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RESUMO

Trata-se do desenvolvimento de uma reflexão sobre as trajetórias acadêmico-profissionais
realizadas pelos bibliotecários que atuam como docentes na FaBCI/FESPSP, ao longo do ano
de 2015. Há a construção do panorama histórico do ensino de Biblioteconomia no Brasil e em
São Paulo, da contextualização da escolha pela atuação no magistério superior e dos aspectos
multidimensionais da formação profissional docente. O método misto se configura como
principal escopo metodológico. Há a existência concomitante das perspectivas quantitativas –
com uma pesquisa de levantamento de dados secundários – e qualitativas – com a realização
de entrevistas semiestruturadas. O espaço amostral definido equivale ao total da população
identificada, isto é, todos os bibliotecários que atuam como professores na instituição, no ano
de 2015. Alcança-se como resultados a sistematização e interpretação de dados sobre os
bibliotecários que exercem a docência na FaBCI/FESPSP e da visão que eles têm de si
mesmos e de suas escolhas acadêmico-profissionais, compondo assim, uma reflexão sobre as
trajetórias do coletivo. Conclui que a inserção na docência em Biblioteconomia ocorre,
majoritariamente, de três formas: por uma escolha pessoal, por uma aceitação após
direcionamento dos antigos professores ou, então, por uma aceitação de oportunidade após
enfrentamento de um dilema pessoal. Ademais, reitera a importância dos cursos de pósgraduação voltados para a educação e o exercício da prática bibliotecária para a composição
do “fazer-se” docente.

Palavras-chave: Professor. Ensino Superior. Biblioteconomia. São Paulo. Faculdade de
Biblioteconomia e Ciência da Informação – FESPSP.

ABSTRACT
It is the development of a reflection about the academic-professional courses achieve by
librarians who work as teachers in FaBCI/FESPSP, throughout the year 2015. There is
construction of the historic teaching of Library view in Brazil and São Paulo, the
contextualization of choice for acting in teachering and the multidimensional aspects of
teacher training. The mixed method is configured as main methodological goal. There is a
concomitant existence of the quantitative approaches – with a collection survey of secondary
data – and qualitative – by carrying out semi-structured interviews. The defined sample space
equivalent to the total population sampled, that is, all the librarians that work as teachers in
the institution, in 2015. Is achieved as a result the systematization and interpretation of data
about the librarians performed in teaching in FaBCI/FESPSP and the vision that they have of
themselves and their academic-professional choices, thus composing a reflection about
collective trajectories. Concludes that the inclusion in teaching in Library occurs, mostly, in
three ways: by personal choice, by an acceptance after targeting of former teachers or, so, by
an acceptance of opportunity after facing a personal dilemma. Moreover, it reiterates the
importance of the postgraduate courses for education and the exercise of librarian practice to
make a composition of “make-up” teacher.
Keywords: Teacher. College. Library. São Paulo. School of Library and Information Science
– FESPSP.
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1 INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas décadas, diversos trabalhos acadêmicos – inclusive na área da
Ciência da Informação – têm buscado a discussão sobre a prática didático-pedagógica e sobre
o aprimoramento dos currículos utilizados nos mais diversos cursos de graduação pelo país,
inclusive o de Biblioteconomia. Contudo, poucas são as pesquisas que se debruçam sobre a
análise do bibliotecário que opta por desenvolver seu papel profissional nas salas de aula no
ensino superior. Isto é, o enfoque tem sido majoritariamente conferido à prática e não ao
indivíduo. Assim, diante dessa possível lacuna, considera-se a existência de uma
potencialidade no foco de pesquisa aqui designado. Pois, redirecionar o olhar para os docentes
do ensino superior é uma forma de valorizá-los enquanto indivíduos e profissionais.
Nesse sentido, a investigação de “Como o bibliotecário se torna professor?” favorece a
compreensão sobre o indivíduo docente, bem como, suas motivações, escolhas e
direcionamentos profissionais. E, ao se investigar os percursos trilhados por esses
bibliotecários-professores, há o favorecimento de uma melhor percepção sobre as variadas
possibilidades de desenvolvimento de carreira. Dados esses, que podem contribuir para o
debate sobre o ensino de Biblioteconomia no Brasil e em São Paulo, e mais especificamente,
sobre a formação dos profissionais docentes envolvidos.
Para promover este trabalho – imerso sobre temáticas bem delimitadas, como por
exemplo, o ensino de Biblioteconomia no Brasil e em São Paulo, a profissionalização docente
no ensino superior, a escolha do bibliotecário pela docência etc. –, além do aprofundamento
teórico, considera-se fundamental dar voz aos professores que atuam no ensino de
Biblioteconomia e Ciência da Informação. Tem-se, então, a prática dialógica, expressa por
meio da coleta de depoimentos dos docentes de Biblioteconomia da Faculdade de
Biblioteconomia e Ciência da Informação (FaBCI) localizada na Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Tal ação se configura como insumo essencial à
pesquisa aqui exposta. Logo, esta monografia apresenta: um panorama introdutório, os
objetivos e a metodologia adotada, além dos quatro capítulos subsequentes, que buscam um
enquadramento lógico das temáticas investigadas.
O primeiro deles – intitulado “O ensino de Biblioteconomia no Brasil: uma breve
retrospectiva histórica” apresenta uma sucinta exposição – com viés histórico – sobre o ensino
de Biblioteconomia no Brasil. Denota os primórdios do ensino biblioteconômico no país,
relacionando-o à presença religiosa no Brasil colonial e sua relação com a prática da “guarda
do saber”. Trata também do processo de transformação ocorrido nas bibliotecas e sobre seu
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ensino humanista – sobretudo, no ambiente da Biblioteca Nacional –, que aos poucos é
substituído por um enfoque mais técnico – oriundo da conjuntura norte-americana. O
encadeamento histórico apresentado no primeiro capítulo possui como desfecho a
disseminação do ensino de Biblioteconomia por vários estados brasileiros e a busca por uma
uniformização, regulamentação e consolidação de seu exercício.
Já o segundo capítulo, nomeado “O ensino de Biblioteconomia em São Paulo: um
retrato da FaBCI/FESPSP”, traz à tona um recorte mais específico sobre a prática paulistana
no ensino de Biblioteconomia. Há uma reconstrução do desenvolvimento institucional da
FaBCI/FESPSP desde sua fundação em 1940, conferindo entretanto, maior atenção aos fatos
relacionados aos anos de existência do curso de Biblioteconomia na instituição. Constrói-se
também, uma análise temporal das principais mudanças no formato do ensino de
Biblioteconomia da instituição, configurando assim, seu processo de adequação às demandas
e o seu contínuo rejuvenescimento frente ao cenário social e tecnológico.
No terceiro capítulo, denominado “Profissionalização docente no ensino superior”, são
englobadas as discussões acerca do termo profissão, além da análise do processo de
profissionalização da docência. Há uma breve apresentação do perfil dos docentes da
educação superior no Brasil, com enfoque nos requisitos legais necessários à atuação. Neste
capítulo, busca-se também, discutir a necessidade de uma formação multidimensional para o
bibliotecário que atua no ensino superior, englobando as dimensões de conteúdos, de
habilidades didáticas e de relações situacionais.
O quarto capítulo, intitulado “Como o bibliotecário se torna professor? A voz dos
docentes da FaBCI/FESPSP em análise”, expressa os resultados e a análise dos dados obtidos
durante a pesquisa. Retrata-se o perfil geral do bibliotecário-professor da FaBCI/FESPSP e
aponta-se, por meio da análise dos depoimentos dos docentes, as nuances relativas ao
processo de escolha pela docência no ensino superior, bem como, os caminhos formativos
trilhados.
Por fim, o capítulo destinado às “Considerações Finais” traça o desfecho da pesquisa
desenvolvida. Há a concatenação entre os conceitos teóricos estudados e os traços comuns das
motivações para a escolha pela atuação no magistério superior e das trajetórias acadêmicoprofissionais identificadas nos depoimentos dos docentes da FaBCI/FESPSP. Além disso, as
possibilidades de formação profissional para o aprimoramento do processo de ensino
biblioteconômico são retomadas e brevemente discutidas.
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A seguir, apresenta-se uma ilustração que demonstra a lógica metodológica utilizada
ao longo deste trabalho de pesquisa. Nela estão representados os elementos essenciais que o
compõe.
Figura 1 – Lógica de relacionamento entre os capítulos que compõem a pesquisa

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2015.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Buscar-se-á desenvolver uma reflexão sobre as trajetórias acadêmico-profissionais
realizadas pelos bibliotecários que atuam como docentes na FaBCI/FESPSP, ao longo do ano
de 2015.
2.2 Objetivos específicos
O objetivo geral acima apresentado pode ser desdobrado nos seguintes objetivos
específicos:
·

Averiguar, por meio da análise de depoimentos, as condições que levaram os atuais
docentes da FaBCI/FESPSP à escolha pela atuação no magistério superior;

·

Retratar, a partir da revisão de literatura, o panorama histórico do ensino de
Biblioteconomia no Brasil e em São Paulo, com foco na institucionalização do curso
de Biblioteconomia e Ciência da Informação na FaBCI/FESPSP.

·

Discutir, teoricamente, as possibilidades de formação profissional – relativas aos
conteúdos, às habilidades didáticas e às relações situacionais – para um melhor
desenvolvimento do ensino biblioteconômico.
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3 METODOLOGIA
O processo de constituição deste trabalho de pesquisa é composto por diversas etapas.
Mas, antes de trazê-las ao mundo concreto, deu-se a sua constituição no mundo das ideias, ou
seja, a redação do projeto de pesquisa. Ele foi redigido entre os meses de janeiro e fevereiro
deste ano onde foi delineado o recorte temático, a escolha do escopo metodológico e a
proposição de um calendário de execução. De posse dessa importante ferramenta de
planejamento, a construção deste trabalho de pesquisa começou. O início data, efetivamente, a
partir do mês de março de 2015.
A primeira etapa é destinada à realização da busca, seleção, organização, leitura e
fichamento de fontes informacionais que tratam dos temas aqui em foco. Ou seja, a
concretização de uma considerável revisão de literatura. A busca desenvolveu-se em torno de
assuntos relacionados às possibilidades de escolha metodológica, ao ensino de
Biblioteconomia no Brasil e em São Paulo e à profissionalização docente no ensino superior.
A figura adiante busca sintetizar esse primeiro momento de pesquisa.
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Figura 2 – Síntese da revisão de literatura: principais assuntos e autores analisados

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

Por meio da apreciação das obras dos autores anteriormente expostas, construíram-se
os capítulos teóricos deste trabalho. Ou seja, os conteúdos representados entre os capítulos
quatro e seis1. Já a seleção, coleta e análise de dados compõem a segunda etapa de elaboração
da pesquisa e são apresentadas de forma mais abrangente no capítulo sete2.
Cabe então, esclarecer como o desenho de pesquisa aqui empregado foi definido e
quais escolhas metodológicas foram eleitas. O quadro 1 apresenta o viés metodológico que
1

Cap. 4 – O ensino de Biblioteconomia no Brasil: uma breve retrospectiva histórica; Cap. 5 – O ensino de
Biblioteconomia em São Paulo: um retrato da FaBCI/FESPSP e Cap. 6 – Profissionalização docente no ensino
superior.
2
Cap. 7 – Como o bibliotecário se torna professor? A voz dos docentes da FaBCI/FESPSP em análise
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alicerça esta pesquisa e viabiliza uma melhor compreensão sobre o ciclo da vida acadêmicoprofissional dos bibliotecários que, em determinado momento de sua trajetória, escolheram
compartilhar informações e aprimorar seus conhecimentos por meio da prática educacional.
Quadro 1 – Apresentação das escolhas metodológicas envolvidas no processo de
construção da pesquisa
Abordagem de pesquisa

Especificação

Processo Indutivo

“[...] pelo processo indutivo, planeja-se a coleta de dados,
depois da qual os dados são analisados para verificar se há
qualquer padrão que sugira relações entre as variáveis. A
partir dessas observações, pode ser possível construir
generalizações, relações [...]” (GRAY, 2012, p. 19).

Metodologia de pesquisa

Especificação

1º) Perspectiva
Quantitativa
Método Misto
2º) Perspectiva
Qualitativa

“[...] representa, em princípio, a intenção de garantir a
precisão dos resultados, evitar distorções de análises e
interpretação [...] permitem controlar, simultaneamente,
grande número de variáveis e, por meio de técnicas estatísticas
de correlação, especificar o grau pelo qual diferentes variáveis
estão relacionadas [...]” (RICHARDSON, 2012, p. 70-71).
“[...] trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes” correspondendo, num
sentido mais amplo, a um espaço “[...] mais profundo das
relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001,
p. 22)

Calendário de pesquisa

Especificação

Transversal

“[...] uma abordagem típica de “fotografia”, onde os dados são
coletados, em um momento. [...] A maioria dos estudos [com
destaques aos Trabalhos de Conclusão de Cursos de
Graduação e as Dissertações] é transversal, principalmente em
função das pressões de tempo [...]” (GRAY, 2012, p. 35).

Método de Coleta de Dados

Especificação
“[...] a análise secundária pode envolver o uso de documentos
e estatísticas oficiais”. Com eles “[...] os pesquisadores [têm]
acesso aos dados na forma de documentos e outros recursos
onde esses dados foram coletados” (GRAY, 2012, p. 402).

Método misto

1º) Coleta de Dados
Secundários com
amostragem
intencional abrangente

Na amostragem intencional “o pesquisador deliberadamente
seleciona os sujeitos em relação a uma ou mais características
para ter o que se acredita ser uma amostra representativa”
(GRAY, 2012, p. 126).

A amostragem abrangente “examina todos os casos ou
exemplos em uma determinada população” (GRAY, 2012, p.
149).
“O entrevistador tem uma alista de questões e perguntas a ser
coberta, mas pode não usar todas elas em cada entrevista. [...]
2º) Entrevistas
semiestruturadas
permite fazer aprofundamento das visões e das opiniões”
(GRAY, 2012, p. 302).
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2015.
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Para o atendimento das exigências acadêmicas, é fundamental que a escolha das
abordagens, estratégias e ferramentas de pesquisa que são utilizadas ao longo do processo
estejam delimitadas de forma coerente e relacionadas com os objetivos da pesquisa e com as
capacidades e experiências do pesquisador (GRAY, 2012).
Nesse sentido, o processo indutivo se mostra mais adequado por não existirem, no
momento inicial da pesquisa, hipóteses que possam responder ao problema central deste
trabalho, ou seja, “Como o bibliotecário se torna professor?”. Assim, a análise dos dados
coletados torna-se o insumo que favorece a identificação de alguns padrões nas trajetórias
acadêmico-profissionais dos bibliotecários que atuam como docentes na FaBCI/FESPSP no
ano de 2015 e serve como base para a construção de possíveis respostas que ajudam a elucidar
o problema em foco.
E, na busca por respostas ao problema em questão, opta-se pelo dispositivo
metodológico de integração entre as práticas quantitativas e qualitativas. Essa associação se
justifica pela potencialidade que a união dos dois métodos propicia. A intenção é não
reproduzir esse clássico embate teórico, pois se “[...] realizam na atualidade as experiências
mais claras e bem sucedidas de integração das perspectivas metodológicas quantitativa e
qualitativa, que nos levam a antever um futuro de complementaridade metodológica em vez
do antagonismo tradicional” (COUTINHO, 2004, p.443-444).
Ou seja, esse eixo metodológico dual propicia a coleta de dados básicos de forma
sistemática, mas também gera a oportunidade de interação direta com os sujeitos e seus
entendimentos sobre a realidade vivida. Nesse contexto, uma metodologia mista refere-se à
[...] coleta ou a análise de dados quantitativos e qualitativos em um único
estudo, no qual os dados são coletados de forma concomitante ou sequencial,
recebem prioridade e envolvem a integração de dados em uma ou mais
etapas no processo de pesquisa (CRESWELL et al., 2003, p. 212 apud
GRAY, 2012, p. 166).
Um método que visa “[...] coletar, analisar e misturar, dados quantitativos e
qualitativos em um único estudo ou uma série de estudos. Em combinação,
proporciona um melhor entendimento dos problemas de pesquisa que cada
uma das abordagens isoladamente” (CRESWELL; PLANO CLARK, 2007
apud CRESWELL; PLANO CLARK, 2013, p. 22)

