotas, de povos já extintos, de religiões que já não
existem mais, da história da humanidade, de uma instituição, de uma pessoa, de um objeto, de
um animal e etc., tornando possível traçar um futuro baseado no que já aconteceu, ou seja,
tentando aprimorar o jeito de agir para se obter um futuro mais positivo.
Sem a memória o mundo viveria em um eterno conhecer. Sem ela não seria possível
reconhecer pessoas, lugares e histórias. O ontem, o hoje e o amanhã seriam indistintos. “A
memória é importante no processo de formação identitária dos grupos, o que os leva a buscar
e fazer-se conhecer e reconhecer como um processo histórico no interior de um processo
histórico mais amplo” (SOUZA, 2008, p. 5).
Com o passar do tempo os homens/mulheres começaram a sentir a necessidade de
registrar suas lembranças, até por que, por mais que se tenha uma boa memória lembrar-se de
todos os fatos que lhe acontecem ou de todos os conhecimentos com os quais se podem ter
contato no decorrer da vida, não é uma tarefa possível apenas com o registro mnemônico. Ao
entrar em contato com informações o cérebro humano toma conhecimento dos fatos e retêm
somente as partes mais relevantes, informações que naquele momento não serão úteis são
retidas por menos tempo.
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As limitações da memória humana levaram o homem a buscar em recursos
externos as chamadas memórias artificiais, a compensação para o
esquecimento. A necessidade de possibilitar o acesso aos registros por ele
produzidos no decorrer do tempo levou à criação das chamadas instituições
de memória que deveriam preservar os registros do conhecimento humano
nas suas mais diversas formas de materialização: arquivos, bibliotecas e
museus (OLIVEIRA; RODRIGUES, 2011, p. 312).

É sabido que na época em que a oralidade predominava a memória era o instrumento
utilizado para guardar as informações recebidas. Com o surgimento de diversas tecnologias,
em especial a escrita, esse instrumento mudou, informações que antes eram salvas na
memória do ser humano, passaram a serem salvas nas memórias artificiais: tábuas de argila,
papiros, livros, documentos digitais. É certo que não se pode memorizar cem ou duzentas
páginas de uma tese ou quinhentas páginas de um livro, mas coisas básicas como endereços,
nomes, números telefônicos, entre outros, são possíveis. Com o uso de Pen Drives, HDs,
Cartões de memória, Armazenamento em nuvem tornaram-se mais práticas, para o ser
humano, as formas de guarda das informações que lhe podem ser necessárias.
A área da Biblioteconomia e Ciência da informação trabalha em grande parte com a
preservação da memória. A Biblioteconomia forma profissionais que irão trabalhar em
ambientes informacionais que comportam informações de diferentes áreas do conhecimento.
Sua missão é preservar essas informações e disseminá-las, de modo que, fazendo isso a
instituição estará contribuindo para a conservação de documentos que fazem parte da
memória e da história não só daquele ambiente, mas de toda uma sociedade ali inserida.

4.1 O que contribui para a construção de uma memória?
Como vimos no texto anterior à memória é algo ligado ao passado e que serve de base
para se conhecer fatos dos quais não se presenciou.
A Memória, no sentido primeiro da expressão, é a presença do passado. A
memória é uma construção psíquica e intelectual que acarreta de fato uma
representação seletiva do passado, que nunca é somente aquela do indivíduo,
mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional
(MOREIRA, 2005, p. 1).
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A construção de uma memória depende de vários fatores, dentre eles a preservação da
história, seja ela, de um lugar, pessoa ou objeto. São documentos que comprovem o que
realmente aconteceu em determinado período, que mostrem a trajetória de uma instituição,
pessoas, lugares. São fatos que quando estudados e juntos constroem a história/memória, seja
ela no contexto familiar, social ou nacional.
Pode-se perceber que quando se fala em memória não custa muito para que também
se fale em história. Ambas estão sempre ligadas de alguma maneira. Na mitologia grega
Mnemosine era a deusa da memória e uma das seis titanides, ou seja, uma das seis filhas de
Gaia (a Terra) e Urano (o Céu), e irmã dos titãs. Mnemosine:
[...] era a mãe das nove musas procriadas no curso de nove noites passadas
com Zeus. [...] lembrava aos homens a recordação dos heróis e dos seus
grandes feitos, preside a poesia lírica. Deste modo, o poeta era um homem
possuído pela memória, um adivinho do passado, a testemunha inspirada nos
“tempos antigos”, da idade heroica e, por isso, da idade das origens
(MOREIRA, 2005, p. 1).

Cada uma das filhas de Mnemosine representava algo ligado à ciência ou a arte. Elas
eram:
Clio (história), Euterpe (música), Talia (comédia), Melpômene (tragédia),
Terpsícore (dança), Erato (elegia), Polínia (poesia lírica), Urânia
(astronomia) e Calíope (eloqüência). Assim, de acordo com essa construção
mítica, a história é filha da memória. Entretanto, os cerca de vinte e cinco
séculos de existência da historiografia demonstram uma relação ambígua e
tensa entre Mnemosine e Clio... (MOREIRA, 2005, p. 1).

Fora da mitologia grega, será a história fruto da memória? A construção de uma
memória é feita a partir de fatos vividos, e de certa forma pode-se ter contato com
objetos/pessoas que fazem parte dessa memória. Exemplo: Uma instituição de ensino produz
documentos e elabora projetos durante toda a sua existência. Os documentos que possuem
valor histórico são documentos relacionados ao que foi vivido e podem ser contatados pelas
pessoas daquela instituição. Da mesma forma, é possível reconhecer que os alunos que ali
estudam e suas produções fazem parte também dessa memória. Eles constituem o corpo
discente da instituição e mesmo depois de concluir os seus estudos, suas informações e
produções estarão conservadas, gerando dados estatísticos e itens históricos acerca da
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instituição. Seria plausível dizer que, o que contribui para a construção de uma memória é a
história, mantendo uma relação complementar e necessária para o registro e a recuperação de
informações importantes. Nessa relação, uma remete direto para o momento do acontecimento
(Memória), e a outra constrói fatos dentro de um contexto e segue uma ordem cronológica dos
acontecimentos (História) (SOUZA, 2008).

4.2 Memória Institucional
A memória institucional está relacionada à memória das instituições. Uma instituição
tem sua memória construída a partir de diversas informações, desde informações
disseminadas por ela mesma como também informações que fazem parte da história de outras
instituições ou meios. “as informações relevantes para a recuperação da memória institucional
devem ser, por isso, buscadas não apenas nos materiais e fontes internas, mas fora dos muros
institucionais” (COSTA, 1997, p. 145).
Segundo Rueda; Freitas; Valls (2011) apud Gagete; Totini, (2004) os primeiros
trabalhos a cerca desse termo datam da década de 1960, quando os acadêmicos começaram a
analisar o desenvolvimento da indústria brasileira.
A Memória Institucional começa a ser tratada de forma sistemática a partir
da década de 1970, como reflexo dos estudos sociológicos, antropológicos e
históricos voltados à questão da memória, as empresas perceberam então que
para seu crescimento era importante registrar e preservar sua memória
(RUEDA; FREITAS; VALLS, 2011, P. 85).

O seu conceito ainda é algo em discussão principalmente por esse termo ser algo que
está “[...] em permanente elaboração, pois é função do tempo” (COSTA, 1997, p. 145).
A memória institucional por vezes é encarada como memória organizacional. Segundo
Rueda, Freitas, Valls (2011) a Biblioteca Bunge mantida pela fundação Bunge traz em seu
glossário online um único significado para estes dois termos e o associa ainda a um terceiro
termo que seria a memória empresarial, e o dicionário de administração de Lacombe (2004)
encaminha o leitor do termo “instituição” para o termo “organização”.
A fim de se estabelecer uma diferença entre esses dois termos Costa (1997) aborda
que:
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Como personagens conceituais, organização e instituição não podem ser
confundidos. Entendemos que o conceito de memória institucional ganharia
em ritmo na medida em que pudéssemos separar o plano organizacional do
plano institucional. Se a instituição atualiza-se na organização, torna-se
imprescindível problematizar tais noções, para que a critica da instituição
não tome como alvo o plano da organização. Trata-se assim de recriar
práticas e valores que se instituem no campo social, como ações finalizadas,
que dizem respeito ao campo institucional (COSTA, 1997, P. 143).

A memória das instituições começa aonde começa o mundo. As instituições de ensino,
por exemplo, passaram por toda uma história para chegar ao que hoje se chama de escolas,
universidades e institutos. Antes os únicos que viviam de fato em um ambiente universitário
eram as pessoas de posses. As escolas eram situadas em casas de família, tendo professoras,
que na maioria das vezes eram apenas meninas que tiveram a oportunidade de estudar nas
capitais. Todos esses aspectos fazem parte de uma trajetória que estão dentro da memória
institucional. “Na perspectiva do tempo, seria o retorno reelaborado de tudo aquilo que
contabilizamos na história como conquistas, legados, acontecimentos, mas também
vicissitudes, servidões, escuridão” (COSTA, 1997, p. 147).
A Universidade Federal do Cariri (UFCA), desvinculada há pouco menos de três anos
da Universidade Federal do Ceará (UFC), da qual era uma extensão atuando como campus na
cidade de Juazeiro do Norte – CE, começa a dar seus primeiros passos na construção de sua
história, mas isso não quer dizer que sua memória ainda não exista, pelo contrário, a UFCA
tem um grande acervo de memória, desde a época em que ainda era um projeto a ser
executado até a sua construção. Quando a UFC Campus Cariri chegou à cidade de Juazeiro
ela foi instalada provisoriamente em um prédio da Universidade Regional do Cariri (URCA),
mais especificamente no Centro de Artes Reitora Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau. Os
documentos referentes a essa época dão início à memória da instituição, hoje UFCA. Mas
como essa memória não é composta apenas por documentos pode-se ainda citar os
professores, que cresceram junto com a instituição e acompanharam o seu desenvolvimento.
Esses professores têm em suas memórias particulares lembranças que fazem parte também da
memória da instituição, além é claro, de suas contribuições acadêmicas. Fora dos muros
institucionais a memória da universidade ainda abrange toda a população da cidade, já que
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com sua chegada veio também mais oportunidades de ensino para os moradores do local e
cidades vizinhas.
As memórias da UFC e UFCA estarão sempre vinculadas, principalmente por que boa
parte das produções científicas dos alunos foi elaborada ainda na UFC Campus Cariri e seus
diplomas levam o nome da Universidade Federal do Ceará. Os alunos que foram formados no
Campus juazeiro do Norte, Barbalha e etc. fazem parte da memória institucional da
Universidade Federal do Ceará e também da Universidade Federal do Cariri. “Ao contrário do
que costumamos pensar, nós somos e fazemos as instituições” (COSTA, 1997, p. 146).
A memória institucional abrange não só o passado, ela atua também no presente, e
deve ser trabalhada de forma que contribua para o crescimento e melhoria das ações de sua
instituição e para além dos seus muros.
Nossas instituições são e serão sempre aquilo que agenciamos coletivamente
no heterogêneo. Para melhor, ou para pior, são invenções, artifícios,
tendências. Nesse sentido, se quisermos avançar para além do
desenvolvimento técnico, seria prudente então estabelecermos novos nexos
entre o passado e o presente, para que possamos também produzir
acontecimentos, para além dos dispositivos institucionais que marcaram a
história da humanidade nos últimos cem anos (COSTA, 1997, p. 147).

Mesmo depois de ter se passado tanto tempo desde a época em que o termo em
questão começou a ser abordado, ainda não se tem um conceito estabelecido para o mesmo. É
possível encontrar muitos trabalhos que abordem esse tema dentro de outras questões, mas
trabalhos que abordem a memória institucional em si, na procura pela elaboração do seu
conceito, são poucos. Um dos trabalhos que é referência por tratar especificamente desse
assunto é o da Icléia Thiesen, uma tese de doutorado em Ciência da Informação que serve de
base para que outros autores pesquisem a respeito do tema. Como o seu conceito continua em
aberto até hoje, é válido ressaltar o que a Icléia Thiesen deixa estabelecido ao final de sua tese
como entendimento de memória institucional:
Entendemos que o conceito de memória institucional, [...], está nas linhas e
entrelinhas, nos discursos dos autores, entre personagens conceituais que
povoam a escrito, que ora interrompemos. Mas está, também, em cada
indivíduo e em cada instituição, sendo construído e reconstruído a cada dia
de nossas existências (COSTA, 1997, P. 152).
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Assim, os atores da memória institucional, em particular de instituição de ensino, são seus
professores, técnicos administrativos e estudantes. Esses últimos compõem a grande maioria dessa
comunidade e produzem insumos para alimentar e registrar a memória da instituição onde encontramse inseridos. Nesse interim, os trabalhos de conclusão de curso tendem a registrar não apenas
informações acadêmicas, mas também informações institucionais e as relações sociais e acadêmicas
constituídas no âmbito institucional.

4.3 Monografias como parte da memória de uma instituição
Como já citado anteriormente as monografias tratam de um assunto em específico e
estão dentro da categoria de literatura cinzenta, por se tratar de uma obra produzida no
ambiente acadêmico e não comercializável.
Pode parecer difícil imaginar as monografias como documentos de registros sendo
parte de uma memória institucional, mas não só é possível imaginar como elas fazem parte de
forma considerável. Baseando-se na organização dessas obras que está sendo promovida pelo
curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri pode-se destacar vários pontos
em que a monografia atua como parte da memória institucional e na preservação da mesma.
Geralmente quando uma monografia é defendida, a instituição solicita do aluno uma
ou duas cópias impressas (depende da instituição) para que essas passem a fazer parte do seu
acervo. Dentro da Universidade Federal do Cariri essa solicitação de cópias remete
diretamente para a memória da instituição, uma vez que são destinadas à biblioteca e ao
acervo do curso, ou seja, um simples número de cópias desses trabalhos levam as pessoas a
conhecerem parte da história daquela instituição e consequentemente entrar em contato com a
memória da mesma, já que as monografias são documentos relacionados ao que foi vivido e
podem ser consultados pessoalmente por pessoas da instituição ou pessoas que tenham
interesse em pesquisar nesses documentos.
No decorrer do desenvolvimento da monografia o aluno entra em contato com outras
instituições que podem fornecer informações úteis para o embasamento da sua pesquisa e
desenvolvimento do seu trabalho e quando esse trabalho aborda questões de outras
instituições a monografia passa a fazer parte da memória tanto da instituição que o aluno
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frequenta quanto da que o trabalho propõe-se investigar. Algumas monografias da
Universidade Federal do Cariri abordam exatamente sobre outras instituições e também sobre
alguns setores da sua própria instituição como é o caso das monografias defendidas por:
 Maria Daniele Lungas Carneiro
 Gestão e Mediação da Informação em Bibliotecas Universitárias: um
estudo na Universidade Federal do Ceará - Campus Cariri em Juazeiro
Do Norte – CE.
 Ana Cristina Lucio Pinheiro
 Um Estudo Sobre a Representação da Informação a Partir dos Artefatos
Museísticos do Museu Cívico Religioso Padre Cícero: instrumentos de
preservação da memória.
 Anagéssica Fernandes Nonato de Oliveira
 A Construção e Representação da Memória da Região do Cariri
Cearense no Museu de Paleontologia em Santana do Cariri: fonte de
informação para pesquisadores.
 Cícera Ana Micaeli Gomes da Silva
 As Tecnologias Digitais como Instrumento Pedagógico para a
Mediação da Informação na Biblioteca Escolar: um estudo na
Biblioteca da Escola de Ensino Fundamental Dr. Edvard Teixeira
Férrer.
Ao trabalhar individualmente cada monografia é possível acompanhar o passo a passo
do desenvolvimento do trabalho e da instituição, fazer levantamentos, colher dados
estatísticos e etc.
Essas monografias fazem parte da memória da instituição por que auxiliam na
preservação de sua história permitindo analisar fatos de tempos passados e fazer uma projeção
para o presente e o futuro baseado nas informações que a instituição possui.
Informações que podem ser analisadas a partir das monografias:
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 Corpo docente que mais atuou em bancas de defesa como membro e como
orientador;
 Os primeiros docentes da instituição;
 Temas mais abordados pelos estudantes nos seus trabalhos de conclusão de
curso;
 Área em que se têm mais trabalhos desenvolvidos;
 Quantidade de estudantes que frequentaram e concluíram o curso de
Biblioteconomia nas primeiras vagas ofertadas;
 Índice de crescimento do número de concluintes ou uma eventual queda;
 Identificação de potencialidades e problemas acerca de temas estudados em
sala e investigados empiricamente.
As monografias fazem parte da memória de uma instituição por ser uma produção
elaborada em tempos passados e que, de certa forma, conta uma história além da que o
trabalho aborda. Elas fazem parte dessa memória por terem sido produzidas em seus
domínios, segundo as suas regras, por estudantes, docentes orientadores e desenvolvidas a
partir de pesquisas feitas dentro de setores da instituição, como as bibliotecas e etc.
Uma instituição é, pois, obra coletiva, criação social, cultural,
acontecimento. São agenciamentos coletivos que se instituem no seio das
relações sociais. As instituições são construídas historicamente e trazem
embutidos, em seu processo instituinte, mecanismos de controle social,
estabelecendo regras e padrões de conduta que venham a garantir o seu
funcionamento e o exercício de suas funções reprodutoras, que tendem à
estabilidade e que obedecem a uma certa regularidade (COSTA, 1997, p. 80).

Todos esses registros, em conjunto ou separados já compõem a memória institucional
e potencialmente permitirão a coleta de informações para os registros históricos, que
agrupados a tantos outros, darão origem às produções memorialísticas da instituição.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal deste artigo foi destacar o grau de importância das produções
científicas, principalmente as monografias, no auxilio da construção da memória das
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instituições. É salutar reconhecer que as produções discentes configuram-se como um dos
principais mecanismos de identificação da memória dos cursos de graduação, uma vez que
são estes trabalhos que registram os quadros docentes e as realidades e contextos da época em
que foram produzidas.
Dissertar sobre memória institucional exige que antes de qualquer exposição tenha-se
(re)conhecimento do conceito para análise e discussão do contexto. Como base para o estudo,
a tese da Icléia Thiesen Costa (1997) foi de fundamental importância para o desenvolvimento
dessa discussão por abordar especificamente sobre o tema e tentar explicar de forma clara
todos os paradigmas que existem a respeito do mesmo.
Entende-se que a memória institucional é muito mais ampla e seu grau de definição
muito mais complexo. No entanto, é necessário o reconhecimento de que as produções
científicas, como os trabalhos de conclusão de curso, configuram-se como documentos
informativos para além de meras formalidades acadêmicas. Assim, esse texto, para se chegar
ao objetivo proposto, exemplificou através de alguns títulos de monografias, como as
produções científicas e a memória em diversos âmbitos, possibilitam o fornecimento de
informações deixando mais claro o entendimento do que é a memória institucional e de como
as monografias são importantes nesse contexto.
Esse artigo apresentou uma breve discussão sobre as relações entre monografias,
pesquisa e memória institucional utilizando a aplicação de exemplos práticos que estão
ocorrendo dentro da Universidade Federal do Cariri, importantes para o registro
memorialístico da instituição. Esses exemplos possibilitam um melhor entendimento do tema
e buscam ressaltar a importância dos trabalhos oriundos de alunos de graduação e a
potencialidade desses instrumentos como recurso de pesquisa e memória. As reflexões
expostas reverberam sobre a importância da memória institucional e seus instrumentos
compositores e não se encerra à medida que exige maiores discussões e reconhecimento de
estudos sobre o tema, em especial na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação.
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Biblioteconomia e Inovação: práticas e soluções criativas
GT: 2 – [Organização e Representação da Informação e do Conhecimento]

BIBLIOTECÁRIO DE PROCESSAMENTO TÉCNICO: RECORTE DA
OBRA DE FABIANO COUTO CORRÊA SILVA
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Fabiana Aparecida Lazzarin 30
RESUMO
A organização da informação perpassa pela capacidade de gerenciar e executar esta diretriz
para a eficiência da disseminação da informação e construção do conhecimento, nesta vertente
o processamento técnico dos documentos nas unidades de informação torna-se algo intrínseco
ao fazer bibliotecário. Este objetiva conhecer os procedimentos próprios do processamento
técnico; instigar a leitura da obra Bibliotecários Especialistas; e, ajudar os alunos do curso de
biblioteconomia a compreender as diversas possibilidades do processamento técnico. Devido
ao formato pedagógico próprio da graduação quanto à temática, este estudo se justifica por
trazer, ainda que de forma coesa, a condensação do processamento técnico de forma
partilhada. Na metodologia, emprega-se a pesquisa bibliográfica. Como resultante, apreendese uma visão holística da área de atuação do profissional de processamento técnico, bem
como, a percepção que o tema pode instigar maiores estudos para a concretização da
finalidade: a disseminação da informação e a eficácia da busca pelo usuário.
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PALAVRAS-CHAVE: Processamento técnico. Organização do Conhecimento. Usuário.
Bibliotecários especialistas. Recursos informacionais.

1 INTRODUÇÃO
O bibliotecário é um dos profissionais que lida com o gerenciamento e com a
disseminação da informação. No mundo contemporâneo existe uma quase infindável gama de
informações sobre as mais variadas e ramificadas áreas do conhecimento. Para Silva (2009)
existem diversas especialidades do conhecimento com inúmeras possibilidades de atuação que
apontam possíveis caminhos para o profissional bibliotecário atuar.
O universo de trabalho do bibliotecário é a informação. Portanto, complexo, muitas
vezes infinito e blindado de formas convencionais e não convencionais (como as eletrônicas)
e tantas outras que remetem à análise estratégica para demonstrar conteúdos destinados à
composição do conhecimento.
Dentre estes inúmeros caminhos apontados, Silva (2009) insere em seu livro
Bibliotecários Especialistas: guia de especialidades e recursos informacionais, o
profissional bibliotecário que atua especificamente na área do processamento técnico, um
profissional com visão direcionada as atividade da unidade de informação, com conhecimento
dos instrumentos os quais vão ser utilizados pelo mesmo, por exemplo: códigos de
catalogação, tabelas de classificação, vocabulário controlados, tesauros, linguagens
documentarias entre outros.
A revisão da parte teórica do capítulo Bibliotecário de Processamento Técnico contida
no livro Bibliotecários Especialistas: guia de especialidades e recursos informacionais, obra
de Silva (2009) possibilita extrair a melhor maneira de exercer a profissão de bibliotecário,
constituindo-se de grande relevância para alunos de semestres iniciais do curso de
Biblioteconomia por proporcionar uma visão ampla sobre o profissional, com temas
abordados de maneira sistematizada.
Nota-se que Silva (2009) trata da temática de modo objetivo e coeso, portanto, o
recorte da literatura no artigo objetiva conhecer os procedimentos próprios do processamento
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técnico; instigar a leitura da obra base deste trabalho; e, ajudar de forma mais holística os
alunos do curso de biblioteconomia, principalmente dos semestres iniciais, a compreender
melhor as diversas possibilidades do bibliotecário de processamento técnico, tendo em vista
que esta área de atuação traz em si diversos conhecimentos específicos vistos durante a
graduação. Neste artigo serão agregados outros autores da área que permite ilustrar e
direcionar ainda mais o tema de bibliotecário de processamento técnico.
Salienta-se que durante a graduação, de forma didática fragmenta-se o conhecimento,
processamento técnico, por inúmeras disciplinas, no intuito pedagógico do aluno absorver
melhor as formações que serão ministradas, no entanto, tal fragmentação, por vezes,
impossibilita e inviabiliza uma visão holística da área de atuação. Por isso, compreende-se a
importância deste trabalho de revisão condensando o vê-se de forma partilhada.
Como caminho metodológico a pesquisa se desenha como bibliográfica, quanto ao
percurso de leitura desse trabalho, aborda-se fatores necessários a compreensão da temática:
Bibliotecário de Processamento Técnico.
Portanto, a priori, define-se o bibliotecário de processamentos técnicos como aquele
no qual a informação passa em primeiro lugar, sendo ordenada, processada e reelaborada para
assim encurtar o caminho de quem dela necessite. Seguindo, aborda-se o processamento de
catalogação, sendo o cartão de visita da unidade de informação, ou seja, o catálogo da
biblioteca. Logo após, registra-se a classificação bibliográfica, aludindo os tipos mais
utilizados na atualidade, bem como, indicando os princípios fundamentais de uma boa
classificação. Acompanhando a lógica da temática faz-se necessário descrever uma das etapas
mais importante da análise documentária, a indexação, ou seja, o procedimento que consiste
em descrever e caracterizar um documento com o auxílio da representação dos conceitos nela
contidos.
Complementando todo o percurso até então, o estudo aborda outros serviços
importantes que podem auxiliar no processamento técnico, como a Rede Bibliodata; o sistema
internacional padronizado de identificação numérica de livros ISBN; e por fim, um passeio
sobre o tema Tesauro.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A inquietação inicial para a elaboração deste trabalho surgiu a partir da disciplina
Fontes Gerais de Informação, ministrada no primeiro semestre do ano de 2015, no curso de
Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri. Durante a disciplina, diversas obras
foram selecionadas para compor o referencial teórico e dentre elas o livro intitulado
Bibliotecários Especialistas: guia de especialidades e recursos informacionais, de Fabiano
Couto Corrêa Silva, editado em 2005. Com o objetivo de conhecer os diversos tipos de fontes
de informação em diferentes suportes, nos deparamos com um rico conteúdo tratando sobre as
diferentes formas de atuação do profissional bibliotecário. Os estudos em sala de aula
envolveram discussões com participação dos discentes e da docente da disciplina, o que
favoreceu um processo de busca e exploração do tema de forma ainda mais reflexiva,
gerando, desta forma, a proposta deste trabalho.
Dialogando com Cervo e Bervian (1983), percebe-se que este trabalho corresponde a
uma pesquisa pura ou básica, cuja meta é a busca do saber, satisfazendo uma necessidade
intelectual do conhecimento. Por meio desta revisão, pretende-se desenvolver, ainda que de
forma preliminar, um corpo de conhecimento capaz de nortear os estudantes do curso de
Biblioteconomia sobre algumas atividades e ferramentas que auxiliam o bibliotecário de
processamento técnico.
Este estudo não se trata de uma revisão sistemática da literatura, com uma metodologia
padronizada, mas uma síntese da informação disponibilizada principalmente por Silva (2009)
complementada por autores e obras com poder de subsidiar algumas decisões de futuros
profissionais da informação.
Considerando os procedimentos adotados, a pesquisa inicia-se pelo empreendimento
bibliográfico. As obras abrangeram principalmente o idioma português e compreenderam
fontes de informação primárias, secundárias, terciárias e especializadas (dicionários, livros,
periódicos e outras fontes impressas, magnéticas e eletrônicas), acessíveis em bibliotecas físicas
e digitais. De acordo com Martins e Theóphilo (2009, p. 54), a pesquisa bibliográfica:
Trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer
pesquisa científica. Uma pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir
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um assunto, tema ou problema com base em referências publicadas em
livros, periódicos, revistas, enciclopédias, dicionários, jornais, sites, CDs,
anais de congressos etc. Busca conhecer, analisar e explicar contribuições
sobre determinado assunto, tema ou problema.

Portanto, entende-se que no âmbito da pesquisa, várias diretrizes se mostram para a
efetivação das finalidades do que se propõe a descrever e registrar como contributo científico.
Nesta vertente, tendo este trabalho como bibliográfica, segundo os meios, apreende-se que no
exercício do processamento técnico para o bibliotecário a leitura se torna primordial.

3 BIBLIOTECÁRIO DE PROCESSAMENTOS TÉCNICOS
Bibliotecário de Processamento Técnico (BPT), de acordo com Silva (2009) é o
profissional que trata das informações que serão disponibilizadas a um usuário. O tratamento
da informação envolve descrever e identificar o conteúdo temático de um documento. Cada
peça que irá compor o acervo de uma unidade de informação tem por obrigação passar pelo
setor de processamento técnico onde será analisado e registrado no sistema de recuperação da
informação, atualmente em grande maioria automatizado.
Os principais instrumentos do bibliotecário de processamentos técnicos são: os
códigos de catalogação, tabelas de classificação, vocabulários controlados, tesauros,
linguagens documentárias. Torna-se necessário que esse bibliotecário tenha uma visão ampla
e crítica dos serviços e atividades ofertadas pela unidade de informação, assim terá mais
possibilidades de melhor entender e atender as necessidades do usuário.
Os processos de catalogação, classificação e indexação são apenas parte de um
conjunto de ações que irá possibilitar aos usuários o acesso a uma informação da qual
necessita, seja ela científica, cultural ou de lazer.
Todo o material que entra na unidade passa por três etapas básicas: Catalogação;
Classificação; Indexação, que serão abordadas na sequência.
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4 CATALOGAÇÃO
O ato de catalogar implica em registrar todo o material de uma unidade de informação,
possibilitando ao usuário pesquisar os registros de seu interesse. Com maior consistência vem
Vargas (2010, p. 17) registrar:
A representação descritiva ou catalogação refere-se à descrição física do
documento como suporte, trazendo informações como número de páginas,
dimensões (se este dado for relevante), localização do acervo (através do
número de chamada), além de pontos de acesso como autor, título e assunto
geral. Para tanto, é necessário que seja feita uma leitura técnica do
documento, ou seja, a análise do item, visando o levantamento de
informações necessárias à sua representação.

Face ao exposto, o catalogador pode ser definido como o responsável pela detecção
dos dados relevantes para o registro no catálogo. O código de catalogação vigente no Brasil e
aceito no mundo inteiro é o Código de Catalogação Anglo Americano, Segunda Edição ou
AACR2, que tem o objetivo de padronizar mundialmente as descrições bibliográficas.
Os catálogos mais utilizados em unidades de informação não automatizadas são o
Sistemático e o Alfabético, a saber:
Sistemático: organizado por assunto, conforme o sistema utilizado pela biblioteca,
CDU (Classificação Decimal Universal), CDD (Classificação Decimal de Dewey) e outros.
Alfabético: organizado pela ordenação de autor, título, assunto, nome do colaborador,
tradutor, analíticas de autor e remissivas de autor, sendo todas arquivadas em ordem
alfabéticas, pela primeira palavra que aparece na ficha.
Quanto à criação de sistemas de catalogação informatizados, os registros são extraídos
das seguintes formas: Arquivo de registros já criados na biblioteca bem como catálogo
coletivo do acervo de outras bibliotecas são instituídos através de intercâmbios de registros
bibliográficos; já os arquivos de Registro MARC são disponíveis para vendas e a catalogação
é realizada pela própria unidade de informação. Assim, segundo Souza (2011, p. 43) descreve
o formato Marc como sendo:
A catalogação legível por computador. Adotado como formato padrão para o
intercâmbio de todas as formas de dados bibliográficos, [...] o formato
passou por atualizações e sua versão atual é o MARC 21. Assim posto,
entende-se que o MARC, é um padrão para entrada e manipulação de
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informações bibliográficas em computador. Assim, constata-se que o código
de catalogação AACR uniformizou os registros bibliográficos e os catálogos,
e o formato MARC efetivou a automação desses registros, tornando o
processo de catalogação, o processo de intercâmbio e exportação de dados,
mais consistente e ágil, favorecendo e fortalecendo a catalogação
cooperativa.

As unidades de informação utilizam o formato de registro MARC. Outras utilizam o
XML, que consiste em um padrão utilizado para a marcação de documentos que contém
informações estruturadas. A licença do XML (eXtensible Markup Language) é livre, e seu uso
se tornou mais uma excelente opção de recurso integrado ao MARC21 possibilitando o
surgimento de uma nova tecnologia, já denominada de MARCXML pela Library of
Congress.

5 CLASSIFICAÇÃO
A classificação significa basicamente a ação de classificar, que por sua vez quer dizer
ordenar e dispor em classes. A ordem é dada aos documentos por finalidades ou características
comuns. Nas palavras de Piedade (1977, p. 9), classificar “consiste em traduzir o nome dos
assuntos dos documentos da linguagem natural, para a linguagem artificial, utilizada pelos
sistemas de classificação bibliográfica”.
Nos registros de Barbosa (1969) um bom sistema de classificação deve proporcionar
fácil localização dentro da coleção, a retirada para consulta com rapidez, a devolução de obras
à coleção, sem dificuldade. Este sistema deve também permitir a inserção de novos livros e
com novos assuntos aos já existentes na coleção sem que percam suas ordens dentro da lógica
as quais estão organizadas.
As classificações bibliográficas têm por base os assuntos tratados nos documentos
para, assim, ordená-los em uma coleção.
De acordo com Piedade (1977, p. 59) pela sua complexidade, essas classificações
exigem: uma classe que reúna as obras sobre todos os assuntos, subdividida pela forma do
documento; subdivisões de forma aplicáveis aos vários assuntos; uma notação, isto é, um
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conjunto de símbolos para representarem os assuntos e permitir a ordenação lógica dos
documentos; um índice para facilitar a consulta.
Partindo do campo do conhecimento, os sistemas de classificação podem ser
denominados como gerais, quando ordenam todo o conhecimento humano, exemplo tem-se o
sistema de Dewey e Cutter; e Especializados, quando tratam apenas de um ramo do
conhecimento, que pode ser classificação das plantas de Linné. De acordo com o modo de
apresentação dos assuntos e a estrutura da classificação, essas classificações podem ser:
enumerativas, analítico-sintéticas ou semi-enumerativas. Dentre os vários tipos de
classificações bibliográficas apresentam-se de forma geral:
a) Classificação Facetada: este sistema é constituídos de listas de termos representando
conceitos, com o mesmo tipo de relacionamento com o objeto da classificação,
denominadas facetas, combináveis no ato de classificar, para traduzir devidamente o
tema dos documentos. O exemplo mais conhecido é a Cólon Classification, de
Ranganathan. Em nível de Brasil “existem os sistemas de classificação facetados
elaborados pelas bibliotecárias Malvina Rosa e Jandira Assunção para as áreas de
Odontologia e Farmácia”. (SOUSA; FEITOSA, 2009)
b) Classificação Decimal de Dewey (CDD) é um sistema de classificação hierárquico,
decimal, primordialmente bibliográfico, estruturado e enumerativo. “Apresenta sete
tabelas auxiliares (subdivisão padrão; de área; literaturas individuais; raciais; étnicas;
nacionais; línguas; pessoas) que representam conceitos que podem ser associados a
qualquer assunto das dez classes principais” (SOUSA; FEITOSA, 2009). O sistema
Dewey aconselha aplicar uma divisão de forma aos números dos diversos assuntos, a
qual é de grande utilidade, especialmente para bibliotecas que usam a tabela de
assuntos abreviada, pois estabelece a divisão entre as obras de determinados assuntos,
evitando que fiquem todas com o mesmo numero de classificação. Divisão de forma:
Filosofia, Teorias, Princípios etc. Divisão de forma, Compêndios, manuais. Divisão de
forma. Dicionários, Enciclopédias. Divisão de forma. Ensaios, Conferências,
Comentários etc. Divisão de forma. Periódicos, Revistas etc. Divisão de forma.
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Associações, Relatórios etc. Divisão de forma. Educação, Estudo, Ensino etc. Divisão
de forma. Poligrafia, Coleções. Divisão de forma. Historia.
c) Classificação Decimal Universal (CDU), publicada em 1905, considerada por
(BARBOSA, 2014.) a segunda em maior importância dos sistemas bibliográficos, foi
criada por Paul Otlet e Henri de La Fontaine. Abalizada na Classificação de Dewey
(CDD), diferenciando-se por não conter uma classe 4 a qual permanece vazia dentro
do sistema, aguardando o surgimento de uma nova classe ou reorganização das já
existentes. Ela utiliza em sua notação sinais gráficos. Suas principais classes são:
Generalidades. Filosofia. Religião, Teologia. Ciências Sociais. Ciências Puras.
Ciências Aplicadas. Belas Artes, Divertimentos, Desportos. Linguística e Literatura.
Geografia, Biografia e História.
Quanto a CDU, pode-se registrar o formato da mesma em versão online, assim, tem-se
um sistema internacional de classificação de documentos, cuja base está no conceito de que o
conhecimento humano e pode ser dividido em 10 classes principais de conhecimento, e estas,
por sua vez, podem ser infinitamente divididas numa hierarquia decimal. É um sistema de
classificação consolidado e largamente usado pelas bibliotecas em todo o mundo.
Uma das principais vantagens desta classificação consiste na sua dimensão
internacional, dada a sua independência em face de todas as expressões idiomáticas, o que
facilita enormemente a pesquisa e a troca de informação ao nível internacional.
A estrutura da CDU é a seguinte:
a) Uma tabela principal de matérias, que enumera hierarquicamente o conhecimento,
nas referidas 10 classes.
Cada classe principal subdivide-se decimalmente em subclasses que por sua vez
também se subdividem em áreas cada vez mais especializadas.
b) As tabelas auxiliares, que representam não assuntos, mas formas de especificá-los
(por lugar, tempo, forma, língua, etc.), flexibilizando muito mais a representação dos
conceitos.
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c) Um índice, lista alfabética de conceitos. A cada conceito corresponde uma notação
que serve de guia na consulta da tabela principal, para mais fácil e rapidamente se localizar a
notação adequada ao assunto que se pretende pesquisar.
Existem vários sites que remetem para a CDU on-line. Uma oportunidade para quem
não tem o conjunto de livros impressos, e está sempre disponível on-line. Recomendamos a
página web Bibliotecários Sem Fronteiras, lá pode ser encontrada essa Classificação em
vários idiomas, inclusive o português.
d) A classificação de Cutter, criada por Charles Ammi Cutter, que estava insatisfeito com
o sistema decimal de Dewey, desenvolve a chamada Expansive Classification, na qual,
os assuntos são representados por letras. Ele foi pioneiro no uso de subdivisões
comuns de forma e geográficas, ou seja, utilizando as letras que significavam formas e
locais, em outros assuntos.

6 INDEXAÇÃO
Em linhas gerais a Indexação pode ser descrita como o assunto principal do
documento, através de palavras retiradas de vocabulário controlado ou, pode-se dizer que a
depender da região ou localidade dos usuários, vocabulários empregados pelos próprios
usuários. Para Silva (2005, p. 57) a Indexação “é a tradução de um documento em termos
documentários.” Continuando a autor afirma que o processo de indexar consiste em:
identificar e representar o conteúdo intelectual de um documento e traduzir a análise do
assunto para uma linguagem específica utilizando descritores. Em outras palavras, Chaumier
(1988, p. 63) enfatiza que a Indexação é uma “[...] operação que consiste em escrever e
caracterizar um documento com o auxílio da representação dos conceitos nela obtidos”.

Segundo o UNISIST (1981) citado por Silva (2005, p. 5) o indexador deve entender os
termos dos textos, bem como os procedimentos do sistema, ou seja, deve ser um especialista
na área que está trabalhando.
O indexador pode a princípio utilizar os termos que constem na lista do vocabulário
controlado adotado pela instituição em que trabalha, ou seja, uma linguagem padrão, usada
para descrever o conteúdo dos documentos.
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Em síntese, Lancaster (1993) aponta que as etapas do processo de indexação podem
ser determinadas como basicamente: 1 - Análise Conceitual e 2 - Tradução.
A primeira etapa, também conhecida como análise de assunto ou análise
documentária, remete o indexador ao assunto do livro, visando atender as
necessidades de informação de usuários especializados. O que implica em
decisões por parte do indexador tanto sobre a cobertura do assunto tratado
(ou seja, a delimitação e profundidade de abrangência do assunto) quanto à
eficiência de sua representação (ou seja, quais informações do livro são de
fato relevantes e de interesse para um possível pesquisador que procura
determinado livro). A segunda etapa da indexação, a “tradução”, implica na
transformação ou passagem da análise documentária em um conjunto de
termos descritores, ou termos de indexação (CAVALCANTI, 2014, p.11).

Portanto, neste contexto podemos descrever que em primeiro lugar faz-se necessário
uma leitura prévia para o conhecimento do conteúdo do documento. Partindo, logo após para
a escolha dos conceitos onde exige uma verdadeira análise conceitual do documento. Isto
pode resultar da análise realizada para a condensação, se o documento puder ser resumido.
Seguindo a Tradução dos conceitos escolhidos. Essa tradução se faz, nos termos da linguagem
documentária utilizada pelo serviço de documentação. E por último: a Incorporação dos
elementos sintáticos. O levantamento de descritores adequados, ou seja, os conceitos-chave.
Devendo ser avaliado o peso ou a importância dos conceitos em relação ao conjunto do
documento a indexar.
Percebe-se que a indexação pode ser influenciada pelas decisões tomadas pela direção
da biblioteca no que se refere à exaustividade da indexação, ou seja, a quantidade de termos
atribuídos ao documento. Assim, a política de indexação interfere diretamente no desempenho
do sistema de recuperação da informação pela especificidade ou generalidade pela qual os
documentos são indexados.
O problema de recuperação da informação está sempre ligado a questões como
“relevância”, e “pertinência”: são termos que representam índices de medidas na avaliação da
eficiência de um Sistema de Recuperação da Informação (S.R.I.) (CAVALCANTI, 2014,
p.17-18).
Na biblioteconomia, existem dois termos que atuam como “termômetro” de eficiência
das políticas de indexação e dos produtos gerados pelo trabalho do indexador, a exemplo dos
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catálogos, e das bases de dados. São eles: o Coeficiente de Revocação e o Coeficiente de
Precisão.
O índice que expressa a extensão com que todos os documentos ou itens “úteis” são
encontrados, chama-se coeficiente de revocação. A relação entre o total de documentos
“úteis” ou relevantes recuperados e o total de documentos que um sistema de busca contém é
chamada de coeficiente de precisão (FUJITA ET AL, 2009).

7 OUTROS SERVIÇOS IMPORTANTES
Entre outros serviços auxiliares ao setor de processamento técnico, registra-se a Rede
Bibliodata que pode proporcionar a catalogação cooperativa e a manutenção de catálogos.
Temos o número de identificação internacional de livros (ISBN) que individualiza a
informação no suporte papel, e por último o vocabulário controlado: tesauro.