Tal complementaridade metodológica pode ser justificada pela oportunidade de extrair
de cada um dos métodos o melhor de suas potencialidades auxiliando, assim, a resolução do
problema de pesquisa. Assim, por meio do viés quantitativo realizou-se a coleta de dados
secundários expressos nos Currículos Lattes de todos os bibliotecários-professores que atuam
na FaBCI/FESPSP, o que auxiliou na caracterização da população em questão. Tal
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levantamento apresenta uma significativa contribuição à formulação dos passos sequenciais
de pesquisa – de viés qualitativo – como, por exemplo, a identificação de alguns aspectos
iniciais que foram transformados em questões e elucidados por meio do questionário aplicado.
Dessa forma, a utilização da pesquisa quantitativa apoiou a configuração do instrumento de
pesquisa qualitativo.
Assim sendo, cabe caracterizar a esfera qualitativa da pesquisa. Por conta da pequena
dimensão da população estudada, ela se mostra plenamente executável e permite uma
intensidade de observação significativamente mais abrangente, ampliando assim, o
entendimento sobre os dados quantitativos levantados anteriormente.
A entrevista semiestruturada, em que o entrevistado esteve relativamente livre para se
expressar, é a ferramenta de pesquisa qualitativa aqui utilizada. Ela é um recurso fundamental
para coleta de dados primários que é composta, majoritariamente, por perguntas abertas. O
“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” – apresentado no apêndice A – foi o
documento utilizado para esclarecer as particularidades específicas da entrevista. Ele foi
apresentado a todos os docentes envolvidos.
O objetivo ao se aplicar entrevistas semiestruturadas é ter acesso à interpretação da
experiência concreta da vida profissional desses professores, por meio da coleta de
depoimentos. Essa abordagem demonstra-se de grande valia para esta pesquisa, pois os
depoimentos tendem a externalizar as interpretações que os agentes produzem sobre suas
escolhas e sobre a sua realidade atual. Pois, a coleta de depoimentos consiste em um recurso
metodológico em que ocorre uma busca, parcialmente direcionada pelo entrevistador, na
tentativa de alcançar as lembranças do passado e a trajetória do entrevistado. Por meio desses
depoimentos, os sujeitos participantes podem relatar suas memórias e os aspectos
significativos de sua história. Destaca-se que, tal coleta foi auxiliada pelo roteiro básico de
entrevista, disponível no apêndice B.
Cabe ressaltar que, desde já, tem-se a clareza de que o resultado de cada um dos
depoimentos colhidos é apenas uma interpretação da vida profissional do depoente. Elas não
se traduzem como a realidade vivida em sua plenitude, pois o que há, de fato, é uma
interpretação da própria trajetória, permeada por esquecimentos, idealizações, encenações etc.
Dessa maneira, o que se busca captar é expressão da visão que esses professores têm sobre os
fatos do passado e do presente de sua vida profissional, e não os fatos em si.
A amostragem é intencional e abrangente, já que inclui todos os bibliotecários que
atuam como docentes na FaBCI/FESPSP, durante o início do segundo semestre letivo do ano
de 2015, isto é, agosto/2015. Como a intencionalidade de escolha dos indivíduos participantes
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se mostrou adequada desde o início da pesquisa e como se trata de apenas 11 (onze)
bibliotecários-professores, optou-se por inseri-los integralmente na amostra estudada. Ou seja,
o espaço amostral aqui delineado é igual ao total da população identificada.
A transcrição das falas mais relevantes dos depoimentos é considerada parte integrante
deste trabalho de pesquisa. Por meio dela, foi possível buscar entrelaçamentos de fatos e
opiniões dos vários atores sociais participantes. Vários desses trechos são apresentados e
analisados ao longo do capítulo 7.
O calendário de pesquisa, estruturado de forma transversal, foi organizado de forma a
atender os procedimentos metodológicos previstos dentro do tempo delimitado pela
instituição acadêmica a que ele se destina. Assim, as etapas de revisão bibliográfica e
constituição das reflexões teóricas se deram entre os meses de março a agosto do ano de 2015.
A fase quantitativa da pesquisa – com a extração de dados dos Currículos Lattes dos
bibliotecários-professores – deu-se no mês de setembro do mesmo ano. Já a fase qualitativa –
composta pela coleta de depoimentos por meio das entrevistas semiestruturadas – ocorreu
logo em sequência, entre os meses de setembro a outubro do ano de 2015, dentro da própria
instituição. Sobre essa questão, cabe sinalizar que, antes da aplicação do roteiro básico de
pesquisa, a orientadora deste trabalho participou de um pré-teste do instrumento. A entrevista
experimental deu-se em 02 de setembro de 2015 e objetivou a validação do mecanismo de
pesquisa. O mês de novembro foi destinado, exclusivamente, à análise dos dados e revisão do
trabalho produzido.
A figura 3, representada a seguir, propõe elucidar as diferentes etapas do calendário de
pesquisa elaborado.
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Figura 3 – Representação do calendário transversal de pesquisa

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2015.

Seguem-se então, os capítulos que buscam gerar um panorama teórico sobre a
temática proposta. Arcabouço este, que alicerça as análises aqui desenvolvidas e auxiliam a
constituição de respostas ao problema de pesquisa posto.
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4

O

ENSINO

DE

BIBLIOTECONOMIA

NO

BRASIL:

UMA

BREVE

RETROSPECTIVA HISTÓRICA
A reconstrução histórica proposta neste capítulo se faz necessária para sistematizar o
contexto de criação dos cursos de Biblioteconomia no Brasil, a partir do século XX. Por meio
da reconstrução das experiências e dos fatos passados, é possível identificar as continuidades
e rupturas das práticas educacionais ao longo do tempo, muitas vezes, diretamente
influenciadas pelos modelos internacionais de ensino.
E, para tornar exequível essa trajetória temporal do ensino de Biblioteconomia, houve
o embasamento em diversos documentos textuais que, ao recontar eventos do passado, se
constituíram em insumo para o desenvolvimento do conhecimento no tempo presente. Pois,
como destacou Otlet (1937, p. 2), “o homem, alternativamente, retira ideias da realidade ou
introduz ideias na realidade; entre a realidade e a ideia intervêm, cada vez mais, os
documentos que, por sua vez, servem à elaboração de novos documentos”.
Dessa forma, na elaboração deste capítulo, alguns dos autores que se debruçaram
sobre a temática do ensino da Biblioteconomia brasileira nas últimas décadas são revisitados e
suas ideias utilizadas como aporte na formulação do cenário do ensino biblioteconômico
brasileiro. Dentre eles, destacam-se: Almeida (2012), Castro (2000), Mulin (2011), Oliveira;
Carvalho; Souza (2009) e Sá (2013).
Cabe então, iniciar a construção desta trajetória temporal a partir do surgimento das
primeiras bibliotecas e bibliotecários em terras brasileiras, ou seja, os primórdios do ensino da
Biblioteconomia.
4.1 Os primórdios do ensino biblioteconômico
Não é possível segregar a Biblioteconomia brasileira da própria História do Brasil.
Almeida (2012) reconstrói essa vinculação por meio do elo entre Portugal e sua colônia. Ela
relata que com a chegada dos jesuítas, por meio da Companhia de Jesus em 1549, instalaramse aqui os primeiros “guardiões do saber”. Tais religiosos eram responsáveis pelas bibliotecas
monásticas implantadas no Brasil Colonial. Igualmente, as primeiras instituições educacionais
também eram geridas pelos religiosos jesuítas e, em consequência, a primeira biblioteca
abrigada no interior, no Colégio Bahia, em 1568. Ao longo dos séculos, outras ordens
religiosas se estabeleceram no Brasil e trouxeram consigo uma diversidade de documentos e a
ampliação da necessidade de criação de bibliotecas e da formação de profissionais
bibliotecários. Dentre elas, destacaram-se: os franciscanos, os carmelitas e os beneditinos. Ao
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longo dos séculos seguintes, importantes bibliotecas monásticas estavam espalhadas pelo
litoral do Brasil.
Contudo, foi somente durante o século XIX que as primeiras bibliotecas públicas
foram constituídas. A primeira, e mais significativa do período, foi a Biblioteca Pública da
Bahia, inaugurada em 1811. Antes, entretanto, com a transferência da família real para o
Brasil, após a invasão de Portugal em 1808, houve o deslocamento da Real Biblioteca e a
constituição da Biblioteca Nacional, fundada no Brasil em 1810. E, é a partir dela que o
movimento fundador do ensino de Biblioteconomia se constitui.
Após a fundação da Biblioteca Nacional, percebeu-se a urgente necessidade de atração
de mão de obra qualificada para exercer as tarefas inerentes à biblioteca. Castro (2000)
salienta que Ramiz Galvão3, então diretor da entidade, promoveu a realização de um concurso
para provimento de cargos no ano de 1879. Nele estava prevista, inclusive, a contratação para
a função de bibliotecário e Capistrano de Abreu foi selecionado para assumir o cargo. Sua
formação em História e Jornalismo e sua atuação como docente no colégio Pedro II o
auxiliaram a comprovar sua sólida formação humanística – item essencial exigido no certame.
Esse concurso configurou-se, então, como um marco significativo para a Biblioteconomia
brasileira.
Nesse contexto, a ausência de indivíduos formados para o exercício profissional das
atividades biblioteconômicas e a crescente demanda da Biblioteca Nacional por esses
funcionários pode explicar o pioneirismo na constituição do primeiro curso de
Biblioteconomia do país. Ele foi fundado na cidade do Rio de Janeiro, por meio do Decreto
8.835 de 11 de julho de 1911, nas instalações da Biblioteca Nacional.
Naquela época, a instituição detinha em seu poder o acervo mais valioso do país que
era composto por cerca de “sessenta mil peças, entre livros, manuscritos, mapas, estampas,
moedas e medalhas” (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2015). E, para realizar a
gestão deste significativo agrupamento de itens do patrimônio real e imperial do Brasil, era
imprescindível contar com profissionais capacitados. Assim, a instalação do curso de
Biblioteconomia tinha por objetivo atender às necessidades da instituição. Já que, o grande
problema enfrentado ainda “era a falta de pessoal qualificado e em quantidade suficiente para
desenvolver todas as atividades requeridas e que correspondessem aos seus planos de
organização” (CASTRO, 2000, p. 47).
3

Ramiz Galvão era formado em Medicina e professor de Grego no Colégio Pedro II. Durante sua gestão como
Diretor da Biblioteca Nacional (1870-1882), implantou práticas biblioteconômicas advindas da Europa, onde
estudou a organização e administração das bibliotecas (SOUZA, 2009).
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O Decreto de 1911, que tratava do regulamento da Biblioteca Nacional, apresentava
entre seus artigos 34º e 42º, as normas de instalação do curso de Biblioteconomia.
Determinava que o curso, com duração de dois anos, seria composto por quatro disciplinas:
Bibliografia, Paleografia e diplomática, Iconografia e Numismática. E, caberia aos diretores
de cada seção a responsabilidade pelo ensino teórico e prático das disciplinas aos alunos
inscritos (BRASIL, 1911).
Contudo, vencendo-se os percalços de composição dos corpos docente e discente, no
ano de 1915 houve a constituição da primeira turma. Tinha-se a perspectiva de uma formação
voltada para a Escola Francesa4, onde os alunos deveriam deter amplo conhecimento nas
Artes, Humanidades, Línguas e Ciências. Nesse aspecto, os conhecimentos da cultura geral e
da erudição se sobrepunham aos conhecimentos técnicos. O curso de Biblioteconomia da
Biblioteca Nacional manteve-se como referência no país, mesmo passando por alguns
períodos de inatividade e por algumas reformulações curriculares, concorrendo diretamente
com o novo modelo norte-americano que despontava no estado de São Paulo.
E já no final da década de 1920, percebia-se que o ensino de Biblioteconomia, com o
viés humanista da Escola Francesa, daria lugar ao modelo norte-americano, que praticava um
ensino de Biblioteconomia mais racional e técnico. Seu objetivo maior era desenvolver uma
ação educacional capaz de “formar um profissional apto a organizar e administrar qualquer
tipo de biblioteca” (OLIVEIRA; CARVALHO; SOUZA, 2009, p. 17). Tal objetivo ia ao
encontro das demandas de inúmeras instituições do período, o que acelerou a inserção do
modelo tecnicista no Brasil, configurando dessa forma, a prevalência do viés tecnicista frente
ao modelo humanista.
4.2 O viés humanista cede lugar à técnica
O modelo estadunidense de Ensino de Biblioteconomia começou a ser instalado em
terras brasileiras, a partir da década de 1930. Hoje, vemos que a grande problemática dessa
introdução foi a sua simples importação da América do Norte e não a efetivação de ações que
o adaptassem à realidade do contexto brasileiro. O modelo norte-americano era considerado
um símbolo de modernidade frente aos preceitos estabelecidos pela Biblioteca Nacional, mas
4

A Escola Francesa aqui mencionada está embasada na École Royale des Chartes criada em Paris no ano de
1821 e renomeada, após a revolução de 1830, como École Nationale des Chartes. Segundo Sá (2013), ela foi a
primeira instituição regular de ensino a criar um modelo de curso para profissionais do patrimônio, com ênfase
em uma base geral de História, Arqueologia e História da Arte. Também se tornou pioneira no tratamento de
acervos institucionais como laboratórios de pesquisa, contribuindo assim, para a consolidação da prática da
pesquisa científica dentro das bibliotecas e arquivos públicos.
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de qualquer forma, o ajustamento às características sociais e históricas de nosso país não
poderia ter sido negligenciado. Mas, o objetivo de alcançar o moderno era maior.
No Brasil, a busca pela adjetivação moderno, no século XX, pode ser equiparada à
orientação para progresso, no século XIX. Ser moderno, no contexto biblioteconômico, era
alcançar um atributo valorativo que se contraporia ao – então considerado – tradicionalismo
da Escola Francesa. Dessa forma, o racionalismo, a técnica, o aperfeiçoamento da prática se
sobreporiam ao modelo educacional francês. Pois, o moderno
[...] exalta a mudança e a transforma em seu fundamento. Diferença,
separação,
heterogeneidade,
pluralidade,
novidade,
evolução,
desenvolvimento, revolução, história – todos esses nomes condensam-se em
um: futuro. Não o passado nem a eternidade, não o tempo que é, mas o
tempo que ainda não é que está sempre a ponto de ser (PAZ, 1984, p.34).

Assim, a instalação no modelo norte-americano se configurava como uma novidade
que traria o desenvolvimento para o interior das bibliotecas. Era assim, um sinônimo da
expressão futuro.
O modelo tecnicista de ensino de Biblioteconomia tem, em sua estruturação, uma
estreita relação com a American Library Association (ALA). Ela determinou os moldes de
ensino da Biblioteconomia – intitulado como Library Sciense – na Columbia University
School. Desde seu início, em 1887, os preceitos estadunidenses objetivavam o
“desenvolvimento, promoção e melhoria dos serviços de biblioteca e de informação e da
profissão de Biblioteconomia, a fim de melhorar a aprendizagem e garantir o acesso à
informação” (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 2015).
Em pouco tempo, esse modelo educacional foi preconizado pelo Mackenzie College,
na cidade de São Paulo. Oficialmente inaugurada em 1926, a Biblioteca George Alexander era
a expressão desse novo modelo. Seus principais diferenciais eram ser uma “biblioteca de
empréstimo” – serviço inexistente no país até então – e permitir o acesso direto dos usuários
às estantes. Nesse momento histórico, ter a liberdade de buscar pelo item de interesse e, além
disto, contar com a disponibilidade de utilizá-lo em domicílio eram novidades extremamente
benéficas (MULIN, 2011b). Esse padrão moderno de biblioteca acabou por gerar influências
no ensino de Biblioteconomia. Pois, mesmo com seu viés tecnicista, ocasionou uma nova
visão de mundo. Mundo esse, onde a informação se tornou mais acessível ao leitor.
A biblioteca do Mackenzie College, além disso, contava com serviços bastante
diferenciados, sobretudo no que tange ao registro do material, sua classificação, catalogação e
disposição nas estantes. Isto é, todos os procedimentos internos eram realizados de acordo
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com as tendências vigentes nas bibliotecas norte-americanas. E, para introduzir e disseminar
esses procedimentos, a bibliotecária americana Dorothy Muriel Gedds Gropp veio ao Brasil –
a convite da instituição – para ministrar o Curso Elementar de Biblioteconomia para os
funcionários, professores e bibliotecários de outras instituições. Assim, de 1929 a 1935,
vigorou na instituição o ensino de Biblioteconomia que foi considerado o mais moderno da
época.
Adelpha Figueiredo Rodrigues – professora do colégio e responsável pela organização
da biblioteca – estava dentre os alunos inscritos. Anos mais tarde, ganharia uma bolsa para
realizar seu aprimoramento profissional nos Estados Unidos. Ela tornou-se assim, a primeira
bibliotecária a possuir uma formação superior na área de Biblioteconomia no país5 (SÃO
PAULO, 2007).
As décadas de 1920 e 1930 foram então, permeadas pela influência norte-americana.
Muitos profissionais buscaram o entendimento do pragmatismo biblioteconômico nos EUA.
Um deles foi o bibliotecário Rubens Borba de Morais – intelectual presente na Semana de 22
e diretor da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo que, junto com Adelpha Figueiredo
Rodrigues, criou o primeiro curso regular de Biblioteconomia em São Paulo. Voltado para o
viés prático de organização do acervo e nitidamente influenciado pelos conceitos da Columbia
University School, o curso apresentava uma grade curricular composta pelas disciplinas de
Catalogação, Classificação, Bibliografia e referência, Organização e Administração de
biblioteca. As disciplinas voltadas para a História, Cultura, Artes e Filosofia eram
consideradas desnecessárias e, assim, não estavam contempladas no currículo.
O curso de Biblioteconomia, que funcionou com o auxílio do Departamento de
Cultura da Prefeitura de São Paulo, obteve um sucesso notório, como conta o próprio Rubens
Borba de Moraes por meio de um discurso6. Afirmou que
[...], a escola teve um sucesso muito grande, teve um número de alunos
inscritos maior do que o previsto. Tão grande que nós ficamos com
dificuldade de arranjar espaço, arranjar lugar. Mas, neste começo de escola,
veio o primeiro empecilho, que foi a mudança de prefeito. Dr. Fábio Prado
saiu, quando houve o golpe de 37 e foi nomeado prefeito o Prestes Maia.
[...]
Dos primeiros atos que o Prestes Maia fez foi fechar a escola. [...] Ele cortou
tudo e fechou a escola. Eu não aceitei a decisão dele e então resolvi procurar
5

Adelpha Figueiredo Rodrigues cursou Biblioteconomia na Columbia University School, em Nova York,
fundada em 1887 por Melvil Dewey. Era a única aluna da América do Sul presente na turma do ano de 1930
(MULIN, 2011a).
6
Parte da palestra de Rubens Borba de Moraes realizada na Biblioteca Mário de Andrade em 27 de outubro de
1981, quando foi eleito para a Academia Paulista de Letras.

30

um lugar, uma entidade que acolhesse a escola. E encontrei a boa vontade
da Escola Álvares Penteado, que pôs à disposição as salas que fossem
necessárias, e a Escola de Sociologia e Política, da qual eu era filiado como
um dos fundadores.
[...]
A escola desenvolveu-se muito bem. Aos poucos ela foi criando nome, foi
criando cursos, foram melhorando. [...] (FUNDAÇÃO ESCOLA DE
SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO, 2000, p. 20).