7.1 REDE BIBLIODATA
A Rede BIBLIODATA é uma rede de bibliotecas com a finalidade de promover a
catalogação cooperativa, o compartilhamento de registros bibliográficos e a disseminação dos
acervos das bibliotecas brasileiras.
A instituição pode se tornar biblioteca cooperante a partir da adesão das instituições à
Rede Bibliodata que se dá com o preenchimento do Termo de Adesão, disponível no site da
Rede Bibliodata, assinado pelo responsável da instituição e enviado ao coordenador de
planejamento, acompanhamento e avaliação (COPA) por correio ou em meio digitalizado.
Os requisitos mínimos necessários para participar da Rede Bibliodata é
a utilização de sistema de automação de biblioteca, preferencialmente os definidos dentro de
padrões e formatos nacionais e internacionais como MARC21, AACR2 que permite a geração
de arquivo ISO 2709 no padrão UNESCO.
A Rede Bibliodata comporta os materiais que podem ser catalogados: livro,
monografia, periódico no todo, artigo de periódico, tese e dissertações. Para informar
conteúdos digitais, é possível através da URL (localização eletrônica) no campo 856 do
formulário do formato MARC21.
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7.2 ISBN
O International Standard Book Number

(ISBN) segundo dados extraídos da

Biblioteca Nacional, é um sistema internacional padronizado que identifica numericamente os
livros segundo o título, o autor, o país, a editora, individualizando-os inclusive por edição.
Utilizado também para identificação através de software, seu sistema numérico é convertido
em código de barras, o que elimina barreiras linguísticas e facilita a circulação e
comercialização das obras.
Criado em 1967 por editores ingleses, o sistema passou a ser amplamente empregado,
tanto pelos comerciantes de livros quanto pelas bibliotecas, até ser oficializado, em 1972,
como norma internacional pela International Organization for Standartization - ISO 2108 1972.
O sistema ISBN é controlado pela Agência Internacional do ISBN, que orienta,
coordena e delega poderes às agências nacionais designadas em cada país. Desde 1978, a
Fundação Biblioteca Nacional representa a Agência Brasileira, com a função de atribuir o
número de identificação aos livros editados em cada país (BIBLIOTECA NACIONAL).
Uma vez fixada à identificação, ela só se aplica aquela obra e edição, não se repetindo
jamais em outra. A versatilidade desse sistema de registro facilita a interconexão de arquivos e
a recuperação e transmissão de dados em sistemas automatizados, razão pela qual é adotado
internacionalmente. O ISBN simplifica a busca e a atualização bibliográfica, contribuindo
para a integração cultural entre os povos.
A nova numeração foi precedida pelo número 978, que identifica o produto livro e o
número de controle foi recalculado, e os prefixos editorias continuaram os mesmos. A nova
numeração ficou assim ISBN 978 - 85 - 333 - 0227 – 3. Todos os livros publicados a partir de
1° de janeiro de 2007 deverão sair com ISBN de 13 dígitos.
A alteração ocorreu para aumentar a capacidade do sistema, devido ao crescente
número de publicações, com suas edições e formatos. As implicações dessa mudança afetaram
todas as entidades que utilizam o ISBN: editores, livreiros, bibliotecas, distribuidores entre
outros. Esta foi a solução adotada porque nos livros já aparecem o ISBN de 10 dígitos e o seu
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equivalente de 13 dígitos no código de barras. Quando o "prefixo 978" se esgotar, será
adotado o "prefixo 979", que resultará em nova mudança de prefixo editorial para os Editores.
Os novos ISBNs não terão de ser atribuídos a publicações já editadas, nos livros, o
ISBN e o código de barras deverão ser alterados apenas quando houver uma reimpressão.
Os editores não podem reutilizar ISBN de 10 dígitos para novas publicações
adicionando o “prefixo 978, porque se for adicionado o “prefixo 978” a um ISBN
anteriormente utilizado, não se obtém um novo ISBN, pois o dígito verificador muda”.
Os ISBNs que já foram atribuídos e ainda não foram utilizados pelos Editores deverão
continuar a utiliza-los até acabarem, porem, deverão convertê-los para o formato 13 dígitos,
antes de 01 de janeiro de 2007.
Desde 1° de janeiro de 2007, o ISBN deve ter 13 dígitos. Todos os sistemas
automatizados precisam estar adaptados ao novo sistema. A parte comercial não trabalha mais
com os 10 dígitos. O ISBN 13 dígitos é atribuído a qualquer formato de publicação, dentro
das normas para atribuição de ISBN. Que fique bem claro: - livros com edição de 2006
deverão ser editados com ISBN de 10 dígitos e também com de 13 dígitos (ambos deverão
constar no verso da folha de rosto); - livros com edição de 2007 só poderão ser editados com
ISBN de 13 dígitos.
Para solicitar o ISBN é necessário ser cadastrado na Agência Nacional. Seguindo os
passos seguintes:
Normas para solicitação: Preencher o formulário de solicitação do ISBN em 01 (uma)
via para cada título a ser publicado. Enviar juntamente com o formulário a cópia da folha de
rosto da obra a ser publicada (o envio é obrigatório).
Informações importantes: Não é necessário o envio da boneca do livro. Caso seja
enviada, será encaminhada para o Setor de Intercâmbio da Biblioteca Nacional para ser
distribuída como doação para outras instituições. A Agência solicitará, sempre que necessário,
o envio da cópia das 25 primeiras páginas da obra a ser editada ou o envio da obra completa.
É obrigatório: O preenchimento de todos os campos especificados no formulário, o campo
Tabela de Assuntos, e o campo Prefixo Editorial, que e a identificação do (a) editor(a) na
Agência. Formulário enviado sem o campo do prefixo preenchido será devolvido pela
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Agência. Formulários enviados com dados incompletos ou em desacordo com as normas
serão devolvidos para sua regularização.
Um ISBN atualmente custa 16,00 (dezesseis reais). A página 31 do ISBN apresenta
também uma planilha com os preços dos serviços prestados pela Agência. O cadastro online
só pode ser feito e concluído através desse processo, pelo site. A única forma de pagamento
do processo online é pelo boleto bancário, gerado pelo próprio sistema. Ao fazer esse
processo, a documentação não pode ser impressa e entregue na Agência, nem ser enviada
pelos correios e nem por e-mail, a conclusão é somente pelo sistema online. As normas de
cadastro e atribuição do ISBN continuam as mesmas para ambos os processos: online e
correio e as mesmas estão especificadas no site, cabendo ao editor ler antes de iniciar o
processo.

7.3 THESARUS
A palavra “thesarus” é de origem latina e significa “tesouro”, tendo sido utilizada no
sentido de “tesouro de palavras”, segundo Campos (2001, apud Vargas 2010), “Os tesauros
surgem como resposta à necessidade de recuperação de informação”. Um tesauro é uma
linguagem de documentação com a característica específica de possuir relações entre os
termos que o compõem.
Devido a diversidade de campo de conhecimento que envolve os tesauros, por si só o
tema é considerado multidisciplinar, neste contexto, constituem uma ferramenta de indexação
já consolidada nas atividades de organização da informação empregada pelos profissionais da
biblioteconomia, isto se devendo a flexibilidade de estabelecimento de novas relações entre
seus termos, o estabelecimento de hierarquias e referências cruzadas conferem ao instrumento
uma multiplicidade de usos. (MOREIRA; MOURA, 2006)
De forma geral, os tesauros são específicos, construídos para determinada área do
conhecimento, que tendem a aprofundar. O desejo de uma comunidade de usuários em
recuperar documentos de uma área específica, na qual é necessária maior sistematização para
31

VER: http://www.isbn.bn.br/website
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a recuperação da informação que gera a necessidade de manipulação de grande quantidade de
documentos especializados, onde é preciso trabalhar com vocabulário mais específico e uma
estrutura mais articulada e integrada do que aquela presente nos cabeçalhos de assunto
remissivas e referências cruzadas tipo 'ver' e 'ver também'.
Selecionar o vocabulário é antes de tudo uma tarefa de delimitação do tesauro a ser
construído, levando-se em conta principalmente as pessoas que dele farão uso e o próprio
domínio do tesauro.
Fazer um tesauro é uma atividade intelectual, que requer ações específicas para a
consecução dos objetivos dos que se empenham nesta tarefa, entre elas: o conhecimento de
documentos produzidos na área, o entendimento dos termos empregados, a construção de
conceitos para explicação dos termos. Um tesauro tem que ser flexível para incorporar as
mudanças que a linguagem utilizada sofre no caminho de seu desenvolvimento sem abrir mão
dos conceitos, mas em atitude aberta a seu próprio desenvolvimento. O tesauro evolui com o
desenvolvimento da linguagem, sendo dinâmico, retrata fielmente a realidade que representa,
em contínua mudança, requerendo contínuas manutenções e atualizações.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tópico bibliotecário de processamentos técnicos, foco deste estudo, apresenta
técnicas como catalogar, classificar e indexar. Mostrando muitas ferramentas que facilitam e
padronizam os procedimentos técnicos a exemplo da Classificação Decimal Universal.
Espera-se que este trabalho possa vir a ser útil no que se propõe sendo um apanhado geral
introdutório das atividades de processamento técnico. É notável afirmar que se faz necessário
continuar o estudo dos temas descritos neste trabalho.
Dentro do exposto por Silva (2005) na obra Bibliotecários Especialistas os temas são
resumidos, porém, existe um número consideráveis de fontes a serem consultadas e debatidas.
Acredita-se que o objetivo deste estudo a de proporcionar ao aluno do curso de
Biblioteconomia, principalmente de semestres iniciais, uma visão holística da área de atuação
do profissional de processamento técnico, se realizou.
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Explorar o capítulo Bibliotecário de Processamento Técnico aumentou muito o
conhecimento sobre processamentos técnicos, porém encontramos uma pequena limitação no
próprio capítulo no que se refere as sugestões de algumas páginas eletrônicas, muitas delas já
se encontram desativadas deduzimos que seja talvez pela idade, tenham mudado de nome para
adequar-se a velocidade de mudança da informação ou então migraram para uma outra
página.
Como complemento, sugere-se a continuidade deste trabalho através de uma revisão
da obra Fontes de Indexação para Periódicos Científicos: um guia para bibliotecários e
editores, de Gildenir Carolino Santos, pois contempla fontes de informação nas diversas
áreas do conhecimento, todas bem organizadas apresentando recursos bem intuitivos e mais
atualizados. O tema e os links do capítulo abordado neste trabalho não se esgotam e merecem
uma maior exploração, até mesmo porque as pretensões desse trabalho foram bem singelas.
Pela abrangência do assunto estudado no capitulo ficou de fora uma gama enorme de recursos
informacionais que não foram abordados, ficando assim uma sugestão que pode fazer parte de
estudos futuros.
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Biblioteconomia e Inovação: práticas e soluções criativas
GT 6: [Livre]
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RESUMO
Aborda a importância do Marketing. Observar a situação do LACIM- Laboratório de Ciência
da Informação e Memória, referente os seus serviços disponíveis e sua estrutura
organizacional. Verifica as estratégicas de Marketing nas bibliotecas. Aborda o marketing
como uma ferramenta importante, que contribuir significativamente, para divulgação de
serviços e produtos, permite conhecer os perfis de usuários e atender as necessidades dos
usuários. Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da preservação do acervo do
LACIM, tendo em vista o acervo como fonte de pesquisa e instrumento de preservação da
memória do Cariri. Discute a importância dos profissionais da informação no âmbito da
organização e preservação da memória.
Palavras-chave: Marketing. LACIM. Divulgação.
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1 INTRODUÇÃO
No decorrer do desenvolvimento da história, sempre existiu a preocupação, por parte da
sociedade, em preservar e registrar a sua história, com intuído testemunhal, visando dar
continuidade a identidade coletiva desse grupo. Assim, permitindo a evolução cultural desse
grupo.
Pode-se perceber, que a busca pelo registro da identidade coletiva, se deu a partir das
pinturas rupestres, onde o homem primitivo registrava o seu cotidiano como rituais, caça, lutas
territoriais, animais que existia na época, cujo registro se dava através de pinturas realizadas em
paredes das cavernas.
Com o surgimento da comunicação verbal, o homem preservou a sua história através da
transmissão oral, passando o seu conhecimento para geração mais nova, contribuindo assim,
para a constituição de sua identidade cultural.
Através do surgimento da escrita, o homem criou inúmeras formas de registrar a sua
história, através da evolução de vários tipos de suportes: placa de argila, papiro, pergaminho e o
papel que utilizamos hoje em dia.
A biblioteca surgiu da necessidade do homem registrar as suas informações e difundir
tais informações para futuras gerações. As bibliotecas constituem a memória de pessoas, de um
povo ou de instituições.
Uns dos grandes problemas, atualmente, é a explosão informacional, pois todo dia é
produzido informação, em diversos tipos de suportes. Cabe ao profissional bibliotecário
selecionar, organizar, recuperar e disseminar todo tipo de informação, buscando sempre atender
as necessidades dos usuários.
As bibliotecas contêm vários tipos de informações, não somente em formato tradicional,
como também em outros tipos de suportes, possibilitando mais opções para a pesquisa. Além
disso, possui, também, diversos serviços, não somente o serviço de empréstimo de livros.
Porém, poucos usuários conhecem esta informação, diante disso muitos serviços não são
utilizados por falta de informação e divulgação, por parte das bibliotecas.
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Quanto mais automatizada, mais atenção do público irá chamar, pois a tecnologia está
sendo um meio bastante eficaz e eficiente. Além de atrair o público, também facilita o trabalho
do bibliotecário economizando tanto o seu tempo, quanto o do usuário, qualificando e
otimizando a disseminação da informação. Contudo, um bom atendimento é fundamental para
uma boa imagem da biblioteca, diante disso atrair novos usuários para a biblioteca.
Dessa forma, as técnicas de marketing visam contribuir significativamente, para
divulgação de serviços e produtos, permitir conhecer os perfis de usuários e atender suas
necessidades.
Pensando nisto, resolvemos implantar essas técnicas no objeto de estudo deste projeto, o
Laboratório de Ciência da Informação e Memória - LACIM, o qual ainda não presta nenhum
serviço, e por esta razão, é ideal para se adequar a nossa proposta. Seu acervo está sendo
organizado, para uma futura tentativa de serviço de empréstimo.
Diante disso, surgem algumas indagações: Quais são as técnicas de marketing aplicáveis
nas bibliotecas? E quais técnicas podem ser aplicadas no o Laboratório de Ciência da
Informação e Memória (LACIM)?
Com este artigo, visamos verificar as possíveis técnicas de Marketing para implantação
no Laboratório de Ciência da Informação e Memória - LACIM, abordando o conceito de
Marketing, suas aplicações e técnicas, discutindo a importância do Marketing em uma unidade
de informação e observando a situação do LACIM, referente a seus serviços disponíveis,
estrutura organizacional, além de verificar as técnicas de Marketing aplicáveis nas bibliotecas.
As informações contidas no LACIM vão além do conteúdo do documento, cujo possui
diferentes suportes. Essas informações são como fonte histórica, de valor testemunhal, com
transmissão cultural. Os conjuntos de informações, contido nesse acervo constituem a
memória da região do Cariri.
O acervo do LACIM é um meio eficiente para a preservação da memória da história
do cariri, é importante preservar este acervo, pois é uma fonte de pesquisa, nele registra
informações de valores, possibilita difundir tais informações, contribuindo para futuras
gerações.
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Este artigo discute também, a importância dos profissionais da informação no âmbito
da organização e preservação da memória, cujo tem a função de organizar, recuperar e
disseminar todo tipo de informação. Tem a missão de preservar a memória de uma instituição
e/ou sociedade.
Naquilo que concerne ao objetivo geral o artigo busca verificar as possíveis técnicas
de marketing que poderão ser implantadas no laboratório de ciência da informação e memória
(LACIM).
Na busca para alcançar o objetivo geral buscaremos abordar o conceito de marketing,
suas aplicações e técnicas, bem como a importância do marketing em unidades de informação
e, por fim observar a situação do LACIM referente aos serviços disponíveis e estrutura
organizacional.
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa documental foi realizada a partir de um levantamento bibliográfico sobre os
assuntos referentes à importância do Marketing em unidades de informações e as estratégias de
marketing que podem ser aplicáveis em bibliotecas.
As informações foram recolhidas através de mecanismo de busca (Google), livros,
monografias, sites e artigos periódicos.
A pesquisa exploratória foi analisada no laboratório de Ciência da Informação e
Memória (LACIM), referente os serviços disponíveis e a sua estrutura organizacional.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma pesquisa foi aplicada para alguns estudantes da Universidade Federal do Cariri
para poder analisar a visão dos discentes sobre o laboratório de Ciência da Informação e
memória (LACIM).
Foi constatado que a grande maioria dos estudantes entrevistados desconhece o
laboratório de Ciência da Informação e memória (LACIM). Diante disso, a implantação do
marketing no LACIM é fundamental, para a divulgação do seu acervo.
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3.1 MEMÓRIA
Com as limitações da memória humana, o homem desde os tempos primitivos para
atender suas necessidades foi necessário desenvolver técnicas, através de pinturas de animais e
figuras humanas nas cavernas, as pictografias acontecendo assim à comunicação como ao
mesmo tempo a troca de informação entre eles. Como observa George Jeans:
[...] a escrita propriamente dita só passou a existir a partir do momento em que
foi elaborado um conjunto organizado de signos ou símbolos, por meio dos
quais seus usuários puderam materializar e fixar claramente tudo o que
pensavam, sentiam ou sabiam explicar (JEAN, 2008, p.12).

A informação associada ao documento são elementos para a construção da memória
de suma importância para a Ciência da Informação, a memória abrange amplamente a
sociedade, cultura, história, preservação, conhecimento, arquivo, fotografia entre outras. Para
entendermos melhor a Ciência da Informação o conceito, significado e especificações
Fonseca (2005, p. 19) afirma:
Ciência que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as
forças que governam o fluxo da informação e os meios de processar a
informação para ótima acessibilidade e uso. O processo incluiu a origem, a
disseminação, a coleta, a organização, o armazenamento, a recuperação, a
interpretação e o uso da informação. O campo está relacionado com
matemática, lógica, linguística, psicologia, tecnologia da computação,
pesquisa operacional, artes gráficas, comunicação, biblioteconomia,
administração e muitas outras.

A ciência da Informação só acontece com excelência através de profissionais
qualificados, capacitados promovendo assim um processo como por exemplo: construção,
recuperação, exclusão, trabalho, dinâmica e formação.
O surgimento da escrita e seus suportes físicos conhecidos inicialmente pelas tabuletas
de argila chegando ao papiro e posteriormente o pergaminho, o homem sentiu não só a
necessidade de aprimorar os suportes como principalmente a preservação e o armazenamento
adequado, pois muitas informações importantes daquela época poderiam ser danificadas ou até
mesmo destruídas e foi com esse intuito que surgiram as primeiras bibliotecas para armazenar
seus registros de memória.
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Sem a memória como poderíamos estudar, compreender ou analisarmos a evolução do
homem? Sem os registros não seria possível, ela é de grande importância e de valor inestimável,
sendo estudados até hoje os registros dos egípcios, civilização que desenvolveu grandes
descobertas principalmente na área da medicina, com a mumificação dos corpos.
O valor e a importância da preservação da memória como relata Lowenthal:
[...] Memória, história e fragmentos oferecem caminhos para o passado que se
percorrem melhor quando combinados. Cada caminho exige os outros para
que a jornada seja significativa e confiável. As relíquias dão início às
recordações que a história confirma e expande recuando no tempo. A história
em isolamento é estéril e desprovida de vida, fragmentos significavam apenas
o que a história e memória transmitem. De fato, muitos artefatos surgiram
como testemunhas da história ou da memória (LOWENTHAL 1998, p.166).

A memória favorece para que tenhamos o conhecimento do passado, o entendimento do
presente e a construção do futuro. Avaliando o conteúdo estudado afirmamos, sem a memória e
a sua preservação não existiria a história documentada existente atualmente.
A memória juntamente com a ciência da informação é fundamental, o LACIM
(Laboratório de Ciência da Informação e Memória) tem a finalidade de preservar, organizar,
disponibilizar e divulgar informações da cultura regional do Juazeiro do Norte. Tornando-se
assim uma instituição-memória a partir dos documentos preservados como os cordéis, livros,
esculturas, xilogravuras e os jornais.
Esse setor necessita de atenção, exige cuidados mão-de-obra de profissionais
especializados, com orientação certa e adequada o processo de desenvolvimento será
proveitoso, pois é a construção de sua imagem para a sociedade.
O Objetivo principal não é só a conservação e a organização, mas, sim a interação entre
diferentes indivíduos, ocorrendo assim o compartilhamento das diversas informações presentes
no Laboratório para que aconteça a circulação do acervo tão rico em cultura da região do Cariri.
Bellotto (2006, p.274), define a memória como: ”um conjunto de informações e/ou
documentos, orgânicos ou não. A memória é referenciadora, e não recolhedora ou
armazenadora”.
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A memória é, portanto, um conjunto de informações que vai além do conteúdo do
documento, contendo diversos tipos de suporte.
O Laboratório de Ciência da Informação e Memória promove estágios para os discentes
valorizando a prática com a aprendizagem gerando assim o conhecimento, com o suporte da
tecnologia existem vários projetos para a digitalização dos materiais danificados pelo tempo.
O LACIM tem um futuro brilhante pela frente não podemos deixar esse setor
transformar-se em um depósito de documentos esquecidos, vamos fazer valer as palavras de
Nassar:
[...] Recuperar, organizar, dar a conhecer a memória da empresa não é juntar
em álbuns velhos fotografias amareladas, papéis envelhecidos. É usá-la a favor
do futuro da organização e seus objetivos presentes. É tratar de um de seus
maiores patrimônios. Depois com a memória na cabeça, é preciso contar as
histórias” (NASSAR, 2004, p. 21).

Percebe-se, dessa maneira, que o acervo do LACIM possui um grande valor histórico,
cultural. É um suporte, que auxiliar na preservação da historia do Cariri. Portanto, é de imensa
importância preservar este ace que os arquivos permanentes possui um grande valor histórico,
cultural. É um suporte, que auxiliar na preservação da historia da sociedade. Portanto, é de
imensa importância preservar os arquivos permanentes.

3.2 MARKETING
Definição de marketing, segundo AMA: “Marketing é a atividade, conjunto de
instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para os
clientes, parceiros e sociedades em geral.” (AMERICAN MARKETING ASSOCIATION,
2007).
Segundo Oliveira (2002, p. 107):
Marketing não é, simplesmente, sinônimo de propaganda ou de vendas.
Em vendas, os esforços se concentram em convencer que os produtos
são bons e desejáveis, ou seja, utilizam-se da venda e da promoção para
estimular um volume lucrativo de vendas. Em marketing, no entanto, os
esforços se concentram no desenvolvimento de produtos conforme uma
demanda existente e também conforme os desejos para quem esses
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produtos são desenvolvidos, realizando o lucro através da satisfação ao
Cliente.
O marketing não tem somente a visão de obter lucros, nas bibliotecas o marketing
tem a missão de conquistar usuários. Contundo, um bom atendimento é fundamental para uma
boa imagem da biblioteca, diante disso atrair novos usuários para a biblioteca.
Assim, cabe ao bibliotecário e os profissionais da informação trabalhar em conjunto, em
busca de melhorar os serviços prestados da biblioteca, onde devem estabelecer um projeto de
marketing contendo os seus objetivos e suas missões, para obter bons resultados.
Neste sentido, um bom marketing aplicável em uma biblioteca, faz com que a
biblioteca: “Cumpram satisfatoriamente o seu papel como organizações essenciais para o
desenvolvimento social, econômico, político e cultural da sociedade” (AMARAL, 1998, p.49).
Nesta obra a autora, relata as funções do marketing e seus objetivos, em uma unidade de
informação:
[...] buscam, prioritariamente, conhecer comportamentos, hábitos,
necessidades e demandas de clientes e/ou usuários, tendo como fim não
apenas oferecer serviços e produtos adequados. Mais do que isto, qualificar
seus produtos e serviços, criar novos serviços e produtos adequados as
demandas e expectativas percebidas (ROZADOS; PIFFER, 2009, p. 179).

Assim, este estudo mostra a importância do marketing em uma unidade de informação,
tendo em vista o marketing como um instrumento para a divulgação dos produtos e serviços,
permitindo conhecer os perfis de usuários e atender as necessidades dos usuários.
Para melhor eficiência no atendimento dos usuários, as bibliotecas deveriam seguir os
princípios da gestão da qualidade ISO 9000-2005, cujos princípios são os seguintes:
 Foco no cliente
Organizações dependem de seus clientes e, portanto, convém que entendam as
necessidades atuais e futuras do cliente, os seus requisitos e procurem exceder as suas
expectativas.
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 Liderança
Líderes estabelecem unidade de propósito e o rumo da organização. Convém que eles
criem e mantenham um ambiente interno, no qual as pessoas possam estar totalmente
envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização;
 Envolvimento de pessoas
Pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização e seu total envolvimento
possibilite que as suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização;


Abordagem de processo
Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os

recursos relacionados são gerenciados como um processo;
 Abordagem sistêmica para a gestão
Identificar, entender e gerenciar processos inter-relacionados como um sistema contribui
para a eficácia e eficiência da organização, no sentido do atingir seus objetivos;
 Melhoria contínua
Convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja o seu
objetivo permanente;
 Abordagem factual para a tomada de decisão
Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações;
 Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores
Uma organização e seus fornecedores são interdependentes e uma relação de benefícios
mútuos aumenta a habilidade de ambos em agregar valor.
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O marketing é uma ferramenta muito importante em uma unidade de informação, tendo
em vista o marketing como um instrumento para a divulgação dos produtos e serviços, além de
possibilitar melhoria nos serviços.

3.3 LABORATÓRIO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E MEMÓRIA (LACIM)
De acordo com Elliott (2014) na década de 70, o centro de documentação do Brasil
surgiu com a finalidade de atender a demanda por busca de informações especializadas. Pois
um pesquisador sempre busca informações em fontes que tenham o assunto desejado. A busca
por informações depende da finalidade, da natureza e do estado em que se encontra o
documento.
Diante da perda iminente, vive-se uma ‘fome de memória’ que se materializa,
entre outros, na constituição de museus, centros de memória, de documentação
e arquivo que possam preservar experiência de um cotidiano em vias de
extinção (KESSEL, 2003, p.14).

Conforme Camargo (2003) uma das soluções para satisfazer as demandas de informação
foi à criação de centros especializados na preservação e organização dessas fontes na
universidade, possibilitando ao pesquisador encontrar o material necessário para desenvolver
suas pesquisas. Dessa forma, a universidade envolvia-se na tarefa de participar dos esforços
para a preservação da memória, nacional ou regional.
A partir desse evento as universidades começaram a criar projetos de centros de
documentação e pesquisa, memória e referência, ligada a várias áreas do conhecimento. A
Universidade Federal do Cariri (UFCA), em especial assumiu essa responsabilidade de guardar
esses documentos, buscando organizar essas informações históricas, cultural e social para a
preservação da memória da região.
A criação do Laboratório no Curso de Biblioteconomia foi inserida no Projeto Político
Pedagógico de 2006, visando melhorar o nível de consciência histórica, cultural e social, através
da aprendizagem teórica e prática. O Laboratório de espaço de reflexão e produção de estudo
tendo apoio informativo da produção intelectual.
Assim surgiu na UFCA o Laboratório de Ciência da Informação e Memória (LACIM)
em março de 2009 para auxiliar no processo de armazenagem de informação e contribuir para
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aprendizagem dos discentes ou docentes do Curso de Biblioteconomia, reunindo documentos
para desenvolver estudos históricos sobre a região do Cariri. Foi necessário fazer um
acompanhamento para a organização do conhecimento naquilo que era conveniente para a
gestão, recuperação, disseminação e tecnologia da informação de forma pontual e precisa.
FIGURA 1: Laboratório de Ciência da Informação e Memória (LACIM).

Fonte: Os autores (2015).
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O Curso de Biblioteconomia vem, através do LACIM, traduzir diretamente os aspectos
socioculturais da região, disponibilizando a materialização do suporte e o acesso de múltiplas
formas de expressar dados e seus interlocutores.
O LACIM tem como missão promover o ambiente para atividades de Ensino, Extensão
e Pesquisa, organizando, preservando e disseminando informações para a produção do
conhecimento dos discentes e docentes do Curso de Biblioteconomia da UFCA e sociedade.
No Laboratório é possível ver na prática com os alunos do Curso de Biblioteconomia, a
importância da preservação da história, através de fatos históricos, culturais e sociais da região
do Cariri que são coletados e guardados e que servem como fonte de informação para
pesquisadores, discentes e docentes que se interessam pela a história da região. Seu benefício
parte do pressuposto que todas as informações do projeto oferecem interpretações, exames de
busca sobre o produto e o facilitador na transferência do conhecimento.
Conforme Elliott (2014) os impactos do LACIM são:
 Mudança do perfil dos discentes e docentes do Curso de Biblioteconomia;
 Elevação da produção científica gerada pela o Curso;
 Possibilidades de acordo de cooperação com outras instituições de ensino
superior, pesquisadores, escritores e historiadores da região do Cariri, para uma
flexibilidade interdisciplinar;
 Atividades de extensão envolvendo leituras e contação de histórias, em que a
participação cultural interaja com o social;
 Oportunidade da Biblioteca da UFCA beneficiar-se com o LACIM na
articulação entre gestão, recuperação e disseminação.
Ainda segundo a autora a parti de 2011 começaram as doações para o LACIM pelos
pesquisadores Renato Casimiro e Daniel Walker, professores que se dedicam na pesquisa e
difusão da história do Padre Cícero, de Juazeiro do Norte e seus personagens. O material inclui
desde bibliografias, fotografias, jornais, xilogravuras, cordéis, esculturas de artistas e
documentos originais da cidade. Além desse acervo, outros documentos históricos doados por
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outros pesquisadores estão sob a guarda do Laboratório, entre elas, imagens de romarias dos
fotógrafos indicados na pesquisa. O LACIM pretende com a guarda e análise dessas imagens,
servir como um Espaço de disseminação da cultura, memória da Região do Cariri Cearense.

3.3

APLICAÇÃO

DO

MARKETING

NO

LABORATÓRIO

DE

CIÊNCIA

DA

INFORMAÇÃO E MEMORIA (LACIM)
O Laboratório de Ciência da informação e memória (LACIM) está em processo de
tratamento informacionais e organização do acervo, com o intuito de oferecer serviço de
empréstimo.
Um estudo realizado com os estudantes da Universidade Federal do Cariri, foi
constatado que a grande maioria dos estudantes até mesmo funcionários da instituição,
desconhece o laboratório de Ciência da Informação e memória (LACIM). Diante disso, a
implantação do marketing no LACIM é fundamental, para a divulgação do seu acervo.
Após, o processo de tratamento, organização do acervo e implantação de serviço de
empréstimo no LACIM, cabe aos bolsistas e professores responsáveis pelo LACIM, promover
atividades que possibilite a divulgação do Laboratório de Ciência da informação e memória –
LACIM, através folders informativo, oficinas, etc. Possibilitando assim, contribuir
significativamente, para divulgação de serviços e produtos, podendo ser utilizado como fonte de
pesquisa para os docentes, discentes e funcionários da Universidade Federal do Cariri.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Laboratório de Ciência da Informação e Memória tem grande valor por conta de seu
acervo rico em história, guardando a memória da nossa região. Alunos e interessados no tema
podem aprofundar-se em obras de vários autores, cordelistas e recuperar a informação na nossa
hemeroteca, onde possuímos um acervo de jornais desde 1994, esses possuindo notícias do
cariri, mais especificadamente da cidade de Juazeiro do Norte.
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Esse laboratório é verdadeiramente um suporte, que auxilia na preservação da história da
região do cariri, auxiliando não apenas pessoas leigas a conhecer sua história, mas também
universitários que buscam disseminar informações tão importantes para cada cidadão.
O marketing é de grande valor para, principalmente os disseminadores da informação,
pois o mesmo auxilia amplamente nessa tarefa, com as facilidades tecnológicas já existentes
divulgando a história de um lugar ou de uma região. Assim também como em uma unidade de
informação, tendo-o em vista como um instrumento para a divulgação dos produtos e serviços,
permitindo conhecer os perfis de usuários e atender as necessidades dos usuários.
Devemos sim divulgar e incentivar nossa população a conhecer mais acervos,
principalmente aquele que ajuda a conhecer a história a forma que aquele indivíduo chegou e
como a vida foi antes dele naquela região. Mostrar às pessoas a necessidade de se obter
informações através não apenas de palavras faladas oralmente, mas também no ato de ler,
enriquecendo o vocabulário e aguçando sua intelectualidade, pois quem lê abre sua mente para
o mundo.
Então, recapitulando o que foi dito no desenvolvimento desse estudo, aprendemos que
para melhor eficiência no atendimento dos usuários, as bibliotecas deveriam seguir os princípios
da gestão da qualidade ISO 9000-2005, cujos princípios são básicos e devem ser estabelecidos,
ao focar no cliente devemos saber e entender as necessidades atuais e futuras dele, os seus
requisitos e procurarmos exceder as suas expectativas passando para ele o melhor serviço de
atendimento; em se falar de liderança na unidade de informação devemos estabelecer unidade
de propósito e focar na organização, convém que criem um ambiente interno, no qual as pessoas
possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização; no
envolvimento de pessoas deve possibilitar que as suas habilidades sejam usadas para o benefício
da organização; devemos organizar a fim de que as atividades e os recursos relacionados sejam
gerenciados como um processo; identificar, entender e gerenciar processos inter-relacionados
como um sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização, no sentido do atingir
seus objetivos, trazendo para a organização uma abordagem sistêmica a gestão; Convém que a
melhoria contínua do desempenho global da organização seja o seu objetivo permanente;
Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações; Uma organização e seus
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fornecedores são interdependentes e uma relação de benefícios mútuos aumenta a habilidade de
ambos em agregar valor.
Infelizmente estamos em um país onde a leitura não é um costume visto com frequência,
pois é isso que as pesquisas mostram, segundo o balanço, realizado pelo Ibope (Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), a pedido do Instituto Pró-Livro, e divulgado em
(28/5), o brasileiro lê, em média, 4,7 livros por ano e compra ainda menos, média de
1,2exemplar a cada 12 meses. Em um país que tem 18% de analfabetos, segundo dados de 2006
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi considerado como leitor quem leu
pelo menos um livro durante os três meses anteriores à pesquisa, feita entre novembro e
dezembro de 2007, equivalente a 55% dos entrevistados.
Entre os leitores que dedicam seu tempo livre para ler, 27% deles lêem revistas (leitura
semanal) e 20%, jornais (leitura diária). Os livros são preferidos para leituras mensais como
afirmaram 14% dos entrevistados.
Enfim, os dados nos mostram a nossa debilidade no ato de ler, e é lógico que isso deve e
pode mudar por isso um maior incentivo na disseminação, no marketing chamativo e atrativo ás
pessoas, essas médias e porcentagens podem mudar para melhor sem sombra de dúvidas, pois
muitos não sabem como funciona dentro de grandes bibliotecas, pois não conhecem, e nem se
interessam por conta da cultura implantada no nosso país, por esta razão devemos divulgar de
forma especial esses produtos e serviços dos acervos disponíveis, pois cada um fazendo sua
parte pode-se mudar uma realidade lastimável como é a do nosso país.
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Biblioteconomia e Inovação: práticas e soluções criativas
GT 6: [Livre]

FANFICTIONS: CONVERGÊNCIAS ENTRE LEITURA E ESCRITA NA
CONTEMPORANEIDADE
Carlos Robson Souza da Silva37
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Nayeli da Silva Feitosa39
RESUMO
Busca saber que tipo de mídia encontra maior representatividade em um site de acolhimento
de fanfictions. Tem, como objetivos específicos, comparar a representação de fanfictions de
diferentes mídias e relacionar a quantidade de fanfictions literárias com a possibilidade de uso
delas no processo de incentivo à leitura. Apresenta os conceitos de fanfictions. Delineia a
relação entre leitura, escrita e fanfictions. Trata-se de pesquisa exploratória, quanti-qualitativa,
com lócus no site Fanfiction.net e como objetos de pesquisa as fanfictions inseridas na
categoria “Fanfictions” da página. A pesquisa aponta que apesar da maior representatividade
de fanfictions estar na categoria “Anime/Manga”, a categoria com mais fanfictions é a
categoria “Book” e o cânone com mais fanfictions é a série de livros Harry Potter. Conclui
que a grande representatividade de fanfictions deve ser entendida por educadores e
bibliotecários como um caminho a ser perseguido em prol do incentivo à leitura de jovens e
adolescentes.
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1 INTRODUÇÃO
Em outra ocasião, (LOPES; SILVA, 2014), apresentaram-se os primeiros passos na
abordagem das fanfictions ela Biblioteconomia, chegando a conclusões tais como: a
identificação das fanfictions como novo gênero literário, a sua potencialidade como fontes de
informação para o bibliotecário na promoção de políticas voltadas ao desenvolvimento de
coleções, assim como a possibilidade de seu uso como meio de incentivo a leitura.
Utilizando-se, sobretudo, de pesquisa bibliográfica, o trabalho anterior apresentou
bases teóricas na definição das abordagens biblioteconômicas sobre as fanfics, deixando para
pesquisas posteriores reflexões baseadas em pesquisas de campo que promovessem dados
objetivos para a atuação do bibliotecário no uso das fanfictions.
Lopes e Silva (2014) discursam fanfiction como literatura, levando em consideração
afirmação de Padrão (2010) sobre a possibilidade de as fanfics servirem de “laboratório para
novas vanguardas literárias”, “subversão de gêneros antigos” e “ferramenta de liberdade
estética e de estilo”. O enquadramento das fanfics como forma de literatura foi passo
importante para alcançar um dos objetivos expressos na pesquisa: fanfics como meio de
incentivo à leitura.
Essa faceta da fanfiction foi ressaltada com a identificação do ficwriter (ou seja, do
escritor de fanfictions). Ele, segundo os autores, “[...] é um leitor voraz, que lê tudo
relacionado à série de seu interesse para adquirir conhecimento. A leitura é sua ferramenta de
trabalho e um leitor é o seu alvo” (LOPES; SILVA, 2014, p. 9). Portanto, a leitura é um fator
fundamental na produção e consumo tanto das obras originas (cânones) como das fanfictions
geradas dela, sendo possível o uso dessas ferramentas no incentivo à leitura.
Entretanto as fanfictions ou fanfics não são obras baseadas somente em livros, mas
“[...] textos em geral escritos por fãs baseados em seriados de televisão, filmes, livros, jogos,
histórias em quadrinhos, desenhos animados, etc.” (NAKAGOME; MURAKAMI, 2013, p.
73). Dessa forma, a prática de incentivo à leitura de livros e literatura, como é objetivado no
artigo anterior e seguido no presente artigo, entra em conflito com a possibilidade de os
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ficwriters ou mesmo os iniciantes na área se desviem do interesse específico em livros e
literatura e caminhem para outros tipos de mídia.
Diante dessa situação, o presente trabalho busca saber que tipo de mídia (historias em
quadrinhos, telenovelas, livros, etc.) encontra maior representatividade em um site de
acolhimento de fanfictions. Tendo como objetivo geral identificar a quantidade de fanfictions
provenientes de cânones literárias nesse site e, como objetivos específicos, comparar a
representação de fanfictions provenientes de diferentes mídias e apontar a relação entre a
quantidade de fanfictions literárias e a possibilidade de uso delas no processo de incentivo à
leitura.

2 FANFICTIONS: HISTÓRIA E CONCEITOS
A cultura de massa vem cada vez mais nos apresentando material artístico de
entretenimento em diversos formatos (textual, iconográfico, entre outros). O marketing
envolvido nos lançamentos desses materiais é cada vez mais intenso, as produções
cinematográficas passaram a fazer campanhas de publicidade ao vivo e em locais reais e
livros tem seus primeiros capítulos divulgados antes do lançamento. Todo esse esforço
midiático em vender a cultura de massa cria grupos de interesse em produtos específicos
fazendo surgir a “cultura de fã” que seria a união de indivíduos interessados por um tema
específico a fim de explorá-lo ao máximo. Dentro dessa realidade dinfundiram-se as Fanfics,
o termo é uma abreviação do inglês fanfiction que significa “ficção criada por fãs”. Vargas
(2005, p. 21 apud FÉLIX, 2008, p. 121) conceitua fanfic como:
[...] uma história escrita por um fã, envolvendo os cenários
personagens e tramas previamente desenvolvidos no original, sem que
exista nenhum intuito de quebra de direitos autorais e de lucro
envolvidos nessa prática. Os leitores de fan fiction dedicam seu tempo
a escrevê-las em virtude de terem desenvolvido laços afetivos fortes
com o original

A fanfic seria então uma produção relacionada a um original, porém que não faz parte
do seu enredo oficial. Embora tenha encontrado na tecnologia um aliado para sua expansão
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sabemos que o surgimento das fanfics nos remete a antiga cultura grega onde obras originais
davam corpo para a criação de obras paralelas semelhantes. Os textos originais são
conhecidos como cânones ou canon. Durante o passar dos séculos foram criadas fanfics de
obras como Orgulho e Preconceito e Dom Quixote (Félix, 2008) a evolução da tecnologia e o
surgimento da cibercultura criaram ambiente perfeitos para a proliferação da atividade.
Atualmente existem centenas de sites especializados na divulgação de fanfics, alguns têm um
tema específico, ou seja, são voltados para uma obra singular como o FloreioseBorroes.net,
site voltado para a divulgação de fanfics dentro do universo criado pela autora J.K. Rowling
conhecido pelos livros e filmes que levam o nome do personagem principal da série (Harry
Potter).
O conjunto de fãs reunidos com o objetivo de explorar um universo categoriza um
fandom, que é derivada da expressão “fan kingdom” que pode ser traduzido como “reino dos
fãs”, conceituado por Nakagome e Murakami (2013) como “grupo de fãs que se reúnem por
meio de suportes de comunicação disponíveis no momento, em torno de um produto cultural
pelo qual nutrem uma relação afetiva”. Mesmo tendo várias produções para uma mesma obra
(livros, filmes, seriados), em geral o texto utilizado como cânon é o original, o primeiro
produzido pelo autor. Como podemos observar na seguinte citação:
A relação dos fãs com as narrativas adoradas está evidente no uso
específico da palavra “cânone”, ou seja, a narrativa estabelecida como
referência para todos os fãs. (...). Um romance adaptado para o
cinema, por exemplo, tem como cânone o livro, e não o filme. Ambos
podem ser discutidos pelos fãs, mas, no estabelecimento de hipóteses
interpretativas, os argumentos baseados no cânone possuem valor
superior. O cânone, na visão dos fãs, não é o texto consagrado pela
sociedade como cânone literário, e sim a narrativa de referência pela
qual nutrem especial carinho. Os fãs revisitam o cânone quantas vezes
precisarem a fim de extrair dele uma unidade de sentido
(NAKAGOME; MURAKAMI, 2013).

Há uma variedade de padrões a serem seguidos pelos ficwriters (autores de fanfics),
podendo esses, durante o processo de escrita de sua fanfic, ir de acordo com a história original
do cânone ou criar realidades distintas as da obra original e até mesmo histórias e teorias
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criadas por fãs. No entanto, esse ambiente aberto também segue normas de censura nos sites
de publicação, uma vez que a maior parte dos sites cria políticas de censura para administrar
as fanfics que serão aceitas e publicadas
Também pe importante ressaltar que existem muitos subgêneros, que permitem a
classificação das fanfictiosn, como nos exemplos abaixo (NEVES, 2011):
●

Darkfic: Fanfics que possuem cenas que podem causar angústia, cenas

depressivas e cenários sombrios;
●

Slash: Fanfic que trazem, em sua maioria, histórias com relacionamentos

homossexuais, mas também podem indicar um relacionamento de amizade;
●

Fanon: Esse tipo de fanfic incorpora teorias e histórias surgidas em outras

fanfics que ficaram tão conhecidas quanto as obras originais;
As fanfics também possuem um critério de classificação etária representado por Neves
(2011) nas seguintes divisões:
●

G (Livre ou K/K+) - Fic liberada para todas as idades. O site Fiction Ratings

subdivide esta classificação em duas categorias: K e K+.
●

K: Conteúdo livre de qualquer linguagem grosseira, violência e temas adultos.

●

K+: Conteúdo com menor grau de violência, insinuações de linguagem

grosseira e ausência de temas adultos, recomendável para crianças maiores de 9 anos.
●

PG-13 (NC-13 ou T): Não recomendável para menores de treze anos por conter

alguma violência, linguagem levemente grosseira e sugestão de temas adultos. Cenas
leves.
●

PG-15 (PG ou NC-15): Não recomendável para menores de quinze anos por

conter cenas de violência, linguagem grosseira e temas adultos leves. Cenas estilo
médio.
●

PG-17 (NC-17, M/MA ou R): Não recomendável para menores de dezessete

anos por conter cenas de descrição explicita de violência, uso liberado de forte
linguagem grosseira e temas adultos tratados de modo detalhado e explícito. Cenas
fortes.