A melhoria no desenvolvimento da Escola de Biblioteconomia da Escola Livre de
Sociologia e Política (ELSP) gerou frutos. Alguns dos alunos – muitos de outros estados formados no curso de Biblioteconomia de São Paulo obtiveram uma participação contundente
na disseminação da Biblioteconomia nos moldes norte-americanos pelo Brasil, como mostra o
Quadro 2.
Quadro 2 – Ex-alunos da Escola Livre de Sociologia e Política que contribuíram para a
disseminação da Biblioteconomia pelos estados brasileiros, a partir da década de 1940
Nome
Bernadete
Sinay Neves
Etelvina Lima
Ernesto
Manuel Zink
Ângela da
Costa Franco
Milton Ferreira
Melo
Alfredo
Ferreira Hamar

Estado de
origem

Contribuição

Fundou a Escola de Biblioteconomia, que posteriormente foi
anexada à Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Fundou a Escola de Biblioteconomia em Belo Horizonte,
posteriormente incorporada à Universidade de Minas Gerais.
Minas Gerais
Auxiliou na constituição da Escola de Biblioteconomia da
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Fundou a Escola de Biblioteconomia mantida pela Sociedade
Campinas/SP
Campineira de Educação e Instrução/ PUC Campinas.
Rio Grande Fundou a Escola de Biblioteconomia do Rio Grande do Sul, em
do Sul
seguida anexada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Fundou a Escola de Biblioteconomia do Departamento de
Pernambuco Documentação e Cultura em Recife, integrada anos depois à
Universidade Federal de Pernambuco.
Fundou a Escola de Biblioteconomia e Documentação de São
São
Carlos. Iniciou o ensino de mecanização bibliográfica nos serviços
Carlos/SP
de informações, com noções de linguística para elaboração dos
tesauros.
Fonte: Adaptado de Castro, 2000.
Bahia

Como o quadro anterior aponta, muitos dos bibliotecários formados na Escola Livre de
Sociologia e Política contribuíram decisivamente para a disseminação da Biblioteconomia no
Brasil. E tal dispersão, deu-se nos moldes de ensino norte-americano. Entretanto, essa
disseminação deparou-se com algumas questões delicadas. Como não havia uma
uniformização da forma de ensino, os currículos praticados no país já se mostravam bastante
heterogêneos. Como o número de bibliotecários formados era pequeno, profissionais de outras

31

áreas do conhecimento assumiam as atividades biblioteconômicas em várias partes do país. E,
como a prática ensinada era uma importação inalterada da lógica estadunidense, não atendia
de forma plena aos anseios da sociedade brasileira, dificultando assim, a consolidação das
Escolas de Biblioteconomia. Dessa forma, era preciso agir em prol da regulamentação,
uniformização e consolidação da área.
4.3 A busca pela regulamentação, uniformização e consolidação
Com a atuação do Instituto Nacional do Livro, criado em 1937, durante o Governo
Vargas, a leitura e a constituição de bibliotecas públicas foram estimuladas e, por
conseguinte, ampliou-se ainda mais a necessidade de formação de novos bibliotecários. O
avanço da área biblioteconômica se demonstrou na abertura de novos cursos pelo país e pela
criação de eventos e organismos de classe. Em 1954, no Recife, ocorreu o primeiro Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia – que com o passar dos anos, foi renomeado para Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD)7. Assim, “no contexto brasileiro,
esse evento veio a se transformar no principal conclave profissional, técnico e científico,
reunindo profissionais de Biblioteconomia e áreas afins atuantes no país e, também,
profissionais vindos do exterior” (SOUZA, 2009, p. 67). No mesmo ano, foi criado o Instituto
Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (IBBD)8 que, como um órgão vinculado ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), buscava fomentar
a pesquisa, a produção e a acumulação de informações bibliográficas, conferindo assim, um
novo patamar à profissão bibliotecária e um estímulo ao seu ensino.
Diante do aumento quantitativo do número de cursos de Biblioteconomia no país – e
consequentemente, do número de bibliotecários – era preciso conquistar a regulamentação de
ambos. Buscava-se, de maneira conjunta, o reconhecimento do curso de Biblioteconomia
como um curso superior de bacharelado e dos bibliotecários como profissionais liberais.
O reconhecimento do curso de Biblioteconomia como de nível superior, por meio da
definição de um currículo mínimo 9, foi estabelecido pelo Conselho Federal de Educação, por
meio da Resolução nº 326/CFE/1962. Nela, havia a determinação de que o curso deveria ter a
7

No ano de 2015, ocorreu a 26ª edição do CBBD, na cidade de São Paulo. O tema representativo das discussões
anuais foi “Biblioteconomia, Ciência e Profissão”.
8
O IBBD transformou-se no atual Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).
9
O primeiro currículo mínimo estabelecido era composto por 10 disciplinas – História do livro e das bibliotecas;
História da Literatura; História da Arte; Introdução aos estudos históricos e sociais; Evolução do pensamento
filosófico e científico; Organização e administração de bibliotecas; Catalogação e classificação; Bibliografia e
referência; Documentação; Paleografia (OLIVEIRA; CARVALHO; SOUZA, 2009, p. 18).
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duração de três anos letivos e a intencionalidade de integração entre as perspectivas humanista
e técnica do ensino de Biblioteconomia. Já a profissão alcançou seu reconhecimento, no
formato liberal, por meio da Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962. Esses primeiros passos,
podem assim, ser considerados como o início do processo de regulamentação (SOUZA,
2009).
Contudo, a uniformização do padrão de qualidade de ensino e do respeito à
modalidade de atuação do profissional bibliotecário, ainda se configuravam como desafios.
O quadro abaixo aponta a expansão do curso de Biblioteconomia pelos estados
brasileiros até o ano de 1965 e o quantitativo de alunos formados em cada instituição.
Percebe-se então, que o limite de oferta no eixo Rio - São Paulo já havia sido rompido.
Quadro 3 – Cursos de Biblioteconomia em atividade em 1965 e quantitativo de alunos
formados por instituição

Escolas de Biblioteconomia

Estado

Curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional
Escola de Biblioteconomia da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo
Faculdade de Biblioteconomia da Universidade Católica
de Campinas
Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de
Minas Gerais
Curso de Biblioteconomia e Documentação da
Universidade Federal de Pernambuco
Curso de Biblioteconomia e Documentação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Biblioteconomia e Documentação da
Universidade Federal da Bahia
Curso de Biblioteconomia e Documentação da
Universidade Federal do Paraná
Escola de Biblioteconomia e Documentação Santa Úrsula,
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Escola de Biblioteconomia e Documentação de São Carlos
Escola de Bibliotecários e Documentalistas da Fundação
Desembargador “Álvaro Clemente de Oliveira”
Faculdade de Biblioteconomia da Universidade Nacional
de Brasília
Curso de Biblioteconomia da Universidade federal do Pará
TOTAL

RJ

Quantitativo de
alunos
formados
1020

SP

624

SP

216

MG

172

PE

160

RS

153

BA

139

PR

130

RJ

65

SP

24

BA

-

DF

-

PA

2703

Fonte: Adaptado de Russo (1966 apud ALMEIDA, 2012, p. 52).
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Contudo, o número de bibliotecários formados até 1965 era maior do que o
quantitativo apresentado no quadro anterior. Isso se explica, pois muitas instituições, mesmo
após formarem diversos profissionais bibliotecários, haviam sido extintas. O quadro a seguir
apresenta esta listagem.
Quadro 4 – Cursos de Biblioteconomia extintos até 1965 e quantitativo de alunos
formados por instituição

Escolas de Biblioteconomia
Escola de Biblioteconomia da Faculdade de
Filosofia Sedes Sapientiae
Curso de Biblioteconomia da Prefeitura do
Município de São Paulo
Curso de Biblioteconomia do Caetano de
Campos
Escola de Biblioteconomia Nossa Senhora de
Sion
Escola de Biblioteconomia da Prefeitura de
Recife
TOTAL

Estado
SP
SP
SP
SP
PE

Período de
atividades

Quantitativo
de alunos
formados

1944-1960
1937-1939
1951-1953
1948-1949
1948-1950

306
59
25
22
17
429

Fonte: Adaptado de Russo (1966 apud ALMEIDA, 2012, p. 52).

Dessa forma, em meados da década de 1960, o país já possuía mais de três mil
bibliotecários. São Paulo ainda detinha a maior oferta dos cursos de Biblioteconomia
oferecidos no país, contudo, um grande número já se localizava fora do eixo Rio – São Paulo.
E, por conta dessa expansão e heterogeneidade, tornava-se ainda mais urgente uma
uniformização do ensino de Biblioteconomia entre as diversas escolas do país.
Diante do exposto, percebe-se que, ao longo da primeira metade do século XX, os
profissionais bibliotecários contaram com uma formação bastante heterogênea. E, o quadro
não se alterou muito na segunda metade do século. Pois, mesmo com a regulamentação de um
currículo mínimo, cada instituição poderia acrescentar ao seu currículo outras disciplinas que
julgasse pertinentes, construindo assim, o que se convencionou chamar de currículo pleno.
Essa garantia foi concedida pela Lei nº 4.024/61, conhecida como a primeira Lei de Diretrizes
e Bases (LDB). Dessa forma, o currículo mínimo tornou-se alvo de constantes críticas e de
propostas de mudanças ao longo de décadas. Todavia, mesmo a uniformização ainda sendo
um anseio, a consolidação do ensino de Biblioteconomia já parecia uma realidade.
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Em meio a essa efervescência da década de 1960, os professores de Biblioteconomia –
essenciais ao processo de consolidação, mas até então à margem das preocupações prioritárias
da classe – fundam a Associação Brasileira de Ensino de Biblioteconomia e Documentação
(ABEBD)10. Seu principal objetivo era alcançar os propósitos a seguir.
a. congregar o corpo docente das Escolas de Biblioteconomia e
Documentação do Brasil, mantendo sua unidade na solução dos seus
problemas;
b. planejar o desenvolvimento da Formação Biblioteconômica;
c. preconizar medidas que objetivem a formação e aperfeiçoamento do
pessoal docente;
d. patrocinar estudos visando à resolução de problemas econômicos,
científicos e técnicos da Biblioteconomia;
e. apoiar estudos e planos que visem implantar a instituição do regime de
tempo integral;
f. promover o intercâmbio de educadores nacionais e estrangeiros;
g. defender os interesses das instituições que a integram sem envolver-se em
problemas de ordem política, religiosa ou racial;
h. sugerir o estabelecimento de requisitos mínimos do regime de estágio e
de bibliotecas-laboratório cuja adoção deve ser generalizada;
i. sugerir medidas tendentes ao aperfeiçoamento da organização
administrativa das escolas de Biblioteconomia e Documentação;
j. sugerir soluções para melhoria das condições de vida do corpo discente,
tendo em vista as possibilidades de sua plena formação;
l. sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento dos meios de seleção dos
candidatos ao estudo de Biblioteconomia;
m. sugerir medidas para uma regulamentação uniforme da revalidação de
diplomas de bibliotecários no exterior;
n. estimular entre os sócios a elaboração de trabalhos originais tendo em
vista o princípio da indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa;
o. outras finalidades que venham a ser apresentadas e referendadas nas
reuniões de Assembleia Geral (SOUZA, 2006 apud SOUZA, 2009, p. 91,
grifos nossos).

As finalidades anteriormente expostas mostram que a ABEBD abarcava em suas
finalidades diversas ações voltadas para os docentes de Biblioteconomia, como por exemplo,
a aproximação entre os professores, o aperfeiçoamento e profissionalização, a promoção de
intercâmbios etc. Contudo, sua necessidade de neutralidade política, parece ter isolado a
instituição da dinâmica social do período.
Ainda assim, com o apoio da ABEBD, o Conselho Federal de Educação, aprovou um
novo currículo em 1982. O curso de Biblioteconomia passaria então a ser ministrado em
quatro anos. Acreditava-se que, dessa forma, uma melhoria em seus níveis de qualidade
estaria assegurada. Porém, pouco se avançou, na década seguinte. Diante da nova LDB – a

10

Atualmente, é denominada Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN).
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Lei nº 9394/96 – a discussão sobre o currículo ganha mais força. E, as ações concretas de
discussão e melhoria das condições de trabalho dos profissionais docentes parecem bastante
enfraquecidas. Como se sabe, poucas mudanças ocorreram ao longo das primeiras décadas do
novo milênio.
O século XXI foi iniciado com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN’s) para os cursos de Biblioteconomia. O quadro abaixo organiza as principais
normativas relacionadas às novas expectativas sobre o currículo dos estudantes de
Biblioteconomia, parcialmente disponibilizadas entre os ANEXOS A e C.
Quadro 5 – Pareceres e Resolução relacionados às DCN’s para os cursos de graduação
em Biblioteconomia
Norma

Dispõe sobre

Parecer CNE/CES nº 492,
de 3 de abril de 2001

Parecer CNE/CES nº 1.363,
de 12 de dezembro de 2001

Resolução CNE/CES nº 19,
de 13 de março de 2002

A aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais - Antropologia,
Ciência Política e Sociologia, Comunicação Social, Filosofia,
Geografia, História, Letras, Museologia e Serviço Social.
A Retificação do Parecer CNE/CES n.º 492, de 3 de abril de 2001,
que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais - Antropologia,
Ciência Política e Sociologia, Comunicação Social, Filosofia,
Geografia, História, Letras, Museologia e Serviço Social.
O estabelecimento das Diretrizes Curriculares para os cursos de
Biblioteconomia.

Fonte: BRASIL, 2015. Disponível em:
< http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991>. Acesso em 18 out. 2015.

Com a definição das DCN’s, a discussão acerca do currículo de Biblioteconomia entra
em outro estágio. Mais do que pensar cada disciplina isoladamente, passa-se a buscar uma
perspectiva de formação global, no âmbito das habilidades e competências bibliotecárias.
Assim,
A educação bibliotecária brasileira, a partir de 2001, está em novo patamar.
Foi superada, formalmente, a organização do Currículo de Biblioteconomia,
centrado em grades disciplinares. O que se tem, de agora em diante, são
orientações globais, a partir das DCN dos Cursos de Biblioteconomia, que
envolvem vários componentes que se articulam em projetos educacionais
voltados para a formação de Bibliotecários em condições de atender ao
desenvolvimento de um país [...] (SOUZA, 2002, p.10).
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A antiga orientação do conteúdo passa a orientar a formação, que está permeada por
vários aspectos imateriais. Assim, há a definição das habilidades e competências que os
graduandos devem desenvolver ao longo de sua formação. O desafio, para os educadores,
torna-se então, ainda maior. Porém, o paradoxo se aprofunda, já que se manteve a lacuna na
promoção do aperfeiçoamento dos docentes de Biblioteconomia, para que esses pudessem
atender às novas demandas de forma plena.
De acordo com o exposto nesse capítulo, é possível identificar a importância do ensino
de Biblioteconomia desenvolvido em São Paulo. E, nesse contexto, várias escolas de
formação se destacaram. Mas, de acordo com as objetivações desta pesquisa, conceder-se-á à
FaBCI/FESPSP um lugar de destaque, construindo-se para isso, um breve retrato de sua
história.
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5 O ENSINO DE BIBLIOTECONOMIA EM SÃO PAULO: UM RETRATO DA
FaBCI/FESPSP
O delineamento do panorama pretérito do ensino de Biblioteconomia em São Paulo,
bem como, o processo de institucionalização da FaBCI/FESPSP, torna-se um facilitador na
percepção do cenário institucional estabelecido nos dias de hoje. Dessa forma, este capítulo
tem a intencionalidade de demarcar os principais eventos que culminaram no estabelecimento
do curso de Biblioteconomia na FESPSP.
É importante perceber que a prática paulista do ensino de Biblioteconomia, desde sua
instituição, já se mostrou diferenciada. Ela buscava uma nova experiência que pudesse
otimizar a organização e a recuperação das informações, por meio da utilização de técnicas
claras e eficazes. E, apesar das raízes desse processo se entrelaçarem ao âmbito
governamental – já que o primeiro curso foi ofertado pela Escola de Biblioteconomia do
Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, ministrados por Rubens Borba de
Moraes e Adelpha Figueiredo –, é no âmbito privado que o ensino biblioteconômico se
desenvolve e ganha notoriedade.
A FESPSP, que abriga o curso de Biblioteconomia desde 1940, promoveu a
continuidade dos estudos na área e a formação de diversos bibliotecários que desenvolveram
estudos, inserção de novas técnicas e discussões sobre o tratamento/uso da informação que
perpassaram as fronteiras do estado de São Paulo e até hoje são praticadas em muitas
bibliotecas brasileiras.
Entretanto, o formato de ensino posto em prática não permaneceu inerte ao longo das
décadas. Ao investigar o passado, é possível perceber que relevantes mudanças ocorreram. Os
currículos, as ações cotidianas, o papel de alunos e professores frente às problemáticas que
despontavam se alteraram. Ou seja, a forma de ensinar e aprender Biblioteconomia
transformou-se e, grande parte disso, se deve aos professores que cotidianamente buscaram
esse aperfeiçoamento.
Mas, para aprofundar a análise do peculiar desenvolvimento do ensino de
Biblioteconomia em São Paulo e a atuação da FaBCI nesse contexto é preciso voltar ao
passado e visualizar o perfil sócio-cultural em que a cidade estava mergulhada.
5.1 O contexto sócio-cultural da cidade de São Paulo no século XX
Já no início do século XX, os moradores da cidade de São Paulo vivenciavam
acontecimentos marcantes que impactaram o contexto social, econômico, político e cultural
da cidade. Cabe então, elencar alguns dos fatos, sobretudo a partir da década de 1920, que
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antecedem e contextualizam o surgimento e fortalecimento do ensino de Biblioteconomia na
capital paulista.
O primeiro deles diz respeito ao crescimento da ascendente burguesia industrial em
São Paulo. Pois, o café – principal produto agroexportador no século XIX – sofria com as
baixas dos preços e com a superprodução, tornando o investimento industrial muito mais
atraente. Outro ponto a se destacar era a diferenciação da paisagem da capital paulista frente
às demais cidades brasileiras. Possuía uma arquitetura proeminente, inúmeras fábricas, linhas
de ônibus urbanos, linhas telegráficas, sistema de radiofusão, uma grande imprensa, o belo
teatro municipal etc. As imagens a seguir ilustram a diferenciação desse espaço urbano.
Figura 4 – Postal n. 8 de Guilherme Gaensly11.
Fototipia retratando a Praça Antônio Prado/SP (1910)

Fonte: HERCULANO, 8 jul. 2015. Disponível em:
<https://sampahistorica.wordpress.com/page/2/>. Acesso em: 24 ago. 2015.