130

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

Apesar de ser tratado por muitos como um desrespeito a obra original é importante
frisar o papel da fanfic como um instrumento de incentivo a participação ativa do leitor no
mundo literário, as fanfics transformam o leitor passivo em leitor ativo e produtor. Dentro do
espaço de liberdade autoral da fanfic o ficwiter consegue dar corpo ao seu amor pela obra seja
enaltecendo um personagem, construindo mais cenas amorosas entre um casal favorito ou até
mesmo expressar sua frustração ao modificar o andamento da história e até mesmo o final do
canon. Não se trata apenas de um subcultura cibernética, trata-se de um movimento de
expressão de um mercado de consumo que deve ser avaliado e respeitado pelos produtores.

3 LEITURA E ESCRITA NO MUNDO DA FANFICS
O ficwriter está envolvido emocionalmente com a obra a qual irá se basear, este é o
instinto primordial de criação de uma fanfic. O desejo de permanecer ligado à obra leva o
ficwriter a pensar em outros destinos para os personagens, criando novas aventuras, saindo
(crossover) ou não do universo ficcional em que eles se encontram. São vários os motivos que
despertam o interesse do leitor e, em Jouve (2002), vemos que as emoções têm papel
fundamental, incitando a curiosidade em saber o destino dos personagens.
Com a criação de uma fanfic, o ficwritter não deseja, em nenhum momento, tomar o
lugar do autor do cânone, ao contrário, sua obra é uma homenagem àquele que produziu sua
obra preferida. Visto ser viável uma infinidade de leituras, é impossível esgotar totalmente
uma obra literária (JOUVE, 2002), uma vez que ela está suscetível a novas traduções
(RIBEIRO, 2010). Sempre haverá um leitor novo, com o repertório cultural diferente daqueles
que vieram antes dele, que acrescentará seu ponto de vista à obra.
Acréscimo este, que transcende as barreiras do cânon, ao colocar os personagens em
situações diferentes das vividas por eles em sua obra original, dando uma “continuidade”,
mesmo que não-oficial, a esta obra. Ao transformar seu ponto de vista em uma fanfic, o
ficwritter tem completa liberdade de produção, escolhendo os movimentos e destinos dos
personagens, uma vez que na leitura há a liberdade do leitor em deslocar e subverter o que o
livro lhe impõe (CHARTIER, 1999).
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Mesmo sendo um autor informal, ou não-oficial, o ficwritter se satisfaz com o prazer
da criação. A sua capacidade em mudar a história faz com que ele se esqueça dos problemas
ao seu redor (JOUVE, 2002) e dedique-se tão somente a esta atividade, criando um universo
próprio, mas comum a todos que lerão a sua história, incentivando estes leitores a se
apropriarem da sua ideia e produzirem (CHARTIER, 1999), ou não, suas próprias histórias.
O autor nunca está sozinho. Enquanto leitor, ele debate a história com outros leitores
para, enquanto autor, produzir sua obra. Essa troca se dá em diversos ambientes, sendo o
virtual o mais usado. Ao criar um produto derivado da obra, o ficwritter está dando
prosseguimento à atividade iniciada pelo autor original, fazendo uso do seu tempo livre e
nunca almejando lucro, apenas reconhecimento por sua história. O ficwritter tem na leitura
uma ferramenta de trabalho porque “o ato de leitura é considerado um processo criativo, que
determina escolhas em um sistema sígnico diverso e gera, consequentemente, a descoberta de
novas realidades” (RIBEIRO, 2010, p. 45).
O leitor fica muito contente ao descobrir semelhanças entre si mesmo e o herói do
livro que está lendo. Esse compartilhamento de valores “não lhe serve para se redefinir, mas
para consolidar a imagem que ele tem de si próprio” (JOUVE, 2002, p. 129), ao ver
características suas no personagem, o leitor se insere no livro, fundindo-se à história. Em
Chartier (1999) vimos que a leitura é apropriação e, ainda em Chartier (1999), essa
apropriação leva o ficwritter a intervir no coração do texto, criando uma roupagem
completamente nova e que reflita suas ideias.
No processo de criação, o ficwritter respeita todas as características presente no
cânone, de personagens aos eventos relatados antes até as características mais intrínsecas
destes. Se a leitura permite um mergulho numa cultura (JOUVE, 1999) a escrita permite que o
leitor exponha suas ideias, tornando-se um escritor, dando vazão a sua capacidade criadora,
levando os personagens que tanto gosta a novas aventuras.
As duas atividades: leitura e escrita são ambas enriquecedoras. Transformam e
modificam aqueles que as praticam. A leitura autoriza o investimento imaginário (JOUVE,
1999) presente na escrita das fanfics e aqueles que as leem submetem-se ao seu diálogo,
subvertendo-o logo em seguida, para criar o seu próprio.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa é uma pesquisa do tipo exploratória, que, segundo Gil (1999, p. 43) é
desenvolvida,
[...] com o objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo,
acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente
quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele
formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.

Essa pesquisa utilizasse de uma abordagem metodológica quali-quantitativa, visando
observar as quantidades de cânones e fanfics existentes e discorrer sobre a relação entre a
quantidade de fanfictions de livros e as possibilidades de uso deste pressuposto como meio de
incentivo à leitura. Para Esslin e Vianna (2008, p. 8),
Considera-se que a pesquisa quali-quantitativa pode ser utilizada para
explorar melhor as questões pouco estruturadas, os territórios ainda não
mapeados, os horizontes inexplorados, problemas que envolvem atores,
contextos e processos.

Esta pesquisa possui como lócus o site Fanfiction.net e como objetos de pesquisa as
fanfictions inseridas na categoria “fanfictions” da página.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O site Fanfiction.net é o site de fanfictions mais utilizado no mundo inteiro. Segundo
Padrão (2007, p. 4, grifo do autor), o site, que é referência no assunto, “[...] se confunde com a
própria trajetória recente do gênero fanfiction na internet. Foi criado em 1998, por Xing Li,
um programador de software e fã do seriado The X-Files (Arquivo X), que vivia em Los
Angeles, EUA)”.
O site é dividido em dois grandes grupos “Fanfictions” e “Crossovers” (junção de dois
ou mais universos em um só). Para o presente trabalho escolheu-se estudar somente a seção
“Fanfictions”, uma vez que ela dá informações mais precisas sobre os cânones e as fanfictions
deles geradas.
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As duas seções são ambas divididas em nove categorias: anime/mangas, books
(livros), cartoons (desenhos animados), comics (história em quadrinhos), game (jogos), misc
(miscelânea), movies (filmes), plays/musicals (peças teatrais e musicais) e TV series (série de
TV. Nessas nove categorias, são catalogados os cânones, que servem como espaço para a
inserção das fanfictions criadas pelos usuários.
Visando alcançar os objetivos do presente artigo, decidiu-se buscar três principais
informações no site Fanfiction.net: cânone com mais fanfictions por categoria, categoria com
mais cânones e categoria com mais fanfictions. Essas informações foram essenciais para a
posterior discussão sobre práticas de incentivo à leitura.
A primeira informação requerida, como afirmado anteriormente, foi qual o cânone
com mais fanfictions publicadas no site no primeiro trimestre do 2015.
QUADRO 1: Cânone com mais fanfictions por categoria
Posição

Categoria

Cânone

1º

Books

Harry Potter

Quantidade de
fanfictions
711.000

2º

Anime/Manga

Naruto

380.000

3º

TV series

Glee

108.000

4º

Game

Pokemon

79.800

5º

Cartoons

39.600

6º

Misc

Avatar – The last
Airbender
Wrestling (Luta)

7º

Movies

Star Wars

33.600

8º

Plays/Musicals

Screenplays

30.700

9º

Comics

Homestucks

15.800

38.300

Fonte: Os autores.

A posição de Harry Potter é incomparável a dos demais cânones representantes de
suas categorias, com 331 mil fanfictions a mais que Naruto, segundo cânone com maior
fanfictions do site e representante da categoria mista Anime/Manga. O fato de Harry Potter
possuir tamanha quantidade de fanfictions revela a relação que existe entre a cultura de fã
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leitora da série e a cultura da escrita, através das ressignificações que os fãs dão à obra de J.
K. Rowling. O fato de Anime/Mangas está em segundo lugar também é algo interessante ao
mesmo tempo em que é extremamente arrasador saber que Comics está em último lugar,
porque em ambas as categorias encontram-se outros gêneros literário, que são as histórias em
quadrinhos (as ocidentais, comics e as orientais, mangás).
Harry Potter em primeiro lugar também aponta o grande apelo que o livro ainda possui
no cotidiano do cidadão da sociedade em rede, acostumado com novas mídias e novas formas
de leitura. É esse pressuposto que levou este trabalho ao seu segundo questionamento: que
categoria possui mais cânones? Essa questão é respondida através do seguinte quadro:

QUADRO 2: Quantidade de cânones por categoria
Posição

Categoria

Quantidade de cânones

1º

Books

2.278

2º

TV series

1.907

3º

Movie

1.816

4º

Animes/Mangas

1.644

5º

Game

1.194

6º

Cartoons

524

7º

Comics

270

8º

Plays/Musicals

179

9º

Misc

39

Fonte: Os autores.

A quantidade de livros que são cânones em relação ao segundo colocado séries de TV
demonstra outro fator importante para considerar como íntimo o relacionamento entre a
produção de fanfictions e a leitura de obras literárias, textos. São trezentos cânones na
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categoria books do que na segunda colocada. E não distante esta a categoria Animes/Mangas,
em terceiro lugar, e Comics, que subiu dois degraus em relação ao ranking anterior.
A escolha de obras literárias como cânones, a necessidade de modificá-las ou oferecêla novos rumos aponta, indiretamente, o prazer que se tem na leitura e, principalmente, que os
leitores estão mergulhados em estórias mil, não sendo apenas leitores passivos, mas leitores
ativos, que se relacionam diretamente com a obra, manuseiam-na e a transformam. Essa
conclusão foi importante para chegar-se ao terceiro questionamento: qual categoria do site
possui maior quantidade de fanfictions (diga-se: ressignificações, transformações e
modificações em obras originais) escritas? É o que está sendo apresentado no quadro a seguir:

QUADRO 3: Quantidade de fanfictions por categoria
Posição

Categoria

Quantidade de fanfictions

1º

Animes/Mangas

2.216.036

2º

Books

1.954.509

3º

TV series

1.464.264

4º

Games

614.507

5º

Cartoons

434.355

6º

Movies

389.669

7º

Misc

206.202

8º

Comics

82.218

9º

Play/Musical

60.519

Fonte: Os autores.

Apesar de que a categoria books possua a maior quantidade de cânones e o cânone
com mais fanfictions, nesta terceira etapa, ela teve uma queda considerável em relação a
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Anime/Mangas. São mais de 300 mil fanfictions a mais da primeira colocada em relação à
categoria dos livros, o que é um número impressionante.
Porém a conclusão tida em relação a essa enorme quantidade de fanfictions na classe
Anime/Manga (o que em essência não é ruim, devido ao fato de que na classe estão inseridos
os mangás, anteriormente lembrada como forma de história em quadrinhos japonesa) é o fato
de que a classe é um misto entre duas grandes mídias: Anime e Mangá.
Apesar de que a maioria dos animes são provenientes de mangás, não necessariamente
os fãs de animes (desenhos animados japoneses) serão fãs de mangás e vice-versa, o que
colabora para que uma mesma obra, que se apresenta nas duas formas, possua, até mesmo, um
número duplicado de fãs, enquanto que os livros, na maioria das vezes, não possuam
necessariamente essa relação entre duas mídias diferenciadas.
Mas, ainda assim, a quantidade de fanfictions de livros chega a quase dois milhões,
mas fanfictions do que Padrão (2006) tinha afirmado quando da publicação de seu artigo,
pois, segundo ele, o site, então, possui cerca de 1,8 milhões de fanfictions.
A produção de fanfictions baseadas em obras literárias é um grande gancho para que o
bibliotecário ou educador promova ações de incentivo a leitura, instigando os seus
usuários/alunos a se relacionarem intimamente com as obras que mais gostam e produzirem
através delas novos mundos ou recriar mundos antigos e entrarem em um laço sem fim que é
o prazer pela leitura e, agora também, o prazer pela escrita.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As fanfictions são grandes representantes da teoria de que o leitor, o espectador ou o
navegante das novas e antigas mídias não são meros sujeitos passivos, antes estão sempre
transformando os objetos, as pessoas e as culturas que lhe são apresentadas e também as
reconfigurando, ressignificando e retransmitindo.
Este trabalho teve como objetivo geral identificar a representação quantitativa das
fanfictions de cânones literários no site Fanfiction.net, um dos mais conhecidos sites de
acolhimento dessas novas obras. E identificou-se essa representação em três etapas. Primeiro,
descobriu-se que o cânone com mais fanfictions de todas as categorias existentes no site, era
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proveniente da categoria book, sendo ele o cânone Harry Potter, com cerca de 780 mil
fanfictions registradas. A segunda etapa permitiu saber qual categoria possuía mais cânones e
essa categoria foi também a books, o que alegrou a confecção deste artigo, uma vez quase 2,3
mil livros foram utilizados e transformados, o que representa o grande apelo que os livros
possuem na cultura contemporânea.
Entretanto, ao chegar ao ponto três deparou-se com um número inesperado. O
primeiro objetivo específico deste trabalho busca comparar a representação de fanfictions
provenientes de diferentes mídias em um site especializado e a conclusão observada foi: a
categoria Anime/Mangas alcançou o primeiro lugar com mais de 2,2 milhões de fanfictions
produzidas.
Esse número, porém, não assustou a pesquisa, uma vez que se observou que a
categoria é uma categoria mista, que envolve duas mídias diferentes em uma só, apontando
que nem todo anime é proveniente de mangás, e nem todo fã de uma mídia é necessariamente
fã de outra. O segundo lugar tomado pela categoria books ainda sim foi um dado importante
de ser observável. Respondendo ao segundo objetivo, considera-se que a quantidade
exorbitante de fanfictions aqui representada (quase dois milhões), é um pressuposto
importante para que bibliotecários e educadores, que trabalham com incentivo à leitura,
atentem para essa nova modalidade e possibilidade de atuação.
As fanfictions, como já afirmado anteriormente, são os novos significados que os
leitores dão às obras com as quais lida, transformando-as, dando-as novos rumos, ou até
mesmo unificando universos totalmente diferentes, como é o caso dos crossovers. Entendê-las
como possibilidade emergente de incentivo à leitura nessa era digital, assim também como
auxílio no letramento e alfabetização é uma necessidade urgente a ser investigada, aplicada e
suprida.
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RESUMO
Diante da atual realidade informacional, com a intensa produção científica e sua constante
atualização, torna-se um desafio para o profissional bibliotecário filtrar, dentre esse leque de
informações, as fontes mais confiáveis. Sabe-se, de maneira tácita, que algumas áreas do
conhecimento requerem uma maior atenção, quando trata-se dessa constante atualização. Este
artigo consiste em discutir o papel e a importância de um serviço diferenciado por parte do
bibliotecário para o desenvolvimento das unidades de informação na área de Direito, a fim de
suprir as necessidades informacionais específicas de seus usuários, enfatizando as
Universidades Públicas da Região do Cariri. Para tanto será realizada uma revisão de literatura,
objetivando verificar a necessidade de conhecimentos específicos para melhor atender a
comunidade usuária.
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1 INTRODUÇÃO
A informação, como um dos objetos de estudo da Biblioteconomia, vem sendo
produzida cada vez mais em alta escala ao longo do tempo e, portanto, sendo propagada de
maneira desenfreada, muitas vezes por meio de fontes não confiáveis. Cabe ao bibliotecário
filtrar esse leque de informações disponíveis, ainda que seja um desafio na maioria das vezes, a
fim de otimizar a busca e o tempo do usuário. Dialogando com Guinchat e Menou (1994, p.
22), constata-se que:

Estar informado significa também poder analisar situações, encontrar soluções
para problemas administrativos ou políticos, julgar com conhecimento de
causa. A redução das dúvidas conduz naturalmente a melhores decisões, que
determinam, pelas escolhas sucessivas, o futuro de um setor, de uma atividade,
de um país.

Contudo, manter-se atualizado, torna-se um desafio, não somente para o usuário de
unidades de informação, como também para o profissional bibliotecário, tendo em vista a
imensa expansão bibliográfica, as novas fontes de informação – impressas e/ou eletrônicas – os
diferentes tipos de suportes de informação, e as mais diversas necessidades informacionais por
parte do usuário. O trabalho é ainda mais árduo e dispendioso devido à velocidade que o
conhecimento é renovado. Outra dificuldade é suprir a carência de informação da comunidade
usuária de maneira concisa e fidedigna diante das diversas fontes disponíveis, além da
necessidade de manter-se atualizado frente às múltiplas inovações no âmbito científico e
tecnológico. Segundo Campello et. al, (2000, p. 22), “ [...] a velocidade com que o
conhecimento é renovado, tornando ultrapassada a literatura ainda recente — especialmente em
algumas áreas do conhecimento — acarreta problemas para todos os interessados [...].” .
A autora e seus colaboradores, ainda complementam:
Toma-se assim importante saber o que está sendo pesquisado antes mesmo
que a pesquisa termine; conhecer as tendências e frentes de pesquisa; conhecer
grupos e centros de pesquisa que trabalham na área de interesse [...]
(CAMPELLO et. al., 2000, p. 22).
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Partindo do princípio que a informação está constantemente presente na vida de cada
um, estar apenas informado não significa necessariamente o desenvolvimento científico, é a
confiabilidade dessas informações que as diferenciam de conhecimento popular para o trabalho
intelectual e científico. Assim sendo,

Para obter confiabilidade, além da utilização de uma rigorosa metodologia
científica para a geração do conhecimento, é importante que os resultados
obtidos pelas pesquisas de um cientista sejam divulgados e submetidos ao
julgamento de outros cientistas, seus pares (CAMPELLO et. al, 2000, p. 18).

Quanto às fontes de informação, trata-se de recurso que corresponda a uma necessidade
informacional dos usuários, abrangendo pessoas ou rede de pessoas, produtos e serviços de
informação, programas de computador, entre outros. Implicam, mais que simples ferramentas
de propagação de informações, um fator chave para o desenvolvimento, exploração e difusão do
conhecimento.
Assim como Guinchat e Menou (1994, p. 22) salientam:

Ensinar, aprender e formar-se pressupõem, além da relação pedagógica que se
estabelece entre professor e aluno, recorrer aos fundos documentais e aos
instrumentos de exploração e de difusão do conhecimento que constituem as
bibliotecas e outras unidades de informação.

De acordo com um consenso de autores da literatura da área da Biblioteconomia e da
Ciência da Informação, tais como Guinchat e Menou (1994), Campello et al (2000) e Cunha
(2001), as fontes de informação são classificadas em três tipos, primárias, secundárias e
terciárias. As primárias dizem respeito às obras completas elaboradas pelo autor, vulgarmente
chamadas de “originais”. As fontes secundárias refere-se às referências de um segundo autor,
que faz alusão às obras primárias. E já as terciárias abordam publicações geradas a partir das
primárias e secundárias com um propósito didático ou de suporte à tomada de decisões de
diversos grupos de usuários.
O local em que essas informações atuam de forma mais visível é nas unidades de
informações, sobretudo a biblioteca, local de interação cultural, social e educacional. Para que o
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papel desta instituição de tamanha responsabilidade seja obtido de maneira eficiente, é
necessário o desempenho de um capacitado profissional que atue diretamente nessa unidade de
informação, o bibliotecário. Diante disso, Silva (2005, p. 17) aponta que “[...] frente às novas
tecnologias que surgem a cada dia e, com isso, o aumento das exigências pelos usuários dessas
inovações, depara-se um profissional que precisa atender exigências que requerem qualidade e
muita velocidade”.
E Campello et al (2000, p. 30) complementa:
Apesar de toda a evolução tecnológica — e mesmo por causa dela — a
necessidade de se conhecer as fontes e saber identificar e promover o acesso à
informação pertinente continua sendo tão importante quanto sempre foi para
os profissionais que se dedicam ao atendimento do usuário.

Sabe-se que algumas áreas específicas do conhecimento precisam de atenção redobrada
desse profissional, por se tratar de campos que sofrem constantes atualizações, como a área de
saúde e jurídica. Tendo em vista que neste trabalho se enfatiza a última, destaca-se a fala de
Silva (2005, p.18):
Com a grande produção de informação por parte dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, além da legislação estrangeira que dá suporte para a
solução de problemas que enfrentamos no Brasil, surge a necessidade do
profissional que domine as técnicas de organização desse material para a
disponibilização e consequente pesquisa: o bibliotecário jurídico.

Para exercer papel de bibliotecário do âmbito jurídico, além da formação em
Biblioteconomia, é necessário ter conhecimentos específicos sobre a área. Em alguns casos é até
recomendado que se tenha não só a graduação na área da Biblioteconomia, mas também uma
especialização, como pós-graduações na área do Direito. Percebe-se então que a especialização
do profissional é de extrema importância e relevância para o desempenho da função. Como
exemplo, pode-se apontar para a Classificação Decimal específica de Direito, elaborada por
Dóris Queiróz Carvalho, que tem embasamento na Classificação Decimal de Dewey - disciplina
inclusa na grade curricular do curso de Biblioteconomia.
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Devido à sua capacidade de dominar mecanismos que poupam o tempo dos
pesquisadores na busca de informações, o profissional de Biblioteconomia exerce o papel de
facilitador nas pesquisas jurídicas, que geralmente carecem de atenção especial por conta da
constante produção científica na área, utilizando tanto os recursos impressos quanto eletrônicos.
Outra vantagem da especialização do bibliotecário jurídico é o domínio de termos específicos
do Direito, que consequentemente contribuirão na recuperação da informação e melhor
atendimento às necessidades dos usuários.
Assim sendo, questiona-se: Os bibliotecários que atuam na área do Direito em
Universidades Públicas da região do Cariri, prestam um serviço diferenciado a fim de suprir as
necessidades de informações específicas de seus usuários?
A partir deste questionamento, objetiva-se verificar se os bibliotecários que atuam nas
bibliotecas especializadas, principalmente na área do Direito, na região do Cariri, em
universidades públicas, estão prestando uma atenção diferenciada para suprir as carências
informacionais do seu público alvo.
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A ideia do trabalho partiu de uma visita técnica guiada à Universidade Regional do
Cariri – URCA, realizada no mês de maio de 2015, como parte das atividades da disciplina de
Fontes Gerais do Conhecimento, ministrada pela professora Fabiana Lazzarin, com o intuito de
analisar de forma empírica o que foi estudado no decorrer das aulas, o que nos despertou a
percepção de uma possível carência de fontes informacionais na unidade de informação, em
algumas áreas do conhecimento, especificamente na área jurídica, salientando-se que a
bibliotecária que nos guiou é a única responsável por inúmeras bibliotecas que abrangem a
instituição, inclusive em seus vários campi fora da cidade que abriga a biblioteca central.
Pelo o que foi dito anteriormente utilizou-se como método de amadurecimento das
ideias da pesquisa, um questionário de carácter qualitativo, devido uma melhor adequação com
os objetivos estabelecidos no trabalho, aplicados à bibliotecária da unidade de informação em
questão. Porém, como será esclarecido detalhadamente mais à frente, não foi possível a
obtenção de respostas por meio desse questionário e, portanto, o trabalho é classificado como
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pesquisa de observação, devido o embasamento teórico ter sido determinado em pesquisas já
realizados nessa mesma área para respaldar as considerações e discussões desenvolvidas para a
elaboração do trabalho.
Nesse breve questionário, os principais pontos especulados dizem respeito às
dificuldades enfrentadas devido ao fato das bibliotecas de todos os campi serem administradas
por uma única bibliotecária e se a mesma se sente sobrecarregada por conta disso. Outra
questão abordada concerne a atenção diferenciada que pode vir a ter a biblioteca do campus de
Direito, se esta unidade carece de um serviço distinto e/ou específico. Questionamos ainda se a
bibliotecária, como profissional da informação, acredita ser essencial uma especialização para
melhor desempenho de sua função no âmbito jurídico.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para aplicar o questionário, entrou-se em contato com a bibliotecária da Universidade
Regional do Cariri - URCA, por telefone, porém não foi possível completar a ligação pelo fato
do número encontrar-se desligado ou fora da área de cobertura. Ainda assim, houve a tentativa
por meio do endereço de e-mail, para o qual o questionário foi enviado, mas infelizmente não se
obteve resposta.
Embora não se tenha recebido resposta referente ao questionário, foi possível o
desenvolvimento e análise do trabalho partindo das observações e indagação realizadas na visita
técnica à biblioteca do campus principal da instituição, além de levar em consideração que a
falta de resposta, leva-nos a conjecturar a sobrecarga de trabalho exigida da profissional, o que
dificultaria sua pronta-resposta ao questionário.
As competências para o desenvolvimento das atividades dos bibliotecários jurídicos
foram estabelecidas primeiramente pela American Association of Law Libraries - AALL, e no
ano de 2005, Regina Célia C. Loureiro, fez um contraponto com a realidade nacional, como é
mostrado na tabela a seguir que pode ser encontrada no artigo de Baptista (2008):
Quadro 1: Competências
American Association of Law Libraries
Prover e personalizar serviços de
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referência sobre tópicos jurídicos e
também em relevantes tópicos nãojurídicos

Avaliar a qualidade, autenticidade,
acuracidade e o custo das fontes
tradicionais e eletrônicas, e mostrar a
importância delas para o cliente;

Auxiliar o cliente com as pesquisas
jurídicas utilizando tanto os recursos
impressos quanto eletrônicos

atos normativos publicados nos
Diários Oficiais e da Justiça da
União, divulgando-os aos usuários
no mesmo dia da publicação,
antecipando-se à demanda.
 Criar e manter atualizado um sítio da
Biblioteca na Internet e Intranet, no
qual devem estar concentradas as
pesquisas de legislação, doutrina e
jurisprudência, bem como o acesso
direto a outros links que contemplam
assuntos correlatos e as normas de
documentação da ABNT.
 Conferir credibilidade ao site e tornálo atraente são tarefas que dependem
de criatividade e competência
técnica;
Selecionar sítios da Internet (portais de
acesso gratuito ou pago) que veiculem
conteúdos substanciais para o usuário; criar
e disponibilizar os links de acesso a esses
portais na página da biblioteca; Selecionar
artigos de periódicos que comentam as
atualizações legislativas e encaminhá-los
aos usuários.
Disponibilizar um sistema amigável de
recuperação da informação, que possibilite a
independência e satisfação do usuário; Criar
serviços que promovam o detalhamento
virtual do acervo, selecionando
periodicamente um de seus itens para
desvelar o seu conteúdo, apresentando-o
como sugestão de leitura. Na
impossibilidade de flanar frequentemente
pelo acervo físico da Biblioteca, este é um
serviço de grande utilidade para os seus
usuários remotos.

Fonte: Baptista (2008)

Passos (2001, p.21), ainda analisa:

De acordo com American Association of Law Libraries (AALL), os
profissionais que atuam como bibliotecário jurídico, possuem a dupla
graduação em Biblioteconomia e Direito, pois os empregadores, em alguns
casos, exigem essa formação. [...] British and Irish Association of Law
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Librarians (BIALL) o Reino Unido, orienta seus associados que a graduação
em Direito é uma vantagem a mais para aquele que busca seu primeiro
emprego (PASSOS, 2001).

Ressaltando as competências abordadas anteriormente, compreende-se que é de suma
importância o estudo das duas áreas – Biblioteconomia e Direito – pois, para o desenvolvimento
e melhor desempenho das unidades de informação jurídicas, é necessário o estudo de conceitos
como a Classificação Decimal de Dewey, que baseia a classificação específica de Direito, a
CDDir, elaborada por Dóris Queiróz Carvalho em 1948. Sua última atualização é de 2002.
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Figura 1: CDDir
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Fonte: www.planalto.gov.br

4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
Acerca de tudo o que foi abordado anteriormente, mesmo com a insuficiência de retorno
do questionário, foi possível, por meio de embasamento teórico, atender parcialmente os
questionamentos e a problemática gerada no início da elaboração do trabalho.
Após a análise realizada a partir da visita técnica, que atestava as diversas dificuldades
enfrentadas pela bibliotecária da instituição, principalmente a de ser a única encarregada de
todos os processos técnicos necessários para o desenvolvimento das fontes de informação.

150

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

Pelo fato do trabalho estar em processo de desenvolvimento, devido não ter sido obtido
as respostas almejadas para um enriquecimento informacional deste artigo, será dada
continuidade às pesquisas afim de um desfecho adequado, com a ampliação do universo de
pesquisas e de variantes não consideradas neste.
Por conta da ausência de resposta ao questionário, as principais considerações se deram,
além da visita guiada, através do embasamento teórico de pesquisas já realizadas na área, que
visam elaborar um comparativo das competências diferenciadas e imprescindíveis para o
bibliotecário jurídico.
Avalia-se então que a graduação em Biblioteconomia pode necessitar de uma educação
continuada na área do Direito para suprir as carências informacionais no âmbito jurídico, devido
a constante atualização e especificidades que esta área suporta.
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RESUMOS EXPANDIDOS
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VII Semana Acadêmica de Biblioteconomia – SEABI 2015
Biblioteconomia e Inovação: práticas e soluções criativas
GT 6: [Livre]

UM NOVO OLHAR SOBRE BIBLIOTECAS RELIGIOSAS:
CONCEITUAÇÃO E TIPOLOGIA
Julyana Alves Sales43
Franciele Jany da Silva Pereira44
Raylene Araújo Loiola45
Maria Cleide Rodrigues Bernardino46
Gracy Kelli Martins47
1 INTRODUÇÃO
O ambiente “biblioteca” vem modificando-se com o passar dos anos. As mudanças
surgiram pelas necessidades informacionais dos usuários, que a cada dia tornam-se mais
específicas. E as instituições religiosas estão atentas a tais mudanças e buscam adequar-se a
elas.
Busca-se com esse trabalho dar visibilidade as bibliotecas das comunidades da
Renovação Carismática Católica (RCC) “Sal da Terra” e “Aliança de Misericórdia”, bem
como conceituá-las quanto a sua tipologia, visto que há uma falta de conhecimento ou até
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mesmo descaso ou até mesmo descaso sobre estas instituições (centros de informação),
levando em consideração a falta de materiais que abordem essa temática.
Objetiva-se também por meio desta pesquisa permitir um novo olhar sobre a biblioteca
em comunidades religiosas, pois esta é a fonte procurada para estudos, formações e pesquisas,
por ela abrem-se outros horizontes para os mais diversos assuntos. O gosto pela leitura é
adquirido quase sempre pelos seus usuários que para exercerem seus ministérios precisam
estar em um estudo constante como é o caso dos pregadores e dos formadores. A biblioteca
deve oferecer aos seus usuários subsídios de acordo com a realidade em que vivem, que
envolvam formação profissional, cultura, lazer, distração, histórias que retratem suas vidas,
romance, bem como autoajuda.
A biblioteca é a ponte para seus leitores se sentirem instigados a ingressarem em uma
universidade, em cursos como Teologia, Filosofia e outras áreas afins. Desta forma, o
presente trabalho busca trazer a importância da biblioteca também nesse meio, e qual a sua
influência dentro deste contexto. Retratamos assim o que levou a existência da biblioteca
nesses espaços e qual a situação delas.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia neste trabalho incluirá pesquisa exploratória que segundo Gil (2012, p.
28) “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo,
acerca de determinado fato”. Esta que tem como finalidade desenvolver, esclarecer conceitos
e ideias.
Envolve levantamento bibliográfico e documental bem como entrevistas não
padronizadas. O método utilizado é de caráter descritivo que de acordo com Gil (2012, p. 28):
As pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento
de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser
classificados sobre esse título e uma de suas características mais
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.

155

Universidade Federal do Cariri, de 29 de setembro a 02 de outubro de 2015

Foram realizadas visitas as comunidades, a fim de conhecer sua história bem como a
função de suas bibliotecas. As informações foram colhidas através de entrevistas informais
com membros das comunidades.
3 BIBLIOTECAS E SUAS TIPOLOGIAS
Existem diversos tipos de bibliotecas que se diferenciam quanto ao público a qual está
direcionada, ao local que está inserida, quem a mantém, quem a fundou, bem como de qual
tipo de material é composto seu acervo. Para este trabalho traremos o conceito das possíveis
tipologias a qual as bibliotecas da RCC “Sal da Terra” e “Aliança de Misericórdia” podem
pertencer. Os conceitos trazidos abaixo foram extraídos do Site do Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas - SNBP48 exceto o conceito de biblioteca particular.

3. 1 Biblioteca Pública
Tem por objetivo atender por meio do seu acervo e de seus serviços, os diferentes
interesses de leitura e informação da comunidade em que está localizada, colaborando para
ampliar o acesso à informação, à leitura e ao livro, de forma gratuita. Atende a todos os
públicos, bebês, crianças, jovens, adultos, pessoas da melhor idade e pessoas com
necessidades especiais e segue os preceitos estabelecidos no Manifesto da IFLA/Unesco
(1994) sobre Bibliotecas Públicas.
É considerada equipamento cultural e, portanto, está no âmbito das políticas públicas
do Ministério da Cultura (MinC). Em sua maioria é criada e mantida pelo Estado (Município,
Estado ou Federação).

3.2 Biblioteca Comunitária
Espaço de incentivo à leitura e acesso ao livro. É criada e mantida pela comunidade
local, sem vinculo direto com o Estado.

48

VER: http://snbp.culturadigital.br/tipos-de-bibliotecas/
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3.3 Biblioteca Especializada
Voltada a um campo específico do conhecimento. Seu acervo e seus serviços atendem
às necessidades de informação e pesquisa de usuários interessados em uma ou mais áreas
específicas do conhecimento. É vinculada a uma instituição pública, ou privada podendo
também se caracterizar como uma biblioteca universitária, quando vinculada a uma unidade
de ensino superior. Existem bibliotecas públicas especializadas em literatura infantil e, por
isso, costumam ser denominadas Bibliotecas Infantis. Outras especializadas no atendimento a
pessoas com necessidades especiais e por isso denominadas Bibliotecas Especiais.

3.4 Biblioteca Particular
Que é criada e mantida por uma instituição privada ou indivíduo para atender suas
necessidades informacionais.
3. 5 Biblioteca Escolar
Tem por objetivo atender os interesses de leitura e informação da sua comunidade e
trabalha em consonância com o projeto pedagógico da escola a qual está inserida. Atende
prioritariamente alunos, professores, funcionários da unidade de ensino, podendo também
ampliar sua ação para atender os familiares de alunos e a comunidade moradora do entorno.
Esta localizada dentro de uma unidade de ensino pré-escolar, fundamental e/ou médio. Segue
os preceitos do Manifesto da IFLA/UNESCO para a Biblioteca Escolar e no Brasil a Lei nº
12.244 dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino no país.
4 COMUNIDADES RELIGIOSAS E SUAS BIBLIOTECAS
A Renovação Carismática surgiu na Igreja Católica no momento em que se começava
a procurar caminhos para pôr em prática a renovação da Igreja, desejada, ordenada e
inaugurada pelo Concílio Vaticano II49.

49

Foi uma série de conferências realizadas entre 1962 e 1965, consideradas o grande evento da Igreja Católica
no século 20. Com o objetivo de modernizar a Igreja e atrair os cristãos afastados da religião, o papa João XXIII
convidou bispos de todo o mundo para diversos encontros, debates e votações no Vaticano.
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-foi-o-concilio-vaticano-ii
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Não se havia passado um ano sequer ao término do Concílio, quando em 1966
começou a despontar o fenômeno religioso chamado agora Renovação Carismática. Não
sendo, pois, um acontecimento isolado, podemos localizar a Renovação Carismática como um
dos desdobramentos da evolução da espiritualidade pós-conciliar.
4.1 Comunidade Sal da Terra50
A comunidade Sal da Terra é parte da RCC e reconhecida pela igreja como novas
comunidades, foi fundada no ano de 1993 (não se sabe ao certo a data) do mês de junho, um
grupo de cinco pessoas juntamente com a fundadora Zuleide Cornélio da Silva se encontraram
para rezar o terço Mariano e meditar o evangelho do dia. A cada encontro o número de
pessoas crescia sendo necessária a mudança para outros locais como Centro Social Urbano
(CSU), e depois para o salão paroquial da igreja do Franciscanos, hoje a casa de missão se
encontra na rua Boa Vista n° 397 no bairro São Miguel em Juazeiro do Norte.
A comunidade Sal da Terra vive o carisma “conservar o Cristo vivo, ressuscitado”.
Carisma é a identidade de uma comunidade, tem como baluartes, a Imaculada Conceição e
São João Batista e são os modelos para melhor se viver o carisma, é formada por leigos
consagrados de vida e aliança, consagrados de vida (interno) homens e mulheres que
renunciaram a própria vida para viverem o evangelho de maneira radical pelos votos de
obediência, pobreza e castidade, consagrados de aliança (externo) vivem a mesma
radicalidade. Mas não precisam sair de suas casas e também a obra, que são os servos que tem
um compromisso com a comunidade, porém não são consagrados, juntos se doam para servir
a igreja por meio dos ministérios de acolhida, de formação, de evangelização, ministério
jovem, ministério vocacional, pregação, liturgia, música, dança, teatro, cura e libertação,
comunicação, intercessão e Samuel.
A missão de evangelização da comunidade se concretiza através de grupos de oração
em todas as paróquias de Juazeiro, de catequese para crianças, bem como evangelização porta
a porta, formação e pregação, acompanhamento pessoal e por via midiática. Conjuntamente
50

VER: http://comunidadesaldaterra.wix.com/cst
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realiza encontros como seminários de vida, e o congresso carismático “Sede Santos” no mês
de julho, o encontro vocacional “Somos de Deus” em agosto e, o “Adoremos a Deus” em
dezembro.
A comunidade católica Sal da Terra se encontra hoje nas cidades de Exú, Pernambuco;
Cariús, Jamacaru, Antonina do Norte e Juazeiro do Norte, no Ceará, com três casas
localizadas no bairro São Miguel, Betolândia e Horto.

4.1.1 Biblioteca Siloé
Foi fundada em 2013 pela consagrada 51 de vida Eliane Soares Rodrigues, membro da
comunidade Sal da Terra desde o ano de 1997 e consagrada desde 2010. Eliane sempre teve o
gosto pela leitura e ao participar dos ministérios de liturgia e pregação na comunidade se viu
na necessidade de um maior aprofundamento no que dizia respeito a sua formação. Assim,
passou a adquirir livros em uma quantidade significativa, como também era formadora, ao
final de cada conteúdo passado recomendava leituras e emprestava seus livros e DVDs para
seus formandos com o objetivo tanto de complementar o assunto quanto incentivar a leitura.
Foi através do convite de Zuleide (fundadora da comunidade) que a irmã religiosa
fundou a biblioteca, tendo que começar do zero e assim o fez realizando uma doação de trinta
livros que faziam parte do seu acervo. Logo passou a pedir doações a outros membros da
comunidade. Hoje a biblioteca conta com aproximadamente 800 títulos (todo o acervo é
composto por doação), dentre eles livros, apostilas, revistas e bíblias, esta passou então a gerir
o local mesmo desconhecendo os processamentos técnicos necessários.
Para uma melhor organização passou a enumerar os livros em um caderno, anotando o
título e autor com a finalidade de recuperá-los de forma mais rápida. Os livros eram dispostos
nas estantes e divididos por temas, realizava empréstimos onde o usuário poderia ficar com o
livro por quinze dias e renová-lo se necessário, no caso de atraso era cobrada uma taxa de
cinquenta centavos para a manutenção do material.
51

Caracteriza-se como consagrados, indivíduos que se oferecem-se de forma total pela característica de vida em
uma determinada comunidade católica, ou seja, vivem a partir de um ato de consagração uma vida voltada para
as obras da comunidade católica a qual esteja ligado.
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No mesmo ano a fundadora da biblioteca teve que viajar em missão passando a morar
na cidade de Cariús. Neste período a administração passou para Joelma Tavares Barbosa
formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Cariri (UFCA), que deu início aos
trabalhos técnicos, carimbando os livros, indexando e classificando. Elaborou também fichas
para os usuários para um melhor controle, mas após um ano, passando em concurso em outra
cidade a mesma transferiu a administração para Franciele Jany da Silva Pereira graduanda em
Biblioteconomia também pela UFCA, todos os trabalhos realizados são voluntários por
membros da comunidade.
A biblioteca que hoje está localizada na rua Boa Vista n° 397 precisamente na casa de
missão Sal da Terra, é uma biblioteca particular, ou seja, busca atender aos servos da
comunidade, mas também está aberta para consulta local para a comunidade externa, tem
como missão dar apoio aos servos no que tange a formação da doutrina católica, os assuntos
são voltados a espiritualidade, a fé, sacramentos e até romances.
4.2 Comunidade Aliança de Misericórdia 52
A Aliança de Misericórdia é um movimento eclesial, reconhecida e sediada na
Arquidiocese de São Paulo no Brasil é uma associação privada de fieis, a mesma foi
constituída no ano de 2000. Fundada pelo Padre Antonello Cadeddu, Padre João Henrique e
Maria Paola Olla. Atualmente encontra-se em 43 cidades do Brasil e em 6 países. São eles:
Bélgica, Itália, Polônia, Venezuela, Portugal.
A missão desenvolvida pela comunidade é tornar-se expressão viva do amor
misericordioso, por intermédio da Igreja, comprometendo-se a conjugar harmoniosamente
evangelização e caridade.
Seu carisma expressa-se em várias modalidades, na entrega total e ao anúncio da fé.
Os servos da misericórdia (voltados para os pobres, excluídos, marginalizados e
abandonados). Os artistas da misericórdia (membros comprometidos, por intermédio da arte, a
revelar a ternura, beleza e harmonia de Deus). Pastores da Divina misericórdia (clérigos e
52

VER: http://www.misericordia.com.br/portal/
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outros líderes cristãos). Adoradores da Divina Misericórdia (membros que intercedem pelo
movimento), sendo completada pelos construtores da paz e as vitimas da misericórdia.
Os membros dessa comunidade entre eles: padres, missionários, amigos, benfeitores,
jovens que caminhão nos grupos são chamados a “Evangelizar para Transformar”, almejando
que todo evangelizado torne-se um evangelizador para que possa de certo modo testemunhar a
Misericórdia Divina, deste modo colocando todo ser humano no “colo de Deus”, através da
experiência individual desse amor.
Para atender seu publico alvo, nos países onde o movimento se encontra, compõem-se
de uma estrutura relativamente voltadas para os pobres contendo: casas de acolhidas, centros
de assistências à população de rua, escolas de evangelização, creches, casas de formações
entre outros.
Os trabalhos sociais e evangelizações estão interligados diretamente na restauração do
ser humano, com inclinação para os que vivem em maior índice de vulnerabilidade:
dependentes químicos, periferias, pessoas em situação de rua, garotas de programa,
presidiários, bem como indivíduos que não depararam em Cristo o verdadeiro sentido. Assim
é promovida uma vida de oração, ação evangelizadora para construir aos poucos um bem
maior. No estado do Ceará a comunidade encontra-se na Região do Cariri e na Capital, por
sua vez no município de Barbalha.