11

Guilherme Gaensly nasceu na Suíça em 1843. Ainda pequeno mudou-se para o Brasil. Residente no estado da
Bahia, profissionalizou-se em fotografia. Após mudar-se para São Paulo, em 1890, o fotógrafo desenvolveu
cartões postais que retravam a vida urbana da cidade. É notório perceber que “Suas imagens [...] mostravam o
desenho da nova arquitetura utilizada no crescimento da cidade, na construção dos novos prédios comerciais,
ruas cheias de gente, máquinas e transportes”. Assim, “a nova mentalidade que ia se formando na metrópole que
surgia de uma forma acelerada, foi muito bem retratada em suas fotografias” (SIMÕES; OLIVEIRA, 2011, p.
3).
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Figura 5 – Postal n. 21 de Guilherme Gaensly
Fototipia retratando o Theatro Municipal (1910)

Fonte: HERCULANO, 8 jul. 2015. Disponível em:
<https://sampahistorica.wordpress.com/page/2/>. Acesso em: 24 ago. 2015.

As imagens apresentadas demonstram a efervescência da cidade de São Paulo já no
início do século XX. Além da utilização do bonde como meio de transporte cotidiano e do
grande adensamento populacional, é possível identificar na figura 4 a impetuosidade da
estrutura arquitetônica existente por meio do Palacete Martinico Prado (lado direito) e do
Palacete João Brícola (ao fundo) e a significativa utilização do transporte por meio dos
bondes. Já a figura 5 destaca a imponência do Teatro Municipal e da Mansão Trocadero
(posteriormente, demolida para a construção do Esplanada Hotel).
A grande concentração populacional pode ser explicada pela alocação da mão de obra
industrial. Nesse período, a cidade de São Paulo abrigava cerca de um terço dos trabalhadores
industriais do país – grande parte deles, de imigrantes. Contudo, as precárias condições a que
esses trabalhadores eram submetidos – inclusive, mulheres e crianças – culminaram na
formação de movimentos organizados de operários, manifestações, revoltas e greves. Em
consequência disso, o contexto político também prenunciava mudanças. A ordem oligárquica,
fundamentada na política café-com-leite12, sofria intensas críticas oriundas da burguesia
ascendente e do bloco operário (ALAMBERT, 1992).
12

Arranjo político ocorrido no período da “República Velha” (1889-1930). Tal acordo visava o controle do
processo de sucessão presidencial, no qual as oligarquias paulista (grande produtora de café) e mineira (destaque
na produção de leite) chegavam ao poder.
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Além dessas transformações econômicas e políticas, o cenário cultural também
efervescia. A Semana de Arte Moderna de 192213 representou o marco inicial de uma nova
visão cultural brasileira. Já era latente o desejo da classe artística nacional em representar um
Brasil diferenciado, isto é, “eliminar definitivamente da cultura brasileira qualquer vestígio da
influência lusitana e colonizadora que porventura houvesse escapado à escola romântica do
século XIX” (ALAMBERT, 1992, p.8). O enriquecimento advindo do café e das atividades
industriais criou uma elite política que desejava modificações nas convenções culturais até
então estabelecidas. Além de denunciar e criticar os problemas sociais, diversos artistas
buscaram documentar suas expressões de pensamento, seja por meio da literatura, do teatro,
da pintura, da escultura, da música etc. e disseminá-las entre as diversas camadas
populacionais. Tem-se então, a propagação de uma arte engajada política e socialmente, o que
ficou conhecido como movimento modernista. Ele buscava o distanciamento da reprodução
artística europeia e aproximava-se da exaltação da brasilidade. Muitos nomes participaram e
se destacaram, como por exemplo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha,
Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Villa-Lobos, dentre outros.
Mesmo após a Semana de 22, o contato e o diálogo entre os jovens intelectuais eram
constantes. A notoriedade do grupo era evidente. Muitos atuaram de maneira relevante na
cidade de São Paulo durante a gestão do prefeito Fábio da Silva Prado (1934-1938),
sobretudo, naquelas áreas relacionadas à cultura. Mário de Andrade liderou o processo de
criação do Departamento de Cultura, tornando-se seu primeiro diretor. E, anos mais tarde,
Rubens Borba de Moraes tornou-se Diretor da Biblioteca Pública Municipal. As relações
eram estreitas. Segundo o próprio Rubens Borba,
O Departamento de Cultura não era propriamente uma coisa separada. Era
um grupo. Nós trabalhávamos em conjunto. E era uma coisa fácil porque
nós éramos amigos de 20 anos. Tínhamos feito 22 [em referência à Semana
de Arte Moderna], [...] e discutíamos os nossos problemas quase que
diariamente [...] (GORDINHO, 1984, p. 14 apud OLIVEIRA; OLIVEIRA,
2003, p. 31).

E os problemas cotidianos não eram simplórios. Ao assumir a Biblioteca Pública
Municipal em 1936, Rubens Borba se deparou com a dificuldade em encontrar pessoal
13

Ocorrida entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo – cerca de cem anos após a
independência do Brasil, a Semana da Arte Moderna “consagrou-se ao longo do século XX como o grande
referencial sobre a renovação das artes e do pensamento brasileiro. São Paulo, por conseguinte, ficou, no
imaginário nacional, como o local privilegiado daquele processo de renovação. A cidade sagrou-se um símbolo
do movimento liderado por Mário de Andrade e Oswald de Andrade e outras dezenas de artistas provenientes
das mais diferentes áreas” (MENEZES, 2013, p. 225).
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técnico com conhecimentos em Biblioteconomia para atuar. A solução proposta previa então,
a criação dos primeiros cursos de aperfeiçoamento para os funcionários. Tais cursos
funcionaram, de 1936 a 1938, com o apoio do Departamento de Cultura. Rubens Borba e
Adelpha Figueiredo atuaram como docentes nesse projeto.
Contudo, por conta da mudança de gestão governamental posta em prática com a
nomeação de Prestes Maia, houve o fim da subvenção da Prefeitura de São Paulo à Escola de
Biblioteconomia do Departamento de Cultura. Durante o ano de 1939, o curso permanece
fechado e Rubens Borda decide viajar aos Estados Unidos para estudar, formalmente,
Biblioteconomia (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2003).
Ao analisar os anos que se sucederam na vida de Rubens Borba é possível inferir que
esses meses de estudo fora do Brasil lhe deram ainda mais vigor. Após seu retorno, o
bibliotecário não esmoreceu frente aos desafios que a conjuntura lhe impusera. O ensino de
Biblioteconomia ressurgiu. Diante dos desafios, era preciso conquistar novos espaços e novas
parcerias.
5.2 A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
No ano de 1933, por iniciativa de diversos intelectuais e empresários da época, nasce a
ELSP. Após a derrota na Revolução de 1932, era preciso (re)pensar a realidade e os novos
rumos da sociedade brasileira que já se pronunciavam. Além disso, era preciso formar pessoas
para atuarem na construção desse novo país “moderno”. A figura a seguir caracteriza o
desalento com a desorganização da vida social do país e a iniciativa de compreendê-la e
solucioná-la.
Figura 6 – Publicação do Manifesto de Fundação da
Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo

[...]
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Fonte: O Estado de São Paulo, 16 abr. 1933, p. 12. Disponível em:
<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19330416-19468-nac-0012-999-12not/busca/SOCIOLOGIA>. Acesso em: 25 ago. 2015.

Como a imagem anterior aponta, havia a percepção da existência de uma lacuna na
oferta de cursos superiores que propiciassem estudos e pesquisas acerca do meio social da
época. Muitos intelectuais compartilhavam dessa opinião e estavam presentes em apoio à
iniciativa, dentre eles, Mario de Andrade, Rubens Borba de Moraes e Sérgio Millet.
Inicialmente, os recursos eram escassos e, por conta disso, o grupo de estudiosos se
encontrava nas salas cedidas pela Escola de Comércio Álvares Penteado, no centro de São
Paulo. Os professores de Sociologia e Política, em sua maioria, não eram remunerados. Mas,
fazer parte da ELSP era bastante proficiente. Assim,
Nos primeiros anos de escola, muitos professores recebiam salários
simbólicos e alguns não eram remunerados; não existia um vínculo
trabalhista propriamente dito. Eram professores diletantes, ou seja, eram
médicos, advogados, engenheiros, que exerciam suas profissões e também
davam aulas na universidade. O fato de serem professores lhes conferia
prestígio, aumentando a remuneração em suas atividades principais (BOSE,
2004, p. 156).

Ainda no ano de 1933, dois meses após a criação da ELSP, instituiu-se FESPSP com o
objetivo de manter e administrar o curso recém criado (BOSE, 2004). Essa formalização
institucional viabilizou o investimento na profissionalização dos quadros funcionais. O corpo
docente foi ampliado e passou a receber remuneração regular e condizente com os cargos em
questão. Além disso, o financiamento de projetos de pesquisas e a aquisição de livros para a
estruturação de bibliotecas tornaram-se realidades.
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Em pouco tempo, a ELSP tornou-se um instrumento social e educativo de relevância.
Destaque reconhecido pela Assembléia Legislativa de São Paulo que, por meio de decreto14,
declarou a instituição como de utilidade pública por conta de sua inegável significação
cultural.
A instituição é considerada pioneira na oferta do ensino das Ciências Sociais e
Biblioteconomia. Este último, como citado no capítulo anterior, foi oferecido anteriormente
pelo Mackenzie College (1929-1935) e pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de São
Paulo (1936-1938). Entretanto, eram restritos somente aos seus respectivos funcionários.
Diante disso, considera-se a FESPSP como a primeira entidade a ofertar o curso de
Biblioteconomia de maneira ampla à sociedade local. Ademais, também é pioneira na oferta
de cursos sistemáticos de pós-graduação em Ciências Sociais. Formando assim, pesquisadores
com capacidade de intervenção da realidade vivida na cidade de São Paulo e, até mesmo, em
outros estados brasileiros. Alcançando, dessa forma, sua missão. Pois,
[...] a missão da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e de
suas unidades mantidas é produzir, reconstruir e disseminar conhecimentos
para formar cidadãos capazes de contribuir significativamente para o
processo de desenvolvimento social do país (FUNDAÇÃO ESCOLA DE
SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO, 2011, p. 9).

Apesar da clara presença do tradicionalismo, a FESPSP conseguiu tornar-se uma
escola moderna, aberta às renovações que se fizeram necessárias ao longo do tempo, se
adaptando às conjunturas e necessidades do contexto paulista. Mantendo-se assim, erguida
mesmo durante os anos de crise, sobretudo, àqueles relativos às décadas de 1960 e 1970.
Atualmente, a FESPSP é dirigida pelo Conselho Superior. Ele é formado por
empresários, profissionais liberais, pesquisadores e professores universitários que possuem
notório reconhecimento em suas áreas de atuação. Eles são responsáveis pelo delineamento do
planejamento estratégico, pelas diretrizes educacionais e pelos projetos desenvolvidos na
instituição. Para operacionalizar tais planejamentos, o Conselho Superior elege os
representantes da Diretoria Executiva. Assim, a gestão administrativa, financeira e jurídica
das três grandes unidades mantidas pela FESPSP é de responsabilidade deste Conselho
Executivo, juntamente com seus respectivos diretores. Cabe destacar que, no atual momento,
as unidades mantidas pela FESPSP são: a Escola de Sociologia e Política, a Escola Pós-

14

Decreto nº 6.990, de 27 de fevereiro de 1935.
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Graduada de Ciências Sociais, a Faculdade de Administração e a FaBCI. O quadro a seguir
busca sintetizar esta organização institucional.
Quadro 6 – Organização institucional da Fundação Escola
de Sociologia e Política de São Paulo e seus representantes/ 2015
Conselho Superior
Angelo Del Vecchio (Presidente)
Pedro Luiz Guerra (Vice-Presidente)
Francisco Aparecido Cordão (Vice-Presidente)
José Carlos Quintela de Carvalho (Vice-Presidente)
Jorge Nagle (Secretário)
Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes
Ubiratan de Paula Santos
Cláudio José de França e Silva
Marta Teresa da Silva Arretche
Sonia Maria Vanzella Castellar
Diretoria Executiva
Waltercio Zanvettor Diretor Geral)
Romeu Nami Garibe (Vice-Diretor Geral)
Almiro Vicente Heitor (Diretor Tesoureiro)
Lais Cristina da Costa Manso Nabuco de Araújo (Secretária Geral)
Diretoria Acadêmica
Prof. Dr. Aldo Fornazieri (Diretor Acadêmico)
Unidades de Ensino
Escola Pós-graduada de Ciências Sociais
(Coordenada pelo Prof. Dr. Aldo Fornazieri)
Escola de Sociologia e Política
(Coordenada pelo Prof. Dr. Rafael de Paula Aguiar Araújo)
Faculdade de Administração
(Coordenada pelo Prof. Dr. Hernan Edgardo Contreras Alday
Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação
(Coordenada pela Prof(a). Dra. Valéria Martin Valls)
Fonte: Adaptado de FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA
E POLÍTICA DE SÃO PAULO, 2015a, p.2.

Apesar dessa estruturação formal, o cotidiano da instituição reflete seu modelo de
gestão conjunta e colaborativa, em que a liberdade de opinião e expressão é constantemente
estimulada. Assim, orientada por este viés participativo, a FESPSP vem buscando
desenvolver sua missão de forma dialógica e pluralista.
E, considerando suas unidades de ensino, a análise do processo de constituição e os
pilares que alicerçam a FaBCI ganham relevância para o alcance dos objetivos propostos para
este trabalho.
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5.3 A Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação
A história do curso de Biblioteconomia na esfera da FESPSP tem seu ponto de partida,
como já exposto, no ano de 1940 quando Rubens Borba de Moraes e Adelpha Figueiredo
retomam as atividades de ensino praticadas no extinto curso de Biblioteconomia do
Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Esse reinício se deu ainda nos moldes
das Library Schools norte-americanas.
A oferta do curso de Biblioteconomia passou a ser mais abrangente e a procura por sua
realização foi intensa, apesar da cobrança de mensalidades. O processo de seleção de
candidatos não era simplório. Oliveira; Oliveira (2003, p. 41) apontam que
Para admissão no curso, os candidatos pagavam taxa de inscrição e
apresentavam certificados do ginásio, curso normal ou diplomas
considerados equivalentes. Após esses procedimentos, os candidatos eram
submetidos ao concurso de habilitação, onde se exigia provas de:
conhecimentos gerais, português, inglês e francês. Os exames de línguas
constavam de tradução para o português de um texto corrente. Para o exame
de datilografia os candidatos faziam uma cópia de um texto referente à
Biblioteconomia. Estas provas tinham duração de três dias.

Ou seja, mesmo se tratando de um curso com um viés técnico, os níveis de cultura e
conhecimento geral eram relevantes para a admissão, já que durante sua realização eram
exigidas redações, provas discursivas, exercícios diversos e aulas práticas.
Em seus três primeiros anos de existência, a questão financeira do curso de
Biblioteconomia da FESPSP não era confortável. Nos anos seguintes, Rubens Borba
conquistou junto à Fundação Rockefeller e à ALA subvenções que manteriam os custos do
curso por alguns anos. Inicialmente, os vinte e sete mil e quinhentos dólares obtidos junto à
Fundação Rockefeller permitiram a melhoria do corpo docente, a inauguração de uma
biblioteca e a concessão de bolsas de estudos para alunos não residentes na capital paulista.
Essa quantia gerou uma melhoria qualitativa das ações inerentes ao curso de Biblioteconomia
da FESPSP, que passa então, a ter a duração de dois anos (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2003).
Alguns dos novos docentes que passaram a atuar na instituição, a partir da década de
1940, eram ex-alunos de Rubens Borba e Adelpha Figueiredo, seja no antigo curso do
Departamento de Cultura da Prefeitura, seja nas primeiras turmas oferecidas pela FESPSP.
Dentre eles, destacam-se: Noêmia Lentino, Maria Luisa Monteiro da Cunha, Nice Lecop
Muller, Lucy Issler Hackradt e Francisco José de Almeida Azevedo (OLIVEIRA, 1981;
OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2003; MACEDO; FUJITA, 1992).
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Tais professores, e também aqueles que atuaram posteriormente na instituição,
enfrentaram um nítido desafio. Havia uma emergência na dispersão das técnicas e práticas
biblioteconômicas na cidade de São Paulo e, de forma mais abrangente, no Brasil. E, de certa
forma, tal responsabilidade recaía sobre os ombros dos, então, recém-formados. O desafio foi
aceito. Os professores anteriormente citados acataram a incumbência de propagar o
conhecimento biblioteconômico por meio da ação pedagógica nas salas de aula da FESPSP.
Formando, inclusive, novos docentes para atuação nos mais diversos estados brasileiros.
Ao longo das décadas seguintes, o projeto biblioteconômico paulistano evoluiu. O
Decreto-lei nº 17.104 de 12 de março de 1947 (ANEXO D), em seu artigo 33º, legitima a
Escola de Biblioteconomia como padrão de reconhecimento para as demais instituições
semelhantes. Sua regulamentação, realizada pelo Decreto nº 22.833 de 28 de outubro 1953
(ANEXO E), aponta em seu artigo 2º, alínea d, a obrigatoriedade da oferta de um “corpo
docente e administrativo constituído de pessoas de comprovada capacidade técnica” para as
novas escolas de Biblioteconomia que posteriormente viessem a se constituir. Considerandose que a legislação citada aponta o curso da Escola de Biblioteconomia como padrão e as
normas descritas como uma realidade nos ambiente da FESPSP, é possível perceber que a
capacidade técnica dos docentes de Biblioteconomia da instituição já era notória desde o
período de seu reconhecimento.
O decreto anterior, ainda faz menção ao currículo mínimo que deveria ser adotado.
Ratificando as diretrizes já expostas, ele aponta o currículo desenvolvido pelo curso de
Biblioteconomia da FESPSP também como um padrão a ser seguido. Entretanto, a Escola não
se limitou ao que já estava posto. O currículo foi ampliado nas décadas de 1950 e 1960, que
previa uma formação bibliotecária mais ampla, em três anos.
Em 1977, a Escola de Biblioteconomia altera sua denominação e passa a se chamar
Faculdade de Biblioteconomia e Documentação. As mudanças curriculares continuaram e
uma nova configuração veio a ocorrer em 1984, quando o curso passou a ser ofertado em
quatro anos, com o acréscimo de novas disciplinas ao currículo. Com a crescente oferta de
disciplinas, o número de docentes no quadro institucional também foi ampliado.
Ao longo das décadas seguintes, as competências e habilidades biblioteconômicas
esperadas pela sociedade sofreram transformações. Daí, a necessidade de uma constante
reformulação curricular e das práticas exercidas no dia a dia acadêmico. Já na década de 1990,
diante da homologação da LDB, a busca pelo desenvolvimento do ensino de Biblioteconomia
se expandiu. Objetivando alcançar o reconhecimento social como um curso adequado ao