4.2.1 Biblioteca Escola de Evangelização
Com caráter particular localizada na casa feminina, o acervo é composto atualmente
por CDs e DVDs. Aproximadamente 250 unidades e cerca de 500 livros divididos em
categorias: Psicologia, Teologia, Orações, Vida no Espirito, Regionais, Formação Humana,
Doutrina, Literatura, Maria, Saúde, Espiritualidade, Santos, bíblicos por fim os livros do
movimento.
A biblioteca nasceu a partir de pequenas doações feitas pelas pessoas da região no ano
de 2008, entretanto, grande parte do recebimento diário é descartado, em sua grande maioria
são livros didáticos, gibis ou até mesmo revistas em estado de deterioração. Na seleção dos
livros são enviados para um membro responsável pela biblioteca (não possui formação na
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área), ela faz uma ficha de empréstimo onde é anexado no verso do livro, quando ele é
empresto ocorre a retirada dessa ficha para manter um controle, porém somente os membros
do movimento os utilizam, os visitantes podem ler no local, porém o empréstimo ocorre
raramente, no máximo de quinze dias.
Em questão de catalogação foi desenvolvido um sistema de identificação dos livros,
onde são representados por três algarismos: o primeiro é associado ao tipo de livro, o segundo
a identificação do mesmo e o terceiro a quantidades de exemplares. Os CDs e DVDs são
especificamente de formações para os missionários, enviados da Casa de Formação em São
Paulo, não são emprestados livremente.
Contudo, a Biblioteca Escola de Evangelização é um incentivo à leitura religiosa,
agregando cultura e conhecimento a própria religião. O local é provisório, dividindo espaço
com outros cômodos da casa, porém aconchegante.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Percebeu-se que ambas as bibliotecas possuem características de pelo menos duas
tipologias citadas anteriormente. Pois são bibliotecas especializadas por possuírem seu acervo
voltado para a religião católica e o ensino do catolicismo.
Pode-se afirmar também que a Biblioteca Escola de Evangelização pode ser
denominada biblioteca particular por ser voltada apenas para os membros da comunidade. Já
a Biblioteca Siloé está passando por um processo de transformação buscando transformar-se
em uma biblioteca comunitária.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que as instituições religiosas da RCC “Sal da Terra” e “Aliança de
Misericórdia” preocupam-se com a formação e o desenvolvimento dos membros da sua
comunidade e no caso da Sal da Terra a preocupação amplia-se para a comunidade a qual está
inserida.
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Nota-se também, que nas duas comunidades, há uma preocupação com a organização
de suas respectivas bibliotecas, para que cumpram seu papel de disseminadora da informação
e que seja um ambiente atrativo para seus usuários.
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GIBITECA: UMA BIBLIOTECA A SER EXPLORADA
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1 INTRODUÇÃO
A leitura se estabelece como fator decisivo na moldagem de cidadãos críticos,
elemento essencial para o exercício da cidadania. E essa construção se inicia principalmente
na fase infantil do ser humano, onde é vital a introdução de uma literatura atraente que possa
garantir a formação de um leitor assíduo e consequentemente bem instruído. A história em
quadrinho (HQ) nomeada também como: quadrinho, gibi e revistinha, é uma possibilidade de
entretenimento para todas as faixas etárias. A oferta desse material como meio de
comunicação de massa tem destaque maior juntamente à imprensa norte-americana, mas
outras localidades como o Brasil, não ficou isento de ter acesso a esse tipo de fonte de
informação. A revista Gibi foi lançada por Roberto Marinho em 1939. Naquela época, a
palavra designava um moleque negrinho, que era o mascote da publicação. Com o tempo,
gibi, se tornou sinônimo no Brasil (SMEE, 2014).
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Também apontada como opção didática, que já vem sendo inserida em algumas
escolas, auxiliando no processo de aprendizagem. Os adeptos a essa feição reconhecem que o
conteúdo transmitido muitas vezes com caráter divertido, viabiliza uma compreensão mais
flexível do saber, fato esse, assegurado por esse tipo de material não possuem uma faixa etária
exata: há quadrinhos para todas as idades, da educação infantil até a universidade. Porém, esse
processo se propagaria com maior velocidade e eficiência com a presença do bibliotecário,
partindo da premissa que este profissional se qualificou para o tratamento desse acervo, como
de tantos outros.
Este trabalho se apropriou de uma concepção analítica em torno da temática central,
onde a biblioteca associada à gibiteca é posta como espaço de lazer e entretenimento, com o
dilema de associar e manter a credibilidade de uma biblioteca tradicional. Conjuntamente com
o objetivo de conhecer o seu conceito e seus benefícios para formação de um leitor. Trazendo
como pontos específicos e essenciais argumentar os espaços destinados, às gibitecas no
Brasil, e a relutância da sua introdução na nossa sociedade educacional; tendo em vista
também salientar o papel do bibliotecário como mediador desse tipo de entidade, ainda
sustentado por alguns vestígios dogmáticos concebidos na graduação de Biblioteconomia.
Esta pesquisa se justifica por evidenciar a necessidade de reconhecer a gibiteca como
opção viável de biblioteca, explanando pontos diversificados sobre seu benefício para a
educação. Sustentada por uma literatura de cunho bibliográfico, que se habilita a analisar
obras relacionadas à temática abordada no presente trabalho, partindo principalmente de
registros publicados cientificamente. Essa discursão ainda abre espaço para fomentar
discussões sobre o profissional responsável por intermediar esse acesso, ao leitor que possui o
direito de ter acesso a este acervo, e até mesmo para que um possível usuário venha a tomar
conhecimento e gosto por novas fontes de informação, sendo um atrativo para a formação de
futuros leitores.

2 GIBITECA, UM ESPAÇO A SER EXPLORADO
Apresentada como uma excelente alternativa de literatura, que associa imagens às
palavras de maneira simples, rápida e espontânea, as histórias em quadrinhos vem se
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afirmando como um vantajoso auxílio na formação do leitor, por condicionar um vocabulário
conhecido do mesmo. Afirmação sustentada por Jouve (2002, p. 132) “o que a leitura permite,
portanto, é a descoberta de sua alteridade. O “outro” do texto, seja do narrador seja de um
personagem, sempre nos manda de volta por refração, uma imagem de nós mesmos”.
Perspectivas que correspondem às facilidades que a gibiteca dispõe.
A gibiteca é um espaço destinado ao armazenamento e divulgação de Histórias em
Quadrinhos, que pode ser público ou não. Nas gibitecas os leitores têm acesso a uma
enorme variedade de quadrinhos (terror, ficção científica, humor, aventura, etc.) e
nelas este tipo de material literário receber um tratamento apropriado, que inclui a
conservação de exemplares, de publicação recente, ou aqueles considerados
raros (NOGUEIRA, 2007).

Porém, não foi sempre que essa espécie de literatura esteve ligada a esse contexto
benéfico para educação do ser humano. Tanto no Brasil, como no exterior, esse acervo não
tinha espaço nas estantes. A oposição vinha justamente das camadas sociais que mais
ganhariam com a popularização desse objeto, educadores, pais de alunos, bibliotecários e
leitores assíduos, que se justificavam das formas mais banais possíveis, consideravam
materiais de segunda ou terceira categoria, achavam que elas representavam uma ameaça ao
desenvolvimento intelectual de seus filhos e alunos.
Mudanças são inevitáveis e este caso não seria o único que permaneceria na inércia
para toda a história, o processo é lento, mas perceptível.
É indiscutível que, nos últimos anos, as histórias em quadrinhos passaram por
diversas transformações no mundo ocidental, visando sua adaptação a uma nova
realidade. O móvel de muitas dessas transformações esteve relacionado, em grande
parte dos casos, a um novo entendimento sobre o papel dos quadrinhos na sociedade
e à derrubada de antigos preconceitos, que preconizavam os produtos da linguagem
gráfica sequencial como prioritariamente direcionados ao público infanto-juvenil
(VERGUEIRO, 2007, p.1).

Algumas das poucas gibitecas encontradas no Brasil são ainda complementadas por
salas de leitura e sala de inclusão digital. Afiliadas muitas vezes a projetos de extensão, que
entendem o papel multidisciplinar que esse tipo de espaço fornece a partir de sua inclusão na
sociedade. Porém, diversas vezes isenta da presença do bibliotecário, que por formação
acadêmica lhe foi muitas vezes concebido uma contextualização imatura sobre a
responsabilidade com esse tipo de documento, considerado não cientifico e pouco merecedor
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das técnicas de tratamento ensinadas pela graduação de Biblioteconomia. Em alguns casos, a
gibiteca tornou-se um anexo da biblioteca, em outros, ela ganhou espaço próprio e passou a
desenvolver atividades independentes.
Já é possível apontar mudanças efetivas em relação a está situação. O discurso de zelar
e disseminar os variados tipos de fonte de informação, já molda a linguagem acadêmica
desses profissionais.
As funções da biblioteca como centro organizado de informações são analisadas à
luz da importância da informação como fator essencial à conquista da cidadania, por
todos os indivíduos. O bibliotecário é estimulado a transformar-se em instrumento
de democratização da informação, contribuindo para que a todos seja legados o
exercício da cidadania (TARGINO, 1991, p. 149).

Para consolidar o que foi comentado anteriormente, é essencial exemplificar a
existência de bibliotecas bem sucedidas especializadas em historias em quadrinhos. A gibiteca
pioneira do Brasil se localiza em Curitiba, alojada em uma fundação cultural da capital
paranaense, inaugurada em 1982. Composta por um acervo de 30 mil exemplares, disponíveis
somente para consulta local.
Tratava-se de uma iniciativa de desenhistas e amantes dos quadrinhos, que
almejavam divulgá-los entre a população. A criação da Gibiteca de Curitiba
representou o surgimento da primeira instituição no país batizada com esse nome,
um termo diretamente derivado da forma como as revistas de histórias em
quadrinhos são tradicional e carinhosamente referidas no país - gibi, nome de uma
famosa e popular revista das organizações O Globo, publicada de 1939 a 1950.
Assim, com o surgimento dessa Gibiteca, cunhava-se o termo genérico para
denominar qualquer biblioteca ou espaço institucionalizado que colocasse as
histórias em quadrinhos como o centro de sua prática enquanto serviço de
informação e que iria passar, a partir de então, a ser amplamente utilizado em todo o
pais (VERGUEIRO, 2003).

Em São Paulo está a Gibiteca Henfil, órgão do Departamento de Bibliotecas InfantoJuvenis da Secretaria de Cultura do município de São Paulo, sustentada por um organismo do
Estado. Inaugurada em 1991 e contemplada com o maior acervo do país, de 100.000
exemplares. Também mantedora de diversas atividades relacionadas aos quadrinhos, e ainda
possui um sítio próprio na internet para disseminação dos trabalhos realizados.
É possível destacar a importância e intervenção que a esfera estatal desempenhou nas
gibitecas exemplificadas anteriormente. É fato que manter uma biblioteca independente do
seu gênero literário, demanda algo que vai bem mais além do que trabalho e boa vontade. O
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custeamento para desenvolver e manter esse tipo de entidade é algo oneroso, porém o
investimento é necessário, pois esse tipo de gasto reflete principalmente na educação e
respectivamente na qualidade de vida de toda uma sociedade.

2.1 O BIBLIOTECÁRIO COMO MEDIADOR
O significado etimológico de guarda ou custódia dos livros, resultante do princípio de
que a biblioteca foi instituída para armazenar e preservar os documentos, a fim de garantir a
continuidade da evolução cultural, o que se espera é a ‘‘desconstrução’’ dessa imagem
sacralizada, desse ambiente de silêncio que não condiz com os dias atuais. Ressaltando que a
“desconstrução” do modelo custodial, já vem sendo trabalhado, por algumas bibliotecas e
bibliotecários que têm atuado com outras perspectivas.
O bibliotecário é um agente disseminador, incentivador, mediador da leitura sendo a
biblioteca um ambiente fundamental na formação dos leitores. Realizando ações em conjunto
não só com a biblioteca, mas também com a comunidade, desenvolvendo projetos sociais que
possam despertar o senso crítico através da leitura.
A profissão de bibliotecário está bem mais dinâmica, principalmente pelo crescimento
das novas tecnologias de informação e comunicação. Além de documentalista, analista de
informação, gerenciador de bacos de dados, poucos sabem do escopo que faz parte da
profissão de bibliotecário.
São muitas as ações que podem ser desenvolvidas, utilizando vários meios de buscar
novos leitores, e atraí-los para a biblioteca, e quebrar de uma vez por todas esse paradigma de
assustar os usuários. A gibiteca pode ser umas dessas ações, tal iniciativa possui dois perfis,
algumas são empreendidas por amantes de quadrinhos, oferecendo atividades dinâmicas,
porém não possui os conhecimentos técnicos da Biblioteconomia afetando a recuperação
precisa da informação.
Os quadrinhos são vistos por alguns profissionais da informação como materiais de
menor importância, e por isso não são privilegiados em suas ações cotidianas. Além
da questão do preconceito, a dinamização das coleções é deficiente, pois esta ação
de dinamização de acervos é pouco usual ainda, até mesmo com os materiais
considerados importantes, como os livros [...] (OLIVEIRA, 2005, p.31).
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Em contraposição o acervo organizado por bibliotecário deixa a desejar na questão do
dinamismo e entusiasmo. Muitas vezes nem o trabalho de recuperação da informação é tão
competente, visto que alguns profissionais não consideram o gibi ou as histórias em
quadrinhos, como fonte de informação, exercendo o menor tratamento técnico possível.
Assim os quadrinhos ficavam com restos de tempo e atenção, a maioria dos bibliotecários
contentando-se apenas em espalhá-los em cestas ao longo do ambiente da biblioteca.
Os quadrinhos enfrentam total despreocupação com o estabelecimento de critérios
para a sua seleção, todos os produtos quadrinísticos sendo considerados
essencialmente iguais entre si pelos bibliotecários e são objeto de excessivas
restrições financeiras para a sua aquisição em base regular a eles não se destinado
qualquer verba e sendo considerados como alternativa para o acervo apenas quando
oferecidos em doação (VERGUEIRO, 2003).

Mas é claro que isso não é um padrão, existem casos de bibliotecários que fizeram um
trabalho dinâmico nessa área. Como é o caso da Gibiteca de Curitiba e da Gibiteca Henfil em
São Paulo, já comentadas anteriormente nessa literatura.
O bibliotecário pode e deve trabalhar para construir um ambiente atraente e
desenvolver a mentalidade dos usuários. A biblioteca é um espaço propício para a construção
do senso crítico dos leitores podendo assim gerar mudanças no comportamento em relação à
sociedade. A gibiteca pode ter a função de intermediar, ser uma conexão no questionamento
dos leitores. E insere-se no contexto do entendimento.
O trabalho das gibitecas também se insere neste contexto. As HQs são
entretenimento e carregam uma diversidade de mensagens e discursos. O texto
aliado às imagens facilita a leitura, a informação adquirida por meio de um
instrumento que traga prazer auxilia na absorção da mensagem. Desta forma as
histórias em quadrinhos são excelente instrumento no processo educativo,
entendendo-se que educar não é apenas transmitir conhecimentos de português,
matemática, etc. através de regras, e sim possibilitar as relações cognitivas e
construção do conhecimento que as HQ oferecem sob prazer da leitura (OLIVEIRA,
2005, p. 39-40).

Pontuando o papel do bibliotecário educador, não aquele que irá competir com o
professor, e sim como agente transformador de realidade. Então cabe ao bibliotecário se
desfazer dos seus preconceitos e arriscar. Servir a comunidade, propagando conhecimento,
orientando os caminhos para o acesso à informação. Até ajudando a romper com o abismo
existente entre a elite e as classes mais abastardas da sociedade.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quanto aos procedimentos metodológicos solicitados para esse trabalho, utilizou-se de
uma pesquisa teórica com finalidade de ampliar generalizações, relacionar e enfeixar
hipóteses acerca do tema, a pesquisa é ainda de cunho bibliográfico, por entender que a
revisão e fundamentação teórica dos autores citados, permitem compreender sobre o
fenômeno da biblioteca como um espaço multidisciplinar e a gibiteca como uma ferramenta a
ser explorada. Segundo Severino (2007, p.122) afirma que este tipo de investigação é
articulado:
[...] a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em
documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de
categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente
registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos constantes
dos textos.

E quanto aos objetivos, apresenta-se como uma pesquisa do tipo teórico-exploratória
contextualizada por Marconi e Lakatos (2010, p. 52):
São investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou
de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a
familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização
de uma pesquisa futura mais precisa, ou modificar e clarificar conceitos.

O contexto abordado é pertencente ao um estado de minúcias pouco estudado
academicamente, apesar de serem encontrados registros relevantes de gibitecas. Apoiando
assim, a ideia que este é o indicador de limitação com maior vulnerabilidade, e por isso foi
necessário à contextualização sucinta de alguns assuntos. Então, é feito uma ressalva para que
se desenvolvam além de novas pesquisas, projetos que estejam capacitados a extrair as
inúmeras vantagens que a gibiteca tem a oferecer, tanto como uma variação de biblioteca,
como conjuntamente uma opção de lazer e entretenimento.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A função e o propósito da biblioteca mudaram de acordo com os períodos históricos,
antigamente anexados aos castelos e templos tinha um caráter sagrado, das quais só tinha
acesso os sacerdotes e nobres. Na Grécia e Roma surgem as bibliotecas públicas, centros de
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cultura, onde se reuniam sábios da época. Entretanto o povo continuava afastado da
biblioteca, graças a seu caráter elitista e místico. Com o Humanismo e o Renascimento as
bibliotecas expandiram-se por toda a Europa, com o espírito individualista do homem
renascentista, sua nova concepção sobre a cultura universal e a invenção da imprensa. O
conceito de biblioteca não apresentou grandes alterações, embora o seu prestígio social tenha
crescido pela maior valoração da informação e do conhecimento. Até meados do século XIX,
a biblioteca era uma instituição de alcance limitado a uma elite. Fatores de ordem econômica,
social e política transformaram as bibliotecas em espaços acessíveis à comunidade em geral.
Em âmbito nacional, mesmo com a expansão de bibliotecas por todo o país e com
progresso em relação ao número de analfabetos, o brasileiro pouco frequenta esse espaço. As
razões para isso perpassam em questões culturais e históricas, transparecendo no
comportamento social. O sistema escolar é um dos responsáveis por isso. Segundo Milanesi
(1983, p.23)
[...] Nenhum empreendimento cientifico poderá se sustentar sobre uma escola frágil.
Sem reforçar as bases, através de maciço investimento na educação, do primeiro
grau à universidade, não será possível gerar sequer usuários para a utilização dos
complexos sistemas oferecidos.

Em sua grande maioria, a escola forma alunos sem senso crítico, imaturos socialmente
e politicamente. Os alunos criam uma relação com a leitura que não está pautada no prazer e
sim na obrigação de estudo e pesquisa de assuntos diversos. Logo, a leitura perde sua
característica de prática prazerosa de entretenimento e também de estimulo para aumentar seu
conhecimento. Assim, a biblioteca é vista como um lugar de estudo e pesquisa em que a
frequência se torna de forma compulsória e não espontânea, como entre aqueles que gostam
desse ambiente. A introdução das histórias em quadrinhos pode oferecer ao leitor elementos
que o texto literário apenas descreve ou não apresenta. Das dez maiores bilheterias da história
do cinema, três filmes foram baseados em HQs: 3º lugar - Vingadores; 6º. lugar - Homem de
Ferro; e 10º lugar - Batman, o que aponta um interesse genuíno nesse tipo de publicação.
Atualmente a facilidade do acesso à informação pela internet, com seus conteúdos
breves e outros tantos recursos de áudio e vídeo, se apresenta mais atraente que o
conhecimento que se pode obter por meio dos livros convencionais.
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Assim a gibiteca como uma espécie de biblioteca, não se limitaria ao simples
emprestar de livros, podendo oferecer outros serviços de entretenimento. Ações que possam
promover a interação entre o usuário. Podemos citar: exposições, oficinas, exibição de filmes,
palestras, cursos.
[...] existem vários segmentos da população que, mesmo não utilizando a biblioteca,
não deixam de ser um público em potencial. Exemplos: o operário que trabalha o dia
todo e pode encontrar na biblioteca uma alternativa de lazer e informação à noite ou
nos fins de semana; [...] crianças que, excluindo as pesquisas escolares, teriam
muitas atividades a desenvolver no campo do lazer e da busca de expressão
(MILANESI, 1986, p. 11).