47

cenário tecnológico e informacional, com um corpo docente qualificado e com a capacidade
de formação de egressos conscientes de seu papel social e de seu potencial técnico.
Em 1999, a Faculdade altera sua denominação mais uma vez, passando a nomear-se,
Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação15, em decorrência do entendimento da
convergência entre as duas ciências e da necessidade de ampliação das temáticas abordadas
durante a formação discente, adaptando-se assim, às modernas formas tecnológicas de gerir o
fluxo informacional.
Muitas dessas mudanças se devem aos profissionais docentes que participaram na
identificação, discussão e operacionalização dos aprimoramentos que deveriam ser feitos. As
concepções do Projeto Político Pedagógico (PPP) expressam tais alterações de forma bastante
nítida. A partir de 2011, um projeto já previa a utilização de ferramentas do ensino a distância,
por meio do desenvolvimento de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e a
incorporação das Atividades Complementares, Trabalhos Temáticos e Seminários Discentes.
Um dos seminários discentes de destaque intitula-se “Bibliotecário Nota 10”. Ele é
realizado pelos alunos ingressantes e visa à identificação e aproximação com as trajetórias
acadêmico-profissionais de bibliotecários que, ao longo do tempo, se destacaram em sua
atuação profissional. Diante da proposição do desenvolvimento de uma exploração biográfica
sobre um bibliotecário de notória relevância, os alunos têm as primeiras experiências de
pesquisa ao realizarem o levantamento dos dados, fatos e realizações do personagem em
questão. Os resultados são apresentados oralmente por meio de seminários abertos a toda
comunidade acadêmica. Tal experiência constitui-se então, em uma forma inicial de
integração com o ambiente acadêmico e, ao mesmo tempo, de identificação com a futura
profissão.
Em 2015, o evento “Bibliotecário nota 10” ocorreu em 10 de março, sob a
coordenação da professora Maria Rosa Crespo, responsável pela disciplina “Tipologia de
Serviços de Informação”. Houve a elaboração de pesquisas de um total de dezesseis
bibliotecários16. Vários deles construíram trajetórias profissionais embasadas na atuação
docente.

15

A Ciência da Informação foi introduzida no Brasil no início da década de 1970, com a criação do curso de
mestrado em Ciência da Informação, do IBBD.
16
São eles: Abner Lellis Correa Vicentini, Regina Fazioli, Antonio Gabriel, Carmen Arruda Botelho, Dinah
Población Aguiar, Elisa Campos Machado, Ernesto Manoel Zink, Noemia Lentino, Heloisa de Almeida Prado,
Ivone Tálamo, Laura Russo, Lenira de Arruda Camargo Fraccaroli, Maria Antonieta Ferraz, Osvaldo Almeida
Junior, Maria Luisa Monteiro Da Cunha e Marta Valentim.
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A figura 7 ilustra a apresentação do grupo destaque do semestre. As alunas17
realizaram a apresentação da bibliotecária Elisa Campos Machado que atuou como docente da
FaBCI/FESPSP de 1995 a 2006, nas disciplinas Administração de Bibliotecas II, Bibliotecas e
Unidades de Informação e Tratamento de Materiais Especiais. Hoje, Elisa ainda atua como
docente na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
Figura 7 – Apresentação da trajetória da bibliotecária e professora
Elisa Campos Machado, no âmbito da atividade “Bibliotecário Nota 10”/2015.

Fonte: FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA
E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO [Blog da Monitoria Científica], 2015.

Como se pode inferir, a temática relacionada ao ensino de Biblioteconomia e aos
profissionais que a executam ainda é muito presente na FaBCI/FESPSP. E tal realidade é
legítima, pois são esses profissionais do ensino superior que contribuem cotidianamente, ao
longo de décadas, na facilitação do acesso aos elementos que favorecem a aquisição de
conteúdos técnicos e de socialização, promovendo assim, uma participação ativa e organizada
dos alunos no meio acadêmico e também em sociedade.
As observações apontadas ao longo deste capítulo têm a intencionalidade de apenas
aproximar o leitor das características locais (específicas da cidade de São Paulo) e
17

Alunas do primeiro semestre do curso de Biblioteconomia do ano de 2015: Adriana Nogueira, Anna Destro,
Débora Maciel, Laís Oliveira e Laura Cielavin.
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institucionais (atreladas à FaBCI/FESPSP) que permearam o desenvolvimento do ensino de
Biblioteconomia ao longo do tempo. A figura 8 ilustra os principais fatos, desde o início do
século XX, que marcaram essas duas perspectivas e foram abordados ao longo deste capítulo.
Figura 8 – Linha do tempo representativa do ensino de Biblioteconomia
em São Paulo: alguns fatos marcantes

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

Assim, com o apoio da síntese exposta, fica visível o entrelaçamento existente entre
alguns dos fatos históricos que marcaram a cidade de São Paulo a partir do século XX e o
desenvolvimento do ensino de Biblioteconomia na FaBCI/FESPSP.
Por fim, cabe ainda destacar que, ao longo desses 75 anos – comemorados neste ano
de 2015 –, ocorreram modificações na estruturação do ensino superior brasileiro. Em
consequência, verificaram-se mudanças no perfil dos docentes atuantes nesse segmento de
ensino. Cabe então, realizar a análise mais atenta às nuances relacionadas à profissionalização
docente no ensino superior das últimas décadas. E, dessa forma, elucidar os aspectos teóricos,
legais e formativos entrelaçados na ação docente do ensino biblioteconômico.
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6 PROFISSÃO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR
As temáticas relacionadas à educação e, sobretudo àquelas alusivas à docência, já
foram tema de diversos estudos. Entretanto, há a percepção de que a centralidade das
discussões mudou. Até meados do século XX, o foco estava, principalmente, na discussão das
técnicas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem e aos métodos de ensino. Havia
uma significativa discussão sobre a forma mais eficaz da promoção da educação. Atualmente,
há uma gama de pesquisas que se voltam para o aspecto humano do processo educacional,
isto é, a relação professor-aluno e todas as nuances que estão imbricadas nessa relação. Nela,
há uma articulação crítica acerca das práticas e realidades em que esses atores estão
intimamente envolvidos no processo educacional.
É nesse contexto que diversos estudos direcionados à análise do profissional docente
surgem. Eles provocam uma reflexão sobre a formação docente, suas práticas, desafios,
angústias, conquistas etc. No entanto, é preciso analisar tal grupo de uma maneira mais
facetada, pois o magistério adquirirá características peculiares de acordo com o nível
educacional no qual atua, pois as peculiaridades do grupo de docentes que trabalham com a
educação básica tende a diferir de forma significativa às do grupo de profissionais docentes
que atuam, por exemplo, no ensino superior.
Assim, neste capítulo, busca-se promover uma breve reflexão sobre os aspectos que
permeiam a profissão docente, com o delineamento de perfil do docente da educação superior
no Brasil, ressaltando os aspectos legais e formativos desse grupo. E, por meio dessa
caracterização, pretende-se então, inserir o docente de Biblioteconomia no contexto de
análise.
Mas, para que tais investigações sejam desenvolvidas de forma adequada, é preciso
trazer à tona a apreciação de alguns aspectos teóricos que integram tais discussões. Dentre
eles, o conceito de profissão.
6.1 Definição e percepções sobre o conceito de profissão
Cabe, antes da construção de um perfil do profissional docente, destinar o olhar a uma
breve análise sobre o conceito de profissão. De antemão, sabe-se que tal significado não é
uníssono. Por ser oriundo de uma construção social que diferencia certo grupo ocupacional, o
conceito se torna variável no tempo e no espaço. Assim, delimitá-lo é uma tarefa complexa.
Pretende-se então, uma concisa apreciação.
O conceito de profissão possui um longo percurso. A expressão profession – oriunda
do latim – estava relacionada com uma declaração, expressão, ou seja, o ato de professar algo.
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Após o século XVI, passa a ter outro sentido, relacionando-se com o termo a designação de
atividades que recebiam formação em universidades –, como por exemplo, Medicina e Direito
– ou àquelas de reconhecido status social – como os integrantes do clero e os militares. Com o
passar dos séculos, houve o desenvolvimento de uma diversidade de análises teóricas sobre o
conceito profissão (BOSI, 1996).
Dentre as diversas teorias sobre profissão, os teóricos funcionalistas tiveram grande
notoriedade. Eles desenvolveram, por volta do final dos anos de 1930, um conjunto específico
de atributos que iriam diferenciar a mera ocupação do conceito de profissão. Na perspectiva
dessa abordagem, os atributos formadores do profissional eram:
[...] a existência de um corpo de conhecimento suficientemente abstrato e
complexo para requerer um aprendizado formal prolongado; uma cultura
profissional sustentada por associações profissionais; uma orientação para as
necessidades da clientela e um código de ética (DINIZ, 2001, p.20).

Dessa maneira, para eles, o conhecimento, a institucionalização do aprendizado
prolongado, a formalização das associações de classes e seus códigos de ética, bem como, a
relação benéfica com os clientes são itens fundamentais para o sistema social e se tornam uma
referência para a caracterização da sociedade industrial moderna (ANGELIN, 2010).
Com o passar das décadas, os teóricos funcionalistas foram duramente criticados. Tal
desaprovação estava embasada na seleção arbitrária de atributos, na inexistência de uma
análise da relação entre essas particularidades e na desconsideração dos quesitos históricos e
culturais que circundam o conceito de profissão. Nessa medida, os histórico-comparativistas
percebiam que as realidades locais deveriam ser consideradas e, muitas delas, eram
dissonantes dos atributos elencados pelos funcionalistas (ANGELIN, 2010). Assim, mesmo
diante da carência de algum dos atributos acima elencados por Diniz (2001), era possível o
estabelecimento de um perfil profissional.
Outras teorias surgiram ao longo do século XX, como por exemplo, o modelo
interacionista – de origem norte-americana. Ele busca desconstruir os pressupostos defendidos
anteriormente. Para eles, o conhecimento técnico e as variações de atributos formadores dos
profissionais não são suficientes para caracterizar o fenômeno profissional. Havia então, que
se levar em conta as interações sociais, a personalidade e a identidade dos sujeitos. Considerase então, que os profissionais – portadores de diplomas e com autorização legal para o
exercício da função – têm a construção de sua identidade pautada nas relações coletivas e nas
trocas simbólicas realizadas com outros profissionais (ANGELIN, 2010).
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A partir dos anos de 1970, surgem novas teorias sobre o conceito. No âmbito da
Sociologia das Profissões, um dos maiores desafios era definir com clareza a designação do
termo profissão e, para isso, Eliot Freidson contribuiu de forma significativa. Sua principal
colaboração está centrada na percepção de que era preciso debruçar-se sobre os estudos
conceituais, porém, considerava insensato propor uma definição categórica e definitiva sobre
o conceito. Para ele, profissão
[...] diz respeito ao trabalho especializado pelo qual uma pessoa ganha a
vida numa economia de troca. Mas não é simplesmente qualquer tipo de
trabalho que os profissionais fazem. O tipo de trabalho que realizam tem
caráter esotérico, complexo e arbitrário: requer conhecimento teórico,
competência e discernimento que as pessoas comuns não possuem, não
podem compreender completamente e não podem avaliar prontamente. Além
do mais, o tipo de trabalho que realizam é considerado especialmente
importante para o bem-estar de indivíduos ou da sociedade em geral, e tem
um valor tão especial que o dinheiro não pode lhe servir de única medida: é
também Boa Obra. É a capacidade de realizar esse tipo especial de trabalho
que distingue os chamados profissionais da maioria dos outros trabalhadores
(FREIDSON, 1998, p. 246, grifos nossos).

Percebe-se, na definição acima, que não há uma listagem de atributos pré-estabelecida
de forma fixa e autoritária. Há uma clara distinção ao comparar essa definição com aquela
estabelecida pelos funcionalistas. Ademais, Freidson (1998) introduz o conceito de autonomia
profissional, vista como a capacidade de avaliar e gerir o desenvolvimento do trabalho
realizado. Ele salienta, em sua teoria, tanto a autonomia teórica – que é descortinada por meio
do domínio técnico do profissional – e a autonomia socioeconômica – que pode ser expressa
pela capacidade de gerir a organização social e econômica do trabalho. Esse novo elemento,
passa então a diferenciar, de maneira ainda mais clara, uma profissão de uma mera ocupação
(BOSI, 1996).
Freidson (1998) considera que o Estado tem um papel fundamental no nível de
autonomia que os profissionais conseguem alcançar em suas atividades. Assim, é
o Estado que possibilita a criação e a manutenção do controle ocupacional da
divisão do trabalho, do mercado de trabalho e o do modo de ensino. Existem
diferentes Estados que se organizam e possuem políticas diferentes
(ANGELIN, 2010, p. 10).

Nessa concepção, há que se considerar a existência de profissionais mais e menos
autônomos diante de suas atividades profissionais. Essa variação está claramente relacionada
com o perfil e atuação do Estado.
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Dentre a população brasileira, o conceito de profissão está intimamente relacionado
com a detenção de um diploma de ensino superior. E, as exigências de um diploma
universitário aumentaram consideravelmente ao longo do tempo, ampliando a corrida
populacional em busca de uma melhor formação. A título de ilustração, os dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) são bem expressivos18.
Segundo o Instituto, o número de alunos concluintes nos cursos de graduação presenciais em
1991 era de 236.410. Já em 2010, esse número aumentou para 829.286 alunos. Ou seja, em
menos de 20 anos, o número de alunos concluintes no ensino superior presencial no Brasil
elevou-se em cerca de 350%. Cabe destacar que, tais dados são parciais, pois o
desenvolvimento das tecnologias informacionais, voltadas para educação superior a distância,
também cresceu nas últimas décadas, ampliando assim, o acesso aos mais diversos cursos de
graduação, como ilustra o gráfico adiante.
Figura 9 – Evolução do número dos cursos de graduação
segundo a modalidade de ensino – Brasil – 2009-2012

Fonte: BRASIL, 2014, p. 55. Gráfico elaborado pela Deed/INEP.

Tais dados – divulgados recentemente pelo INEP – apontam que o crescimento do
número de cursos de graduação entre os quatro anos analisados foi de aproximadamente 10%
na modalidade presencial e de 36% na modalidade a distância. A propagação da modalidade
18

Os dados das sinopses estatísticas da educação superior estão disponíveis, em forma tabular, em:
<http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>. Acesso em: 25 set. 2015.
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de ensino a distância (EAD) pode ser relacionada também com a ampliação de melhoria do
acesso à internet nos domicílios brasileiros. Mas, mesmo com esse relevante crescimento, a
modalidade de ensino presencial ainda é preponderante na estrutura da educação superior
nacional. E, em decorrência do crescimento de ambas, gera-se a necessidade de ampliação
quantitativa de profissionais docentes no ensino superior.
Aproveitando-nos dessa temática relacionada ao

ensino

e objetivando

os

desdobramentos das discussões promovidas nas próximas páginas, é preciso apreciar a
validade do uso da expressão “profissão docente”. Ou seja, cabe analisar se a adjetivação
“profissional” pode, de fato, ser atrelada ao docente. Há um embate teórico bastante acirrado
sobre a questão.
Considerando-se alguns dos aspectos mencionados nas definições de profissão – com
destaque para a existência da autonomia teórica e socioeconômica, da complexidade técnica
da função e da significativa valoração monetária e social do trabalho –, alguns autores não
consideram a docência uma profissão. Oliveira (s.d. apud CERICATO, 2010, p. 9-10) aponta
que
[...] é extremamente difícil enxergar a profissão docente com autonomia e
poder. A profissão docente tem passado por um processo de proletarização,
ao longo da história da educação brasileira, visto que a expansão escolar
recrutou uma massa de profissionais sem as necessárias habilitações
acadêmicas e pedagógicas. Dessa forma, antagonicamente, assiste-se à
degradação do estatuto, dos rendimentos e do poder/autonomia. A tendência
à diminuição da autonomia profissional do professor é reforçada pelas
políticas públicas que tendem a separar os atores que planejam dos que
executam; isso é, quem elabora os currículos e programas e quem os executa
pedagogicamente. Tal fato vem desde a educação jesuítica ao transplantar
uma cultura intelectual “alienada e alienante”. Junto a isso, mais
recentemente, a qualidade do trabalho docente cede lugar à quantidade,
devido à intensificação de tarefas administrativas que lhe são cobradas [...]