Colocando em evidencia que o lazer é um direito do cidadão brasileiro garantindo pelo
artigo 6° da Constituição Federal de 1988. A gibiteca assim como a biblioteca, é local de
descoberta, onde se pode estudar ou simplesmente se distrair, passar o tempo em um ambiente
agradável.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disseminação e divulgação das histórias em quadrinhos acabam auxiliando na
‘‘desconstrução’’ de antigos paradigmas, ainda afincados no bibliotecário, que como
profissional multidisciplinar não pode continuar agregado a esse tipo de postura, tão
contraditória ao seu atual discurso de gestor da informação. O conhecimento é um direito de
todos, e a disponibilidade desse saber está empregado como um dos inúmeros deveres desse
profissional em questão.
A Biblioteconomia se argumenta como uma área interdisciplinar e também
multidisciplinar do conhecimento em diferentes ambientes. Porém, para que essa teoria se
exteriorize é necessário compreender a importância de respeitar e usufruir das inúmeras
opções de espaços existentes que cabem nessa definição seja físico ou não. Pois, não é
somente a gibiteca que é fomentada por preconceitos ultrapassados, mas também não é de
interesse deste trabalho pontuar essas outras diversidades, apesar de ser mais um elemento
motivador para relevância da presente discussão.
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É preciso fortalecer a ideia que a popularização e a influência benéfica na formação de
um leitor por intermédio das histórias em quadrinhos, encontrados nas gibitecas, só
acontecerá primeiramente através da consciência dos bibliotecários e de todos os profissionais
envolvidos nessa empreitada. Acreditando que as histórias em quadrinhos merecem o mesmo
nível de tratamento prestado a quaisquer outros materiais presentes nos acervos das
bibliotecas, pois independente de sua cientificidade toda obra tem seu leitor e todo leitor tem
direito ao seu gibi ou qualquer outra fonte de informação.
Bem como, deve-se avaliar a importância da interferência do Estado, que é
fundamental no que condiz a disposição de verbas que devem ser aplicada tanto na
infraestrutura desse tipo de entidade como na manutenção do seu acervo. E a construção de
políticas públicas que dialoguem com as necessidades específicas desse tipo de ambiente, de
seus usuários e outros tipos de unidades de informação que contribuem diretamente ao
incentivo à leitura.
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1 INTRODUÇÃO
Desde a sua criação, a biblioteca passou por um intenso processo de transformação e
aperfeiçoamento dos seus serviços, processo este, que modificou consideravelmente a forma
como o leitor manuseia o livro. Antigamente era considerada como um mero depósito de
livros, onde a maioria da população era impedida de usufruir do acervo, considerado por
alguns como sagrado e visto por outros como profano. Nessa época, somente uma pequena
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parcela dos habitantes tinha acesso aos livros, ficando o conhecimento restrito a alguns
componentes da igreja e proibido de ser disseminado ao grande público.
Não havia um profissional capacitado para executar a função de bibliotecário, bem
como não existia qualquer recurso que facilitasse o acesso e a preservação dos documentos
históricos. Com isso, muitos registros da história da humanidade sofreram um processo de
desgaste, por não receberem um tratamento adequado e por ficarem longos períodos
empilhados em locais sombrios, de difícil acesso e inapropriados para sua conservação.
Atualmente, o processo de automação desenvolvido a partir da utilização de
equipamentos eletrônicos na administração de bibliotecas, que inclui a catalogação, serviço de
empréstimo, seleção e aquisição de material bibliográfico, vem facilitando o acesso à
informação, cumprindo dessa forma, um de seus objetivos principais que é a disponibilização
dos vários tipos de conhecimento, por meio de fontes e ofícios que incluem novas mídias e
tecnologias que proporcionam dinamismo e praticidade na busca pela informação. Sendo
assim, as tecnologias contribuem para a capacitação profissional e para a ampliação do
relacionamento entre a comunidade e a biblioteca.
A automação teve um papel importante ao incorporar a tecnologia aos meios
organizacionais de informação. Proporcionou a facilidade de acesso, a agilidade na
recuperação de dados, os meios de comunicação e disponibilização de informação. A mesma
não está ligada somente aos meios eletrônicos, mas também aos meios que possibilitam ao
usuário uma busca imediata, uma busca detalhada e uma busca com autonomia, que facilite e
atenda às suas necessidades enquanto usuário comum.
Além de implantar meios eletrônicos, a automação também tem o papel de permitir ao
usuário e ao bibliotecário uma conversa indireta, onde o responsável pela biblioteca vai saber
se o sistema está atendendo às necessidades, e , se tem uma interface que permita a interação
de todos os meios. Sabe-se que com o advento do avanço das grandes tecnologias a
humanidade tem cada vez mais buscado acompanhar o ritmo e alcançar um número maior de
aparatos tecnológicos capazes de diminuir o trabalho manual e aproximar cada vez mais o
público das bibliotecas.
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Essas alterações possibilitaram também a chegada de um novo público, que procura se
aproximar das tecnologias e veem nas bibliotecas modernas um elo que liga o tradicional ao
moderno, diminuindo o grande abismo e o paradigma existente entre a resistência da adoção
de novas tecnologias aos métodos tradicionais de aquisição, controle, pesquisa e recuperação
de dados em uma biblioteca. Tabosa (2014) afirma que a finalidade de uma biblioteca é
oferecer serviços disponíveis e compatíveis de acordo com a necessidade de cada
comunidade, ficando a critério e responsabilidade da mesma a disponibilização, a organização
e seleção de um acervo e de serviços que consigam atender às necessidades e requisitos
estabelecidos.
É evidente a transformação da biblioteca com a chegada da automação, e, refletida,
principalmente, no público, grande beneficiário deste serviço, que percebe no dia a dia a
otimização na prestação dos serviços oferecidos e na garantia de satisfação com as
necessidade sendo atendidas e em um menor tempo. Fica explicito que a realização deste
trabalho tem como objetivo principal uma breve revisão da literatura, avaliando trabalhos já
realizados e com resultados expostos em periódicos científicos.

2 DESENVOLVIMENTO
Com as intensas mudanças ocorridas na sociedade nos últimos anos, criou-se a
necessidade de revolucionar o universo da informação, e, consequentemente, o mecanismo de
funcionamento da biblioteca e sua capacidade de preservar, tratar e disseminar o
conhecimento para os mais variados tipos de usuários. A tecnologia tem papel chave nesse
processo de reestruturação dos serviços oferecidos pelas bibliotecas atuais, se fazendo
presente nas diversas ferramentas de automação utilizadas para auxiliar tanto os bibliotecários
quanto seus usuários nas várias etapas da construção do saber e da difusão cultural. As
bibliotecas por sua vez, tiveram que se adaptar às novas exigências do mercado
informacional, acompanhando o ritmo de evolução das novas TIC’S (Tecnologias da
Informação e Comunicação), passando a se constituir centros informatizados de pesquisa, nos
quais o acesso ao acervo passou a ser mais prático e rápido, poupando o tempo do leitor e
estimulando suas atividades.
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Como afirmam Café, Santos e Macedo (2001), atualmente, no Brasil, as bibliotecas
começam a se automatizar e ao mesmo tempo a rever sua organização para se adaptarem
melhor às novas tecnologias colocadas à disposição deste mercado. Tabosa (2014), também
afirma que a infraestrutura tecnológica deve ser pensada de modo a atender as necessidades
específicas de cada biblioteca, resultando assim, na impossibilidade de uma “fórmula” que
possa ser generalizada. A implantação de um sistema de automação requer procedimentos
básicos para a eficácia na prestação de serviços aos usuários. Tais procedimentos incluem o
treinamento da equipe técnica e dos bibliotecários, que ficarão responsáveis em realizar a
capacitação do público leitor; O processo de instalação e testes a que os produtos devem ser
submetidos, que objetiva a excelência na realização das atividades, visando a rapidez e a
segurança para os usuários; O suporte técnico e a manutenção também são considerados de
suma importância, pois auxiliam na correção de eventuais erros no sistema, bem como
oferecem versões atualizadas e acompanhamento na resolução dos problemas apresentados no
decorrer da utilização do software; É preferível que os manuais que acompanham o produto
sejam escritos em português, fato este que facilitará a consulta pelo cliente e uma melhor
compreensão das possíveis dúvidas que surgirem. Os sistemas de automação além de
facilitarem e dinamizarem o trabalho do bibliotecário, possibilitam a inserção de ferramentas
tecnológicas no ambiente da biblioteca, proporcionando um melhor aproveitamento e
circulação do acervo, difundindo informação e diminuindo o abismo entre o tradicional e o
contemporâneo. Promovendo dessa forma, a inserção do usuário em um espaço que o permita
ter autonomia no desempenho de suas atividades e pesquisas.
Mesmo que seja pouco provável que se encontre um sistema perfeito, a
tendência verificada nos países desenvolvidos é a compra de sistemas
comerciais, sendo raras as instituições que adquirem softwares elaborados
sob encomenda para a biblioteca. Na verdade, o sistema que realmente
responderá às necessidades de automação deverá ser alcançado por meio da
customatização, critério fundamental na escolha de um software (CAFÉ,
2001, p. 73).

O bibliotecário, ao optar por implantar um sistema de automação em sua biblioteca,
deve primeiramente avaliar o sistema a ser empregado e uma série de requisitos básicos para
sua utilização. Dentre os requisitos gerais que devem ser abordados estão: Instalação, Testes e
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garantia; Suporte técnico e manutenção; Documentação e Condições institucionais. Esses são
requisitos básicos, uma vez que o bibliotecário, antes da implantação do processo, deve fazer
testes e escolher se o sistema a ser estabelecido será proprietário ou de código aberto.
Tais requisitos também incluem os dispositivos a serem utilizados, como as antenas
antifurto, os acessórios de circulação de material (ativador e reativador de etiquetas), o
assistente digital, a utilização ou não de um sistema de autoatendimento, sistema de
autodevolução, a tecnologia a ser utilizada (eletromagnética ou de radiofrequência), entre
outros fatores.
Para Melo Neto e Melo (2014), o setor de processamento técnico de uma biblioteca é
responsável pelo tratamento dado aos suportes informacionais, para que eles cheguem até o
usuário de forma sistemática, prática e acessível.
Dentre os prós e os contras, o bibliotecário terá primeiramente, a responsabilidade de
dar suporte à biblioteca e aos usuários, além de superar as expectativas e atender às
necessidades. Cabe ao mesmo, avaliar detalhadamente cada requisito, apontando os que
melhor se adequam às suas necessidades e às do seu público. Uma das funções que a
automação nas bibliotecas permite é a dinamização da informação, pois o usuário terá mais
suportes disponíveis, e em acesso remoto.

2.1 AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS: conceitos e aplicações
A automação de bibliotecas nada mais é do que uma forma prática e segura
encontrada pelo profissional da informação para trabalhar com a catalogação automatizada em
oposição à catalogação manual. Sua principal função é tratar tecnicamente a informação de
forma a simplificar a busca pelo usuário.
A utilização das máquinas para substituir o trabalho humano resulta em uma
eficiência maior em relação à produtividade, uma vez que as máquinas são
capazes de suportar um ritmo de trabalho mais acelerado e em grande
quantidade ou ainda quando utilizada para auxiliar o trabalho de pessoas,
permite que possam ter um melhor desempenho em suas atividade do que se
as estivessem realizando manualmente (TABOSA, 2014, p. 122).

O processo de automação requer o uso de diversos dispositivos tecnológicos que dão
suporte ao trabalho do bibliotecário, dentre eles podemos citar: as antenas antifurto, que
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utilizam tecnologia eletromagnética e/ou de radiofrequência para detectar a saída de material
não autorizado pelo sistema; Os acessórios de circulação de materiais (ativador e reativador
de etiquetas) que ativam e desativam as funções de segurança das etiquetas presentes nos
livros; O assistente digital que faz um levantamento de todo o acervo da biblioteca sem que
seja necessária a retirada do material das estantes, além disso, este equipamento apresenta as
funções de leitura, busca e organização de itens; e os sistemas de autoatendimento e
autodevolução, que permitem ao usuário a comodidade de efetuar empréstimos, renovação e
devolução de materiais sem a necessidade da assistência do profissional bibliotecário.

3 MÉTODOS E RESULTADO
Essa pesquisa tem característica exploratória e foi realizada com base em revisão
bibliográfica de periódicos científicos em português, disponíveis no formato impresso e no
meio eletrônico, que relatam diversas experiências da inserção do sistema de automação como
ferramenta dinâmica e eficaz para o pleno funcionamento das bibliotecas atuais.
Para isso foram consideradas as seguintes fontes bibliográficas sobre automação de
bibliotecas:
Quadro 1 - Fontes Bibliográficas
Fontes

Natureza

Ano

Periódicos

Artigo

Qualitativo

1998

Artigo

Qualitativo

1999

Artigo

Qualitativo

2001

Artigo

Qualitativo

2014

Artigo

Qualitativo

2014

Avaliação e seleção de softwares para automação de
centros de documentação e bibliotecas.
Automação de bibliotecas e centros de documentação: o
processo de avaliação e seleção de softwares.
Proposta de um método para escolha de um software de
automação de bibliotecas.
Sistemas automatizados: Discussões acerca de seus
benefícios para as unidades de informação.
Avaliação dos impactos da automação em bibliotecas
universitárias: Estudo de caso na biblioteca Fametro em
Fortaleza.

Fonte: Os autores.
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4 CONCLUSÃO
A partir dos objetivos traçados neste trabalho, podemos concluir que a escolha de um
software para automação de bibliotecas não é uma tarefa fácil. Conforme os levantamentos
feitos, verificamos ser necessário que o profissional bibliotecário faça um estudo minucioso,
levando em consideração diversos critérios de avaliação sobre os softwares existentes no
mercado.
O bibliotecário não pode esquecer-se de levar em consideração as especificidades de
cada biblioteca. É preciso observar o ambiente como um todo. Tomar decisões baseadas em
ideologias, modismos e expectativas pessoais pode não ser critérios de avaliação. Portanto,
cabe ao profissional a elaboração de um projeto de automação que possa contemplar as
seguintes etapas: 1ª Objetivo da automação; 2ª diagnóstico da biblioteca (diretrizes
organizacionais, dados bibliográficos, infraestrutura, acervo, serviços oferecidos); 3ª
Elaboração de fluxograma da rotina; 4ª Identificação das necessidades; 5ª Levantamento dos
softwares disponíveis junto às empresas; 6ª Análise das demonstrações e instalação das
versões de testes dos produtos selecionados.
Concluímos que em uma biblioteca automatizada, o setor de processamento técnico é
o responsável por toda informação disponibilizada ao usuário, tornando-se fundamental para
um bom funcionamento da mesma, procurando sempre estar de acordo com o perfil do seu
público. Com a automação, a biblioteca que antes era vista como antiquada e local de difícil
acesso à informação, tornou-se ágil e segura para todos aqueles que necessitam dos seus
serviços.
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PESSOAS EM CADEIRAS DE RODAS NA BIBLIOTECA DA UFCA
Antônio Marcos Ribeiro Frutuoso 61
Arysa Cabral Barros62
Flávia Carolina de Mendonça Pereira 63
Victoria Lopes Felix64
Gracy Kelli Martins65
RESUMO
Este trabalho, através de uma análise exploratória e descritiva, apresenta a necessidade de
expansão da acessibilidade em biblioteca para pessoas em cadeira de rodas – P.C.R. É fato
que nos últimos anos houve um considerável avanço no planejamento dos ambientes para
portadores de necessidades especiais. Diante desse quadro, esse artigo vem exprimir uma
reflexão sobre a aplicação da “NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos” na Biblioteca da Universidade Federal do Cariri, campi Juazeiro do
Norte, localizada no estado do Ceará. As considerações a partir dos resultados da observação
exibem sugestões para aprimorar a acessibilidade e facilitar a autonomia dos P.C.R. na
Biblioteca da UFCA.
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. NBR 9050. Pessoas em cadeira de rodas.
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1 INTRODUÇÃO
A importância do planejamento para os ambientes de forma mais ampla e menos
limitada, isto é, com atenção à diversidade dos indivíduos, suas necessidades e possibilidades
físicas e sensoriais, vêm sendo argumentado atualmente.
De acordo com o Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil todos são
iguais perante a lei com pleno direito de ir e vir. Assim, se fez necessária à criação da Lei nº
10.098, em 2000, na qual institui normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida.
Todavia, em 2004, surge o Decreto nº 5.296 aperfeiçoando o regulamento da lei citada
e estabelecendo o uso das normas da ABNT como referência ao desenho universal 66. Dessa
forma, as bibliotecas públicas e privadas devem ser estruturadas de acordo com essas normas
oferecendo uma maior autonomia às pessoas com necessidades especiais.
O objetivo deste trabalho é realizar uma reflexão com base na literatura pertinente,
comparando a estrutura da Biblioteca na Universidade Federal do Cariri, campi Juazeiro do
Norte, com as orientações de acessibilidade às Pessoas em cadeira de Rodas - P.C.R. contidas
na legislação vigente.

2 NBR 9050: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pela
normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico
brasileiro. O Comitê Brasileiro de Acessibilidade - ABNT/CB-040 é um dos 28 comitês
setoriais responsáveis que atua na regulamentação do campo de acessibilidade atendendo aos
preceitos de desenho universal no qual, “estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem
observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade”, criando em 1985 a primeira

66

Desenho Universal é a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as
pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável,
constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. (Dec. Nº 5.296/04, Art. 8º, Inciso IX)
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Norma Técnica relacionada à acessibilidade, intitulada ABNT NBR 9050 (ABNT, 2004, p.
01).
O Ministério de Educação (MEC) é uma das entidades que fiscalizam os padrões de
qualidade, segurança e avaliam as condições de acessibilidade nas instituições de ensino,
levando em consideração a NBR 9050/04.

2.2 Acessibilidade em Bibliotecas Universitárias
Segundo Wagner (2010, p. 57):
O termo acessibilidade, historicamente, tem sua origem na década dos
quarenta, para designar a condição de acesso das pessoas com deficiência
vinculada ao surgimento dos serviços de reabilitação física e profissional.
Inicialmente era descrita como condição de mobilidade e eliminação das
barreiras arquitetônicas e urbanísticas, numa clara alusão às condições de
acesso a edifícios e meios de transporte.

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE 67 (2010) 23,9% da população
brasileira declaram ter algum tipo de incapacidade ou deficiência, no qual 2,3% dessa
porcentagem tem deficiência motora onde estão inclusos as P.C.R. O Censo da Educação
Superior de 2014, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(INEP), informa um aumento de 50%, em relação a 2010, que obteve 19 mil matriculas
realizada por pessoas com necessidades especiais em Instituições de Ensino Superior, nível de
graduação, sendo a maior parte em cursos presenciais.
A biblioteca universitária como parte do sistema educacional e democrático, tem a
obrigação de atender com qualidade e fornecer informação aos diferentes públicos.
Consequentemente:
Dentro da estrutura de uma biblioteca universitária, a acessibilidade envolve
tantos aspectos urbanísticos (estacionamento, caminhões de acesso etc.),
como aspectos arquitetônicos (iluminação, ventilação, espaço para
circulação entre ambientes, banheiros, rampas adequadas etc.) e aspectos de
informação e comunicação (sinalização, sistemas de consulta e empréstimos,
tecnologia de apoio para usuários portadores de deficiências, sistemas para
acesso remoto etc.). Qualificando todos os aspectos anteriores se encontram
67 Fonte: www.ibge.gov.br
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os aspectos atitudinais – como as pessoas compreendem e constroem o
processo de acessibilidade -, o que pode valorizar ou degradar os projetos
originais (Mazzoni, 2001, p. 31).

Nesse contexto, o bibliotecário deverá participar diretamente do processo de
integração das pessoas deficientes na biblioteca e no meio acadêmico, proporcionando e
promovendo espaços para a circulação e ações que concedam o acesso informacional,
cooperando, deste modo, na direção da evolução intelectual e para a inserção social, no que
diz respeito à acessibilidade física e cognitiva dos usuários da biblioteca.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com base em nosso objetivo, o estudo ora apresentado caracteriza-se por ser uma
pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, efetuada por meio de um
aprendizado em campo, através da observação e registro das informações obtidas na
investigação relacionando-as ao conhecimento científico e as leituras bibliográficas. Tem por
finalidade a averiguação fundamentada pela observação e reflexão da acessibilidade das
P.C.R. na Biblioteca da UFCA.

4 A BIBLIOTECA DA UFCA E OS PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA P.C.R.
De acordo com a NBR 9050 há recomendações mínimas exigidas, como modelo
padrão, para as bibliotecas e centro de leituras na tabela, expostas na Tabela 1.

Tabela 1: Alguns Padrões da NBR 9050 para Bibliotecas e Centro de Leituras
Itens
Mesa
Distância entre Estantes
Bebedouro
Armários
Área de circulação
Porta
Puxador vertical

Medidas
Altura 0,73m a 0,85m
Mínimo 0,90m
Mínimo 0,73m
Entre 0,40m e 1,20m do piso
Mínima de 0,90m
Altura 2,10 m largura 0,80m
Altura 0,90m a 1,10m
Altura mínima 0,40m a 0,90m
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Visor da porta

Largura mínimo 0,20m

Fonte: Adaptação da NBR 9050 (2004).

Nas bibliotecas e centros de leitura, os locais de pesquisa, fichários, salas para estudo e
leitura, terminais de consulta, balcões de atendimento e áreas de convivência devem ser
acessíveis (ABNT 9050, 2004).
Existem possíveis dificuldades de acessibilidade deparadas pelas P.C.R. na Biblioteca
da UFCA, embora obedeçam, parcialmente, os requisitos recomendados pela NBR 9050.
Primeiramente, inicia as dificuldades na entrada, pois há uma trava na parte superior e inferior
da porta causando dependência para abri-la, posteriormente, encontra-se um espaço físico
limitado, onde estão aglomeradas mesas e cadeiras que impedem, relativamente, o acesso ao
acervo, o balcão de atendimento e a circulação de cadeirantes.
A NBR 9050 afirma que pelo menos 5% das mesas, com no mínimo uma das mesas,
devem ser adequadas para utilização dos cadeirantes, e outras 10% adaptáveis para
acessibilidade. Contudo, nesta biblioteca, as mesas não estão adaptadas corretamente para
serem utilizadas, pois há um obstáculo – duas barras formando um “x” - sob elas
impossibilitando a entrada da cadeira de rodas, assim como, nas mesas dos computadores.
Caso as P.C.R. queiram localizar ou alcançar manualmente algum livro do acervo físico,
independente de auxílio, essa ação é, de certa forma, restringida pela variação de medidas
entre as estantes e obstáculos – como o armário, o pequeno gerador e as antenas antifurto encontrados até mesmo no ato da manobra.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das análises expostas é possível observar as dificuldades existentes na
biblioteca da UFCA, em grande maioria relacionadas com o mobiliário que não oferecem
segurança e acessibilidade às P.C.R. corretamente. Identifica-se então, a necessidade de uma
estrutura física da biblioteca que atenda aos critérios e parâmetros técnicos estabelecidos pela
NBR 9050, mas, que adeque-se às necessidades acadêmicas de usuários cadeirantes e demais
portadores de necessidades especiais. A Biblioteca apresenta como justificativa a
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provisoriedade do espaço físico como consequência do desenvolvimento da UFCA e a
construção em andamento de um prédio próprio e adequado. Espera-se que futuramente,
possamos retornar estas análises e concluir a adequação devida do novo prédio, reconhecendo
que no espaço da Biblioteca esses impasses devem vistos e analisados como prioridade,
garantindo a inclusão social de todos.
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