De maneira similar, Cericato (2010) alerta para a possibilidade de designar a docência
como uma semiprofissão com base na reflexão de Perrenoud (2001). Ela destaca que
[...] faltam à docência uma base de conhecimentos teóricos e procedimentais
comuns e uma explicitação dos próprios esquemas e das formas de
desenvolvê-los e avaliá-los, como ocorre em outras profissões, dotadas de
maior valorização social, como a dos advogados, médicos e engenheiros. De
acordo com o autor [em referência a Perrenoud], nessas profissões há maior
“controle de qualidade” da formação, estágios supervisionados com grande
carga horária prática, código de ética e conselhos que regulam as normas
profissionais e aos quais se pode recorrer em caso de má conduta
profissional (CERICATO, 2010, p. 9).
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É possível relacionar o pensamento de Cericato (2010) com as convicções
anteriormente expostas por Enguita (1991). Ele ponderou claramente sobre a questão ao
considerar que os docentes se movem "dentro dos limites da ambiguidade” (ENGUITA, 1991,
p.44). Ou seja, para ele, a docência não atende aos requisitos específicos que a colocariam em
um patamar de uma “profissão legítima”, mas também não se insere totalmente no campo da
proletarização. Assim, para o autor, a presença dessa dualidade posiciona a docência como
uma semiprofissão. As principais problemáticas, segundo sua visão, estão relacionadas à
parcialidade de independência para atuação profissional (já que a maioria é assalariada e
diretamente submetida a uma instituição) e à ausência de auto-regulação (já que os estatutos
são definidos por órgãos externos aos docentes, como por exemplo, secretarias de educação).
Nesse sentido, diante das argumentações desenvolvidas por estes e diversos outros
autores que dialogam neste mesmo viés, é possível perceber que a docência está repleta de
problemáticas específicas que impactam diretamente sobre sua demarcação profissional. Elas
se relacionam, principalmente, à desvalorização das habilitações (onde, por conta de um
pseudo talento individual para educar, abre-se mão da formação legal para a atuação), à
restrição das instituições de ensino ao pleno exercício educacional (onde o docente tem sua
autonomia de ação cada vez mais limitada e cerceada), à desvalorização do fazer docente
(onde a prática da remuneração precária tende a ser socialmente aceita por se tratar de um
grupo volumoso, majoritariamente feminino e, geralmente, oriundo das classes médias e
baixas).
Entretanto, outros teóricos desenvolvem uma visão contrária a essa direção. Para eles,
o fazer docente não é uma mera ocupação19. Ao contrário, cada professor é considerado um
profissional da educação. Defende-se que o profissional docente possui um conhecimento
específico relacionado com ação de ensinar que é fundamental para o bem-estar social. Ou
seja, leva-se em conta a complexidade do fazer docente, sendo este capaz de transformar
meras informações curriculares em conhecimentos internalizados pelos educandos. Esse saber
docente se torna um
[...] saber profissional docente quando e se o professor o recria mediante um
processo mobilizador e transformativo em cada ato pedagógico, contextual,
prático e singular. Nessa singularidade de cada significação, o profissional
tem que saber mobilizar todo o tipo de saber prévio que possui,
transformando-o em fundamento do agir informado, que é ato de ensinar
enquanto construção de um processo de aprendizagem de outros e por outros
19

Uma mera ocupação pode ser vista como uma atividade que não possui um conjunto preciso/específico de
atributos, de fácil aprendizagem e desprovida de conhecimentos abstratos singulares (ANGELIN, 2010).
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– é, nesse sentido, arte e técnica, mas fundada em ciência. Dominar esse
saber, que integra e mobiliza, operando a convergência que permite ajustá-lo
a cada situação é, sim, alguma coisa de específico, que se afasta do mero
domínio de conteúdos, como da simples ação relacional e interpessoal
(ROLDÃO, 2007, p. 101, grifos nossos).

Diante dessa exposição, identifica-se a defesa da adjetivação profissional ao docente
por conta de seu conhecimento específico: o ato de ensinar. É o saber-fazer que,
principalmente, diferencia o profissional docente dos outros profissionais e o legitima por
meio da prática.
É fato que muitos desafios se colocam à frente desse grupo profissional. A autonomia
do professor tem sido limitada em muitas instituições educacionais, sejam elas públicas ou
privadas, de ensino básico ou superior. Entretanto, a postura de Freidson (1998) ao relativizar
o acesso à autonomia de acordo com o perfil estatal do período e do contexto local se mostra,
em nossa perspectiva, bastante coerente. Há instituições onde o professor pode exercer seu
saber-fazer com autonomia. Em outras, tal prática tem sido cerceada em alguma medida. Mas,
acredita-se ser inadequado destituir o professor de seu perfil profissional por conta desse
entrave.
A ausência de um estatuto nacional que resguarde e prime pelos preceitos éticos da
categoria, bem como o melhor controle de acesso à profissão, ainda são desafios que se
impõem no cenário brasileiro. Contudo, principalmente a partir da década de 1990, alguns
avanços foram alcançados. Destaca-se a segurança jurídica trazida pela definição de vários
aspectos legais da profissão docente por meio da LDB. Tais avanços obtiveram ampla
repercussão, inclusive, no ensino superior, como poderá ser analisado nas páginas seguintes.
6.2 O profissional docente de ensino superior no Brasil: aspectos legais
A relação cotidiana com a escola e profissionais docentes é significativa para grande
parte dos brasileiros. Essa relação tende a se iniciar ainda na educação básica, em nível préescolar, e avançar ao longo dos anos. A escola se configura, então, como um lugar de muitas
memórias, vivenciadas por um tempo significativamente prolongado.
Mas, a essas tais memórias estão entrelaçadas as lembranças dos diversos professores
que compuseram a história educacional de cada indivíduo. A construção da imagem e do
significado de um professor é desenvolvida e amadurecida durante esse período. No entanto, a
percepção que se constrói sobre o docente da educação básica, comparativamente ao docente
no ensino superior, é bem diferenciada. São tipologias de profissionais da educação bem
específicas, inclusive em seus aspectos legais.
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A LDB é considerada a Carta Magna da Educação. Sua demanda surgiu em
decorrência das exigências trazidas pela Constituição Federal de 1988 onde, dentre os vários
direitos sociais elencados, está o direito à educação. Nesse sentido, era preciso estabelecer e
normatizar as bases e diretrizes da educação nacional. O texto da LDB/1996 é considerado
moderno e abrangente, pois inclui aspectos relacionados à definição das atribuições das
escolas e dos docentes, orientações curriculares e disciplinares, tratamento específico à
Educação de Jovens e Adultos, ao ensino tecnológico e à educação especial.
De acordo com o estabelecido em seu título quinto – Dos níveis e das modalidades de
educação e ensino –, a educação escolar é formada por duas áreas. A primeira é a educação
básica – composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. A
segunda área é formada pela educação superior. E, a partir de seu 43º artigo, há a
apresentação das finalidades da educação superior, como expresso a seguir.
Art. 43º. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e
do pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que
vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 1996, p.
16-17).

Como se pode perceber, há a valorização explícita do pensamento reflexivo voltado às
demandas sociais e com expressiva proximidade com a comunidade. Além disso, em seu
inciso quarto, a lei aponta a possibilidade da comunicação dos conhecimentos desenvolvidos
em meio acadêmico através do ensino. Tal tarefa está diretamente relacionada com o saberfazer dos profissionais docentes da educação superior.
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A LDB também aponta o perfil esperado do professor da educação escolar brasileira.
Há um capítulo destinado às normas relativas à formação docente. Nele diferem-se,
claramente, as exigências relacionadas ao profissional docente que atua no ensino básico
daquele que leciona no ensino superior. Os artigos a seguir apontam tais determinações.
Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na
modalidade Normal.
[...]
Art. 65º. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá
prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.
Art. 66º. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em
nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e
doutorado.
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso
de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico.
[...]
Art. 87º. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da
publicação desta Lei.
[...]
§ 3º. Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:
[...]
III - realizar programas de capacitação para todos os professores em
exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância;
[...] (BRASIL, 1996, p. 22-23; 29-30).

As exigências para atuação na educação básica são nitidamente mais rígidas do que
aquelas elencadas para o exercício da docência em nível superior. O docente da educação
básica – a partir do segundo ciclo do ensino fundamental – precisa, para o livre exercício da
profissão, possuir formação superior plena em nível de licenciatura e o cumprimento de
trezentas horas, no mínimo, de estágio monitorado em salas de aula. Ao tornar expressa tal
exigência, a norma demonstra responsabilidade e zelo com o educando, conferindo-lhe o
direito de contar com um profissional da educação capacitado ao longo de seu processo
educativo. Além disso, a lei ainda determina a responsabilidade de investimento na
capacitação dos professores em exercício na educação pública, viabilizando sua execução.
Entretanto, a demarcação dos pré-requisitos para atuação no ensino superior são mais
tênues. Explicita-se somente que tal preparação se dará por meio do ensino de pós-graduação,
de preferência na modalidade stricto sensu. Não obstante, o parágrafo único do art. 66º da
LDB abre uma lacuna ao sinalizar que o notório saber pode substituir a titulação mencionada.
Tal conjuntura provoca
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um aumento significativo da demanda por esses cursos [mestrado e
doutorado] e o crescimento de sua oferta, especialmente na área da
Educação, uma vez que se nota uma ausência da formação para a docência
superior nos programas de pós-graduação (PIMENTA; ANASTASIOU,
2002, p. 40).

A figura 10 corrobora a afirmação de Pimenta e Anastasiou (2002) ao demonstrar o
crescimento de docentes no ensino superior com cursos de mestrado e doutorado nos últimos
anos.
Figura 10 – Evolução do número de funções docentes em exercício, segundo grau de
formação – Brasil – 2009-2012

Fonte: BRASIL, 2014, p. 75. Gráfico elaborado pela Deed/Inep.

Cabe destacar que o perfil acima delineado é um mescla da formação dos profissionais
docentes das instituições públicas e privadas do país. Olhando desse modo, percebe-se que há
uma tendência de cumprimento ao que se impõe em lei. Por meio do nítido decréscimo do
investimento em cursos de especialização, se pode inferir que há uma propensão à escolha
pelos cursos stricto sensu pelos docentes em questão, já que ambas as modalidades –
mestrado e doutorado – se encontram em elevação.
Todavia, retomando a afirmação das docentes anteriormente mencionadas, a vivência
empírica tende a sinalizar que um número ainda pouco expressivo opta por realizar seus
estudos de pós-graduação na área educacional. Assim, o docente da educação superior pode
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chegar a sê-lo, de maneira legal, sem o contato com as reflexões acerca dos conteúdos e
práticas pedagógicas tão valorizadas pelos profissionais da educação básica. Pois, tais
profissionais com curso de mestrado ou doutorado em Educação ainda são minoria na grande
parte das universidades brasileiras.
Nessa circunstância não é complexo definir o perfil do professor da educação superior
do país. Eles são
os pesquisadores dos vários campos do conhecimento (historiadores,
químicos, filósofos, biólogos, cientistas políticos, físicos, matemáticos,
artistas, etc.) [que] adentram o campo da docência no ensino superior como
decorrência natural dessas suas atividades e por razões e interesses variados.
[...] Assim, sua passagem para a docência ocorre “naturalmente”; dormem
profissionais e pesquisadores e acordam professores! (PIMENTA;
ANASTASIOU, 2002, p. 104)

Poder-se-ia, tranquilamente, incluir dentre os profissionais elencados por Pimenta e
Anastasiou (2002) a figura do bibliotecário. No contexto da inserção da Biblioteconomia no
rol das áreas do conhecimento ministradas em nível de ensino superior – em meados do
século XX – o docente era nomeado
a partir de seleção de bons profissionais, esses conhecedores do “como
fazer”. Nas salas de aula transferiam o que sabiam e que usavam com
desenvoltura. E isso, por certo, ia ao encontro dos desejos implícitos e
explícitos dos discentes: eles desejavam o conhecimento técnico como salvoconduto para aventurar-se pelo universo das bibliotecas visto como mercado

de trabalho (MILANESI, 2002, p. 17).
Mas, o século XXI trouxe mudanças. A intensificação do uso das tecnologias na
educação, o fortalecimento da globalização e o estreitamento das distâncias entre aluno e
informação fizeram com que o desejo dos estudantes do ensino superior fosse incrementado.
Assim, os professores dos cursos de graduação em Biblioteconomia se defrontaram com
dilemas que somente a técnica não era mais capaz de solucionar. Aliás, um deles era
intrínseco à própria sala de aula: o ato de ensinar. Diversas pesquisas na área educacional20
mostraram que somente o conhecimento conteudístico já não é suficiente para uma promoção
eficaz da aprendizagem. Diante dessa problemática, houve a necessidade de ampliar a visão
sobre a prática docente no ensino superior, com foco inicial para as possibilidades formativas
desse profissional bibliotecário – tema exposto a seguir.
20

Com destaque para aquelas que se debruçam sobre as tendências pedagógicas progressistas, como por
exemplo, a corrente progressista libertadora (representada por Paulo Freire), a progressista libertária
(representada por Freinet) e a crítico-social dos conteúdos (representada por Saviani).
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6.3 O profissional bibliotecário em sala de aula: a necessidade de uma formação
multidimensional
A adjetivação profissional, atrelada ao fazer bibliotecário, tem sido cada vez mais
aceita socialmente. Hoje, o bibliotecário – visto como aquele que presta informações
profissionalmente – tem se tornado precioso à sociedade. Muitas organizações já perceberam
o valor que as práticas biblioteconômicas podem agregar aos seus produtos e serviços.
Com relação aos aspectos que caracterizam um fazer profissional – discutidos na
abertura deste capítulo –, já é possível perceber que a Biblioteconomia já avançou em muitos
deles. Diversos anseios de classe tornaram-se realidade. Houve avanços legais específicos,
como por exemplo, a regulamentação do exercício da profissão, a atuação de órgãos de classe,
a definição de um código de ética, a definição de uma formação acadêmica etc. Todas essas
conquistas ampliam a percepção social sobre o caráter profissional do saber bibliotecário.
Além disso, a identidade de classe já está consolidada. Há uma cultura profissional
nesse fazer que, para ser realizado em sua plenitude, requer um aprendizado prolongado, já
que é um trabalho com perceptível especialização e com dimensões bastante complexas. Essa
prática profissional tem contribuído para o bem-estar dos indivíduos, das organizações e da
sociedade. E, diante desse potencial, a amplitude e a relevância da atuação bibliotecária tende
a ultrapassar os limites físicos das bibliotecas.
Desde o final do século XX, esse novo contexto já se faz presente. De um determinado
ângulo, percebe-se que o usuário da informação já não é mais o mesmo. Ele já é capaz de
realizar uma infinidade de pesquisas em seu computador pessoal, beneficiando-se das
vantagens trazidas pelos avanços da web. Na outra extremidade, a informação se configurou
em um insumo primordial à tomada de decisão. Mas, ao mesmo tempo, se torna cada vez mais
urgente, volátil e perecível. Diante dessa dualidade de transformações, não cabe mais a
insistência no uso da tradicional prática biblioteconômica. Ela já não é mais suficiente para
atender às demandas sociais (MILANESI, 2002).
Diante desse contexto, o foco da ação bibliotecária apresenta uma propensão à
mudança. Pois, por mais competente que a prática de selecionar, tratar e disseminar a
informação seja realizada, a plenitude só será alcançada se o olhar desse profissional estiver
voltado, de fato, às necessidades de seus usuários. Aliás, esse olhar necessita ser cada vez
mais abrangente. A excelência da atividade tende a ser alcançada por meio de uma atuação
estratégica dentro das organizações, levando-se em conta não só os anseios dos usuários, mas
também, as expectativas institucionais, os impactos gerados pelo ambiente externo, as
possibilidades de inserção de novas tecnologias e recursos etc.
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Mas, não se pode ignorar a real conjuntura nacional. O Brasil é um país diverso, que
vivencia, concomitantemente, realidades extremamente desiguais. Assim, em várias cidades
brasileiras, o bibliotecário ainda está “encastelado” em sua biblioteca, preocupado com o rigor
das regras de organização. O estigma do “guardador de livros” ainda se faz presente. E, tal
situação não é uma realidade restrita ao interior do país. Mesmo em alguns grandes centros,
há um desconhecimento social sobre o saber e o fazer do bibliotecário.
Infere-se que grande parte dessa segregação entre os bibliotecários e a sociedade pode
estar relacionada com o desenvolvimento inconsistente do ensino de Biblioteconomia. Ele,
por muitas décadas, esteve centrado, quase que exclusivamente, no treino das rotinas
organizativas e no desenvolvimento de uma cultura generalista entre os estudantes. A
centralidade estava no acervo, alijando assim, o olhar bibliotecário daquele que deveria ser o
centro de suas atenções: o usuário.
O ambiente universitário, entendido aqui como parte da sociedade, também apresenta
uma inclinação a direcionar um olhar minoritário à Biblioteconomia. Portanto, se
[...] a biblioteconomia de outrora tivesse essa preocupação de adequar-se,
rigorosamente à ideia de universidade e à sociedade onde ela se plantou, a
trajetória da profissão seria outra. A prioridade dada à técnica, a insistência
no treino das rotinas, quase nivelado ao adestramento, fizeram dos cursos de
Biblioteconomia algo menor, quase sempre desprezado e sem expressão
entre as outras áreas do conhecimento que as universidades abrigam
(MILANESI, 2002, p. 16).

As duras palavras de Milanesi (2002) trazem à tona o caráter cíclico da problemática
aqui investigada. Como, no Brasil, há poucos cursos de pós-graduação voltados
especificamente para o professor que deseja se preparar para atuar na educação bibliotecária
de nível superior; a práxis de sala de aula é, muitas vezes, pautada sobre as experiências
educacionais de outrora – àquelas da época em que esse professor ainda assumia o papel de
aluno. Percebe-se então, o risco que esse docente possa reproduzir as ações de seus antigos
professores, potencialmente permeada por uma educação bancária21 onde, a excessiva
valorização da técnica e do acervo, culminaram na ampliação do distanciamento das reais
necessidades sociais.
21

O termo “educação bancária” foi desenvolvido por Paulo Freire, considerado um dos mais renomados
educadores brasileiros. Em 1970, data da 1º edição da obra “Pedagogia do Oprimido”, ele definiu educação
bancária como um processo que “em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da
educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receber os depósitos, guardá-los
e arquivá-los. [...] Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão de educação, não
há criatividade, não há transformação, não há saber (FREIRE, 1994, p. 33).
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Diante dessa tendência, fica mais claro o risco de uma preparação para a prática do
ensino biblioteconômico universitário de natureza exclusivamente técnica. O seu reflexo
recairá diretamente sobre a percepção que a sociedade constrói sobre o profissional
bibliotecário. É preciso então, discutir e ressaltar as outras dimensões que compõem a prática
da docência de Biblioteconomia no ensino superior – tão significativas quanto os aspectos
técnicos.
Severino (2007) trata das nuances formativas do professor no atual contexto sóciohistórico brasileiro. Sua maior contribuição é no tocante à sistematização de uma proposta de
formação integral do professor, descrevendo-as em três dimensões. Para ele,
Um adequado projeto de formação de profissionais da educação, no que
concerne a seus conteúdos formativos, é tarefa que pressupõe, pois, o
desenvolvimento articulado dessas três grandes perspectivas, que se impõem
com a mesma relevância que se distinguem, mas, ao mesmo tempo,
implicam-se mutuamente e só produzem seu resultado se atuando
convergente e complementarmente. São os saberes necessários do docente,
que se consolidam pelo domínio dos conteúdos específicos, das habilidades
técnicas e das relações situacionais (SEVERINO, 2007, p. 124-125)

A dimensão dos conteúdos está relacionada diretamente com o domínio de
conhecimentos específicos. Ou seja, trata-se do saber individual do professor. O investimento
docente nesta área tende a ser alto e contínuo. No geral, a dimensão conteudista da
Biblioteconomia é adquirida inicialmente nos cursos de formação (graduação e pósgraduação) e, posteriormente, nos cursos/eventos de educação continuada (normalmente, com
curta duração e sobre temáticas específicas da área).
Já o domínio das técnicas e metodologias de ensino está voltado ao conhecimento e
aplicabilidade dos métodos didáticos. Não é adequado que a prática educativa seja exercida
com bases experimentais ou intuitivas. Nesse sentido, é preciso ter o domínio de uma gama de
ações que podem ser desenvolvidas para alcançar a aprendizagem de um determinado
conteúdo ou habilidade. Trata-se então, do “como” fazer. Não se objetiva-se aqui realizar um
aprofundamento sobre as conceituações relacionadas às metodologias didáticas. Entretanto,
cabe abordá-las, sucintamente, apenas como forma de aproximar tais possibilidades do ensino
superior de Biblioteconomia.
Vilarinho (1985) elencou algumas técnicas metodológicas de ensino, dentre elas: a
individualizada (voltada para atender às diferenças individuais específicas, como por
exemplo, o estudo dirigido e a instrução programada); a socializada (voltada para o alcance
da interação social e mental entre os alunos, como por exemplo, painéis, discussões,
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brainstorming22 e seminários) e a sócio-individualizada (voltada à conquista do
(re)equilíbrio/ajustamento de interação entre o grupo, como por exemplo, o método de
problemas e o método de projetos).
Libâneo (1990) acrescenta às anteriormente citadas o método de exposição pelo
professor (ou, simplesmente, método expositivo). Por meio da exposição lógica do conteúdo,
espera-se que o professor consiga “mobilizar a atividade interna do aluno de concentrar-se e
de pensar, e a combine com outros procedimentos [...]” (LIBÂNEO, 1990, p. 161).
Entretanto, é preciso cautela em sua utilização, pois ele apresenta uma centralidade na figura
do professor e, por conta disso, aproxima-se muito dos preceitos da pedagogia tradicional e da
educação bancária.
De forma generalista, a qualificação docente voltada para o desenvolvimento da
dimensão das técnicas e metodologias de ensino não é tão valorizada quanto a perspectiva do
conhecimento técnico. No contexto brasileiro, constata-se a escassez de cursos, em nível de
pós-graduação, que promovam o desenvolvimento prático da ação pedagógica. A grande
maioria tende a estar centralizada na discussão da esfera teórica, o que gera o desinteresse de
diversos docentes em frequentá-los. E, até mesmo os eventos e cursos de curta duração
privilegiam a dimensão dos conteúdos e não o desenvolvimento das habilidades didáticas.
Cabe sinalizar a promoção de eventos que – mesmo como exceções – buscam
transformar esse cenário. Citam-se, como bons exemplos, o Encontro Nacional de Educação
em Ciência da Informação (ENECIN) e o Seminário Nacional de Avaliação Curricular
(SNAC)23. Eles tratam diretamente das relações educacionais específicas dos cursos de
Biblioteconomia no Brasil. As discussões ocorridas neste ano se mostraram bastante
produtivas ao abordar práticas efetivas que ocorrem em diversos cursos de Biblioteconomia
no país, como por exemplo, o uso do AVA, as formas práticas de promoção à leitura dos
textos acadêmicos, as possibilidades de uso de ferramentas/sistemas para o ensino das
Linguagens Documentárias e da Catalogação24, as possibilidades pedagógicas no curso
graduação em Biblioteconomia na modalidade EAD que está em processo de formulação,
dentre outros. Os eventos acima citados foram promovidos pela ABECIN. Ela se destaca ao
promover a discussão e o aprimoramento do ensino na área da Ciência da Informação. A

22

Desenvolvimento coletivo de ideias criativas; “chuva de ideias”.
O IX SNAC e o VI ENECIN ocorreram, respectivamente, nos dias 20 e 21 jul. 2015, no auditório da FESPSP.
Maiores detalhes estão disponíveis em: <http://www.abecin.org.br/eventos.php>.
24
Houve destaque para o uso do Software para Gerenciamento de Tesauros – TECER, desenvolvido pelo IBICT
e para o MARCEdit, desenvolvido por Terry Reese. Ambos, softwares livres.
23
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promoção dos seminários, encontros e oficinas pedagógicas entre profissionais do ensino
superior oportuniza o debate e o compartilhamento das novas práticas docentes.
Além da dimensão dos conteúdos e da dimensão das técnicas didáticas, há também, a
dimensão das relações situacionais ou político-sociais. Ela inclui a percepção humana de
todos os sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem biblioteconômico,
incluindo o conhecimento de si – enquanto indivíduo e enquanto docente –, o conhecimento
mínimo do outro – ou seja, dos educandos envolvidos – e também, do mundo que nos cerca.
Nesse contexto, o olhar-se enquanto professor e a análise crítica das práticas deve ser uma
ação concomitante ao esforço de (re)conhecimento do alunado e das possibilidades de criar e
aprender com ele. E, para isso, não se podem ignorar as variantes do mundo que nos cerca.
A imagem adiante é uma tentativa de sintetizar essas multidimensionalidade que deve
estar presente na formação dos profissionais docentes de Biblioteconomia no ensino superior.

Figura 11 – Esboço das dimensões que compõem a formação dos profissionais docentes

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.
Com base em Vilarinho (1985) e Libâneo (1990).
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Comparativamente, como ilustrado na imagem apresentada, há um desequilíbrio entre
a valorização da dimensão dos conteúdos e do conjunto formado pelas dimensões das
habilidades didáticas e das relações situacionais. Tal percepção é fruto de uma breve
observação empírica da atual realidade educacional, como um todo. Julga-se então, que essa
desarmonia tende a comprometer a qualidade do processo educacional, pois, como ele é um
processo eminentemente humano, se torna imprescindível o desenvolvimento de um olhar
atento às formas de executá-lo e aos relacionamentos – afetuosos e conflitantes – que ele
propicia.
No sentido dessa acepção, se percebe que a temática da multidimensionalidade na
formação profissional do docente se relaciona claramente com a problemática investigada
neste trabalho de pesquisa, uma vez que as escolhas formativas que cada docente realiza ao
longo de sua trajetória acadêmico-profissional pode expressar a valoração atribuída às
dimensões apresentadas, privilegiando algumas em detrimento de outras.
Assim, o capítulo seguinte é dedicado à análise dos depoimentos dos docentes de
Biblioteconomia da FaBCI/FESPSP e à apresentação e discussão dos resultados de pesquisa,
apreciando assim, esses perfis formativos e as diversas outras percepções relacionadas à
escolha pela docência enquanto profissão.
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7 COMO O BIBLIOTECÁRIO SE TORNA PROFESSOR? A VOZ DOS DOCENTES
DA FaBCI/FESPSP EM ANÁLISE
Este capítulo diferencia-se dos demais pela objetivação efetiva à construção de uma
resposta ao problema de pesquisa delineado e expresso no título deste trabalho: “Como o
bibliotecário se torna professor? O intuito é favorecer a interpretação das escolhas acadêmicoprofissionais dos bibliotecários-docentes da FaBCI/FESP. Para isso, os dados – quantitativos
e qualitativos – foram tratados e analisados a fim de delinear tal perfil. Destaca-se que o
[...] meu olhar sobre o outro não coincide nunca com o olhar que ele tem de
si mesmo. Enquanto pesquisador minha tarefa é tentar captar algo do modo
como ele se vê, para depois assumir plenamente meu lugar exterior e dali
configurar o que vejo do que ele vê (AMORIM, 2003, p. 14).

Assim, este exercício investigativo se dará pelo esforço da interpretação dos dados
sobre os indivíduos participantes e sobre a visão que eles têm de si mesmos, de suas escolhas
acadêmicas e profissionais, de suas motivações, das diferentes compreensões do mundo
bibliotecário e do mundo docente. A figura a seguir representa os dados que são interpretados
nas próximas páginas e que serviram de arcabouço para a composição dos resultados de
pesquisa.
Quadro 7 – Principais temáticas de interpretação sobre os bibliotecários-docentes da
FaBCI/FESPSP – 2015
Características em análise
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Atualização do Currículo Lattes
Definição de gênero e faixa etária
Contexto de escolha pelo curso de Biblioteconomia
Ano de formação em Biblioteconomia
Instituição de obtenção do título de graduação
Contexto de escolha pela docência do ensino superior
Intervalo entre a conclusão do curso de Biblioteconomia e o início da docência
Formação acadêmica atual
Contexto de realização de cursos de pós-graduação
Cursos Lato sensu realizados
Realização de cursos de formação complementar voltados à docência
Percepção da importância da dimensão do aprimoramento didático
Percepção da importância da dimensão profissional
Tempo total de atuação na docência do Ensino Superior
Perspectivas de futuro acadêmico-profissional

Tipologia
de dados
Quantitativo
Quantitativo
Qualitativo
Quantitativo
Quantitativo
Qualitativo
Quantitativo
Quantitativo
Qualitativo
Quantitativo
Quantitativo
Qualitativo
Qualitativo
Quantitativo
Qualitativo

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.
A sequência de organização do quadro anterior buscou valorizar uma cronologia
temporal do processo acadêmico-profissional dos indivíduos em questão, que vai desde a
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escolha pelo curso de graduação em Biblioteconomia até as perspectivas de futuro projetadas
pelos participantes. Espera-se que tal lógica de apresentação facilite o processo de análise.
Assim, a fase inicial para a construção do perfil acadêmico-profissional dos
bibliotecários que atuam como docentes na FaBCI/FESPSP baseia-se nos dados dos
Currículos Lattes25, extraídos em 04 de setembro do corrente ano. De antemão, foi preciso
avaliar se tais elementos estavam atualizados e poderiam ser, de fato, utilizados como fontes
de informação.
Figura 12 – Data da última atualização do Currículo Lattes dos bibliotecários-docentes
da FaBCI/FESPSP – 2015

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

Como se pode perceber, a maioria dos docentes realizou a atualização dos dados nos
últimos seis meses, conferindo-lhes assim, o critério de atualidade desejado.
Seguindo a sequência proposta pelo quadro 7, cabe delinear o gênero e a faixa etária
média dos bibliotecários-docentes da FaBCI/FESPSP. Com relação ao gênero majoritário no
grupo analisado, o perfil encontrado não difere do que ocorre com o magistério de maneira
global. O quadro docente é composto, em sua maioria, por profissionais do sexo feminino,
como aponta a figura a seguir.

25

Trata-se de um currículo acadêmico-profissional, preenchido de acordo com as diretrizes da Plataforma Lattes,
gerenciada pelo CNPq. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/>.
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Figura 13 – Gênero dos bibliotecários-docentes da FaBCI/FESPSP – 2015

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

A figura aponta que ainda há uma relação clara entre o exercício profissional da
docência e da Biblioteconomia: a feminização. Pois, as duas profissões “continuam a ser
essencialmente femininas, pelo que se pode inferir que os motivos históricos de ingresso
continuam a ser válidos para a manutenção da feminização” (MARTUCCI, 1996, p. 243).
Essa motivações históricas estão relacionadas ao paradigma do ser puro, abnegado, maternal,
que necessitava de uma profissão com cargas horárias menores e compatíveis com as funções
domésticas e que se submetia à aceitação de salários mais baixos já que sua renda era vista
como complementar à renda principal do marido etc. (MARTUCCI, 1996). Entretanto, hoje, a
mulher já ocupa espaços profissionais de destaque em vastos campos de atuação e com perfis
salariais em ascensão. Mas, a marcante feminização – que se faz presente nas duas profissões
– ainda parece existir.
Os dados etários – obtidos diretamente com a coordenação da FaBCI/FESP – apontam
que o grupo tem, em média, aproximadamente, 50 anos de idade. Entretanto, ao analisar as
medidas de dispersão dessa amostra, identifica-se um desvio padrão26 de, aproximadamente,
13 anos. Tal valor é considerado alto e confere ao grupo um perfil etário bastante
heterogêneo. Pois, a partir da identificação desse desvio, é possível interpretar que grande
parte dos bibliotecários que atuam como docentes na instituição têm idades que variam entre
37 e 63 anos, ratificando assim, tal disparidade.
Esse dado é importante, pois pode indicar a possível existência de diferenças entre as
trajetórias acadêmicas e profissionais dos indivíduos em questão. Uma vez que eles se
encontram em faixas etárias tão diferentes, é possível que as experiências profissionais, os

26

Considera-se desvio padrão como uma medida de dispersão dos valores de uma distribuição normal em
relação à sua média. O valor acima apresentado foi calculado com o apoio da fórmula DESVPADP do Excel,
que calcula o desvio padrão com base na população total fornecida, ou seja, a idade de todos os bibliotecáriosprofessores da FaBCI/FESPSP.
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cursos realizados e, até mesmo, a percepção sobre a profissão bibliotecária e a profissão
docente possam ser diferenciadas entre si. A análise dos dados qualitativos específicos a esses
pontos – analisados ao longo deste capítulo – trará a confirmação ou o refutamento dessa
possibilidade. Um deles é apresentado a seguir.
A escolha pela realização do curso de Biblioteconomia pode ser considerada um dos
primeiros pontos dessa trajetória profissional. Pela análise das vozes dos bibliotecáriosprofessores em questão, identifica-se que há a presença marcante de uma influência externa
para essa escolha, conforme depoimentos abaixo.
A bibliotecária da biblioteca onde eu trabalhava veio conversar comigo;
"olha, você tem que procurar um curso mais prático, você tem tino pra
trabalhar na biblioteca”... Enfim, ela achou que eu tinha o perfil pra fazer
Biblioteconomia. Ela pagou minha inscrição e eu vim fazer Biblioteconomia
[...] (Bibliotecário-Professor nº 9, grifo nosso).
[...] eu conheci dois bibliotecários e trabalhei com eles lá. E acabei gostando.
Já tinha uma experiência anterior [...] e eles gostaram do meu trabalho e me
incentivaram a fazer Biblioteconomia. Eu não sabia nada! Biblioteconomia
pra mim era livro, biblioteca (Bibliotecário-Professor nº 6, grifo nosso).
[...] principalmente no terceiro ano, [...] aquele envolvimento todo com prévestibular... uma bibliotecária que trabalhava lá, que eu não recordo o nome,
a gente tinha bastante contato e eu estava naquela dúvida, [...] tinha interesse
por Jornalismo, por História, e aí essa bibliotecária, percebendo o meu perfil
ela me falou da Biblioteconomia (Bibliotecário-Professor nº 1, grifo nosso).

A presença da influência externa é marcante no grupo analisado. Logo, esse primeiro
passo profissional contou com a participação e o direcionamento de outros indivíduos que
faziam parte do contexto de convivência de cada sujeito. Os trechos anteriormente relatados
apontam uma clara influência de profissionais bibliotecários na escolha pela graduação em
Biblioteconomia, o que se mostrou majoritário no grupo. Entretanto, houve também o relato
da influência oriunda de professores e familiares.
A efetivação da escolha – por meio da concretização da matrícula no curso de
Biblioteconomia – se deu em contextos bastante díspares entre o grupo. As dificuldades, os
interesses e as expectativas de atuação no mercado de trabalho se mostraram diferenciados.
Porém, há padrões que podem ser identificados. Observou-se certa homogeneidade no quesito
período e local de formação. As figuras 14 e 15 sinalizam tal fato.
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Figura 14 – Ano de formação em Biblioteconomia dos bibliotecários-docentes que atuam na
FaBCI/FESP – 2015

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

Figura 15 – Instituição em que os bibliotecários-docentes da FaBCI/FESPSP graduaram-se em
Biblioteconomia – 2015

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

Os dados mostram que quase metade dos professores, cerca de 45,5%, formou-se após
os anos 2000. Ou seja, possuem cerca de 15 anos de formação em Biblioteconomia. Outro
traço marcante é que a FaBCI/FESPSP foi a instituição formadora.
Assim, é possível perceber que tais alunos formaram-se e assumiram cargos de
docência na própria instituição, conferindo assim uma significativa vivência do espaço, como
lugar de formação inicial e lugar de formação pelo trabalho. Em alguns casos, houve a
construção de uma prévia identidade docente ainda “durante os anos de graduação, pelas
oportunidades acadêmicas de ensaio da profissão, iniciadas e efetivadas no convívio com
professores profissionais da área” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 89). Dessa maneira,
é preciso investigar este contexto de passagem do papel de estudante de Biblioteconomia para
professor de Biblioteconomia, por meio do relato de cada indivíduo.
A Biblioteconomia está em mim como eu estou nela. Eu quis fazer
Biblioteconomia. Eu quis ser docente. Então, uma coisa nunca anulou a
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outra. Pelo contrário, eu sempre consegui, a partir do que eu escolhi, ter
muito retorno de satisfação (Bibliotecário-Professor nº 11, grifos nossos).
Eu tinha professores excelentes. E eles foram me segurando. Em tudo eles
me punham. Quando você vê que tem uma aluna diferente... Você começa a
investigar... Esse é o movimento normal! O professor te observa ele começa
a te “cutucar” para você se desenvolver em determinadas direções. [...]
Desde o começo, os professores começaram a me chamar para participar...
(Bibliotecário-Professor nº 7, grifos nossos).
Quando acabou o curso eu fui convidada a ser assistente de classe. Era mais
que uma monitoria. Alguns conteúdos era eu quem explicava. Era uma aula
bem mais prática. Eu fiquei uns dois anos como assistente. [...] nas primeiras
aulas tive dificuldade de me posicionar em sala. Na parte burocrática não. O
professor anterior já havia dado as diretrizes, o modelo do plano de ensino...
O desafio maior foi ganhar a sala (Bibliotecário-Professor nº 10, grifos
nossos).
Eu comecei na docência em Biblioteconomia por acaso. Não estava nos
meus planos ser docente. Eu assumi a docência, eu ainda estava no último
semestre de graduação. Assumi como assistente de uma professora que
estava prestes a se aposentar. [...] A FESP sempre foi uma faculdade, um
espaço de ensino que valorizou tremendamente a "prata da casa". Poucas
as universidade que dão a oportunidade, como a FESP dá, de aproveitar
alunos. Você nem se formou ainda, você já é inserido no espaço docente, já
tem que ir se preparando, a ferro e fogo, vai aprendendo aos trancos e
barrancos... [...] Eu não escolhi a docência. Eu fui escolhida. E tive a
felicidade de aceitar essa escolha. Eu aceitei. Achei que era um cargo
provisório e que iria acabar logo... Não estava nos meus planos. Eu queria
focar na minha carreira de bibliotecária. Mas, o tempo foi passando... Eu não
percebi. A gente pensa que está no controle da escolha, mas em poucos
momentos a gente está no controle da escolha! Às vezes são as coisas que
vem ao seu encontro (Bibliotecário-Professor nº 3, grifos nossos).

Os discursos transcritos são extremamente representativos. Eles trazem à tona os
principais contextos de inserção desses alunos no mundo da docência. Eles podem ser
divididos em dois subgrupos: o grupo dos alunos que queriam, desde o início da graduação,
exercer a docência e o grupo daqueles que foram escolhidos e, paulatinamente, aproximados
do exercício das práticas do magistério. Assim, nesse quesito, o grupo não se mostrou
homogêneo. Para alguns, a docência foi um trajeto intencionalmente escolhido. Para outros,
foi a aceitação de um convite, uma oportunidade.
Esse processo de indicação para o exercício da docência não é um fenômeno recente.
Se voltarmos no tempo, e relembrarmos os primórdios do ensino biblioteconômico na
Biblioteca Nacional, é possível identificar um quadro situacional bem parecido. O Decreto de
191127 determinava que o curso de Biblioteconomia fosse composto por quatro disciplinas e
27

Decreto nº 8.835 de 11 de julho de 1911.
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caberia aos diretores de cada seção a responsabilidade pelo ensino teórico e prático das
disciplinas aos alunos inscritos. Assim, os primeiros docentes de Biblioteconomia no Brasil,
não buscaram, de fato, o exercício de tal função. Houve a indicação por meio de um processo
legal. Alguns aceitaram o desafio e outros desistiram. Tal afirmativa pode ser ratificada pela
desistência do diretor da seção de impressos em atuar como docente. Ele justificou a recusa
afirmando que “não fizera os estudos necessários para assumir as responsabilidades da aula de
bibliografia” (BIBLIOTECA NACIONAL, 1939, p. 439 apud Castro, 2000, p. 54). Esse
conflito gerado pela oportunidade de direcionar a trajetória profissional para outros caminhos
também esteve presente entre o grupo de bibliotecários-professores da FaBCI/FESPSP.
Quando eu terminei o [curso de pós-graduação], eu recebi uma oportunidade
aqui na FESP pra atuar como assistente. Não deu certo. Não queria dar
aula. Aí teve uma outra oportunidade para eu participar de um processo
seletivo, e eu também não quis participar. [...] Eu não tinha resolvido isso:
essa questão se eu queria seguir uma carreira docente (BibliotecárioProfessor nº 6, grifos nossos).

O caminho desta dualidade entre o querer a docência e o ser escolhido para a docência
pode ser efêmero ou perdurar por alguns anos. A contabilização do período de tempo
transcorrido entre a conclusão de curso de Biblioteconomia e o início da atuação como
docente no ensino superior resulta em dados bastante curiosos.
Figura 16 – Contabilização do tempo intervalo de tempos entre a conclusão do curso de
Biblioteconomia e o início da atuação docente no ensino superior
na FaBCI/FESPSP – 2015

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

O gráfico anterior aponta, novamente, uma possível divisão da população em análise
em dois grandes grupos: aqueles que se formaram e, em menos de um ano, adentraram na
docência e aqueles que só assumiram as salas de aula depois de um longo período – entre 6 e
15 anos – após a formação inicial.
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Ao analisar esse segundo grupo, percebe-se que esse intervalo de tempo foi dedicado à
realização de cursos de pós-graduação e/ou formação continuada e, também, destinado à
fixação no mercado de trabalho por meio das diferentes possibilidades de atuação
bibliotecária. Postergando assim, a atuação docente para um período futuro.
O que não significa que o primeiro grupo – aqueles que adentraram na docência logo
em sequência à formação – não investiu na vida acadêmico-profissional. Muitos se tornaram,
concomitantemente, docentes nos cursos de Biblioteconomia e alunos nos cursos de pósgraduação. A figura abaixo aponta o perfil atual de formação acadêmica dos bibliotecários
que são professores na FaBCI/FESPSP, sinalizando que alguns deles ainda são estudantes de
pós-graduação.

Figura 17 – Formação acadêmica atual dos bibliotecários-docentes
da FaBCI/FESPSP – 2015

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

É importe ressaltar que os dados acima não refletem a realidade da FaBCI/FESPSP
como um todo. Eles retratam o perfil formativo dos bibliotecários que atuam como docentes
no curso de Biblioteconomia na instituição. Mas, como se pode observar, o nível formativo
está levemente centrado na modalidade stricto sensu, ou seja, a realização de cursos de
mestrado e doutorado. Dos onze docentes em análise, seis deles (aproximadamente, 54,6% do
campo amostral) estão no intervalo daqueles que possuem mestrado em andamento até o
doutorado concluído. Interpretar tais dados é fundamental, porque
[...] parece que hoje há uma necessidade mais urgente e mais forte da
compreensão de como flui a formação do bibliotecário [e do professor] no
país. Seja no momento inicial, no ambiente de salas de aula das escolas ou
cursos de Biblioteconomia brasileiros, seja no âmbito da educação contínua
por e para toda vida (SOUZA, 2002, p. 7).

Considerando que essa educação é contínua, ela se dará de forma concomitante aos
compromissos da carreira bibliotecária e aos compromissos da carreira docente. Essa

75

multiplicidade de papéis – aluno, bibliotecário e professor – tende a tornar o dia a dia desse
grupo bastante turbulento. Os depoimentos a seguir retratam a necessidade da qualificação –
em muitos momentos, institucionalmente cobrada – e os resultados alcançados com essa
educação continuada. Para muitos, infelizmente, esse período da trajetória profissional é
lembrado com decepção e dor.
Eu ouvi: “Você tem que fazer o mestrado!” Fiz o projeto.. [...] Estudava dia
e noite, noite e dia. Eu engolia os livros. Sabia que iria dar certo. Tinha
certeza. Fiz a prova e deu certo. Foi um período de muito estudo [...] Eu
achei que academia seria tudo na minha vida. Não foi! Fiquei decepcionada
(Bibliotecário-Professor nº 11, grifos nossos).
[...] eu já estava de “saco cheio” de fazer, fazer, fazer... Aí falei: eu vou fazer
uma pós. O que me influenciou nisso? Eu trabalhei muito próximo com
pesquisadores, [...] professores. Fui me influenciando por essas pessoas,
porque lá a gente efetivamente fazia pesquisa. [...] e eu comecei a gostar. [...]
Por que não ir pro mestrado? Fiz o projeto, [...] fiz a prova, a proficiência, a
entrevista e passei. Fiz o mestrado trabalhando, sempre com essa
dimensão do trabalho. Aquela correria “doida”. Eu fiz o mestrado, não pra
atuar na academia. Eu fiz pra refletir. Porque qualquer profissional que tenha
noção dos conceitos e da área de uma forma mais abrangente, você vai ser
um bom profissional, você vai saber dialogar... [...] Acabei o mestrado. Foi
uma trajetória muito tumultuada por conta do trabalho. Foi doloroso
(Bibliotecário-Professor nº 6, grifos nossos).
Eu ouvi: “Você precisa fazer um curso, nem que se seja de pós-graduação
[lato sensu]" (Bibliotecário-Professor nº 9, grifo nosso).

E, diante do investimento pessoal, emocional e financeiro que a qualificação
acadêmica nas modalidades de mestrado e doutorado impõe, muitos optaram por não seguir
tal caminho.
A linha de estudos acadêmicos [Mestrado e Doutorado] nunca me interessou.
Eu adoro a sala de aula. Mas, essa coisa de ficar pesquisando uma teoria...
Eu não tinha essa vontade e eu não quis ir contra essa minha vontade. Todo
mundo que você pode imaginar me “cutucou” para isso... Eu até fui
assistir umas aulas, mas não era isso que eu queria! (Bibliotecário-Professor
nº 7, grifos nossos).

A figura a seguir reitera o considerável interesse por cursos da modalidade lato
28

sensu , considerados de mais fácil conciliação com os papéis desenvolvidos. Ela demonstra
que, mesmo dentre aqueles que hoje são alunos de mestrado ou estão em fase do
doutoramento, tende-se a perceber, em algum momento da trajetória estudantil, o
28

Há docentes que realizaram até, mais de um curso de especialização. Entretanto, há outros que não cursaram
essa modalidade de ensino e buscaram, diretamente, os cursos de mestrado.
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direcionamento para os cursos de especialização29. A figura que se segue apresenta um retrato
das escolhas temáticas desses cursos de curta duração.
Figura 18 – Cursos da modalidade lato sensu realizados pelos bibliotecários-docentes da
FaBCI/FESPSP – 2015

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

A figura 18 reflete uma temática formativa bastante heterogênea entre os professores
da instituição. Pode-se inferir que tal postura é resultado de uma necessidade trazida pelas
variadas temáticas tratadas nas salas de aula de Biblioteconomia que refletem o viés multiinformacional vivenciado nos dias atuais. Dessa forma, os conhecimentos adquiridos por
esses docentes durante os anos de graduação tornam-se insuficientes para contemplar um
leque tão variado de demandas informacionais dos alunos. Nesse sentido, cursos de curta
duração se mostram bastante pertinentes para equacionar a questão. Entretanto, a metade
deles30 foi realizada na própria FESPSP.
É interessante perceber que alguns desses cursos são voltados para o aprimoramento
da própria ação docente, como por exemplo, Sócio-psicologia, Psicopedagogia e Metodologia
do Ensino. Essa presença demonstra uma preocupação com o desenvolvimento de habilidades
que vão além do aprofundamento do conteúdo ministrado aos discentes, mas também
englobam questões relacionadas ao fazer-pedagógico da ação docente. Além disso, percebeuse que, de forma geral, o grupo tende a buscar outros cursos formativos – que não se
caracterizam como cursos de especialização, com destaque para aqueles relacionados ao
magistério no ensino superior. As figuras a seguir apontam tais dados.

29

Situação essa que diverge com a tendência nacional, como se pode constatar ao realizar uma comparação com
os dados veiculados pelo INEP e expressos na figura 10 do capítulo anterior.
30
São eles: Tratamento e disseminação de informação em empresa; Sócio-psicologia; Psicopedagogia;
Gerenciamento de sistemas e serviços de informação; Documentação.
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Figura 19 – Realização de curso de formação complementar voltado à área da docência por
parte dos bibliotecários-docentes da FaBCI/FESPSP – 2015

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

Figura 20 – Caracterização dos cursos de formação complementar voltados à área da docência
realizados pelos bibliotecários-docentes da FaBCI/FESPSP – 2015

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

As figuras 19 e 20, analisadas em conjunto, apontam alguns aspectos da formação
complementar desses professores. É interessante perceber que, da maioria dos docentes que
optaram por sua realização, houve a predileção por cursos complementares com carga horária
mais significativa. Assim, a carga horária destinada ao aprimoramento da formação docente é,
em média, de cerca de 60 horas/aula. Mas, de forma geral, há uma clara valorização da
dimensão de formação didática. Como apontam Pimenta e Anastasiou (2002, p.82), “de certa
maneira, há um reconhecimento de que, para saber ensinar, não bastam a experiência e os
conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes pedagógicos e didáticos”. Tal
reconhecimento é expresso com os seguintes depoimentos:
Tem que ter [uma formação didático-pedagógica]. Fez diferença: na
preparação da aula, na forma como eu me dirijo para os alunos, na dinâmica
da aula. Fez diferença entender que você dar aula no ensino superior, não é a
mesma coisa que dar aula no fundamental e médio, que dar aula não é uma
coisa que nasce com você, dar aula não é uma coisa que você faz
automaticamente. Não é assim! Você precisa aprender a dar aula. Ninguém
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nasce sabendo dar aula. Mas, tem gente acha que é assim: "vou arrumar
um emprego de professor pra arrumar mais uma “grana" Aí o “cara” é
contador da empresa e acha que pode ensinar contabilidade à noite. Não!
Não é assim...[...] (Bibliotecário-Professor nº 4, grifos nossos).
[...] a gente aprendeu a fazer plano de ensino, eu lembro que a gente fazia
avaliações, então a gente estudou as diferentes formas de aprendizagem e aí
percebeu que não dá pra fazer a mesma forma de avaliação para todo tipo de
aluno. Então, eu senti que a partir daquele momento foi um divisor de
águas, somado à experiência de ter o laboratório da sala de aula para tentar,
errar, tentar, errar... Eu lembro que a partir daquele momento eu comecei a
fazer avaliações diferentes, reestruturei meu material de aula, então foi sim
um momento em que eu me profissionalizei, se é que eu posso dizer assim...
(Bibliotecário-Professor nº 1, grifos nossos).

Entretanto, continuamente, essa dimensão é atrelada à dimensão da prática
profissional.
Eu fiz o curso Módulo didático-pedagógico e mudaram algumas coisas.
Melhorou um pouco mais. Porque você “pega” uma técnica melhor. Mas,
por outro lado, a questão da formação na prática, a formação específica pra
área em que você vai atuar, penso que é mais importante do que a forma do
didático-pedagógico. Com o Módulo Didático você aprende como fazer.
Mas, você não tem o que fazer. [...] tem que ter o meio termo, para não ficar
uma coisa muito crua, muito rústica, puro talento. Mas, também não é pura
técnica. Então, penso que a vivência, a experiência conta... Grande parte dos
professores da FESP, eles não só dão aula como também trabalham.
Diferentes de outras academias que formam pessoas acadêmicas... Penso que
é uma diferença positiva. [...] O fato de você trabalhar e dar aula faz a
diferença (Bibliotecário-Professor nº 5, grifos nossos).
Os professores de Biblioteconomia [do período da graduação] eram
sensacionais. Muito bons. Tinham exceções... Tinham professoras que eram
super boazinhas assim, fofas pra dar aula, mas que elas não tiveram a
vivência profissional. Então elas ficavam só no conteúdo acadêmico.
Então, na hora de dar aula, a gente percebia que faltavam exemplos, faltava
aquela vivência (Bibliotecário-Professor nº 8, grifos nossos).
A minha atividade profissional alimentou a minha docência. A gente
busca na teoria elementos de reflexão que possam ser combinados com a
atividade que você desenvolve no dia a dia. Então a sua atividade do dia a
dia esclarece o que está na teoria, às vezes, rejeita a teoria... Então eu penso
que a atividade profissional ela é extremamente rica para o docente de
Biblioteconomia (Bibliotecário-Professor nº 3, grifos nossos).

Assim como já foi visto na análise etária dos bibliotecários-professores da
FaBCI/FESPSP, o quesito experiência docente também é bastante heterogêneo.
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Figura 21 – Contabilização do tempo total de atuação na docência
do ensino superior até o presente ano

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2015.

Alguns docentes estão no início da carreira, enquanto outros possuem uma trajetória
profissional de longas décadas. Essa diferenciação pode ser bastante produtiva ao grupo,
promovendo a possibilidade de troca de informações entre os docentes e trazendo à tona
pontos de vista de gerações diferentes.
Há certa concordância nas perspectivas para o futuro próximo. Parece que, mesmo
diante das dificuldades, o caminho da docência continuará a ser trilhado.
O meu propósito pra descansar um pouco é ir saindo gradativamente das
minhas atividades profissionais. A minha intenção é ficar só com a
docência. Ela me ocupa um tempo menor [...] Eu gostaria muito de escrever,
colocar as minhas ideias no papel (Bibliotecário-Professor nº 3, grifos
nossos).
Lecionar.[...] Meu objetivo é pegar mais aulas para dar...meu objetivo é
trabalhar só com o ensino (Bibliotecário-Professor nº 4, grifo nosso).
Estou querendo investir em EAD [...] e em treinamento presencial
(Bibliotecário-Professor nº 2, grifo nosso).

Mas, definir os próximos caminhos de uma trajetória profissional pode trazer à tona
diversos dilemas, pois toda escolha está permeada de renúncias, conflitos e incertezas.
No momento eu estou num dilema de ordem pessoal. Eu não tenho tempo
pra dedicar à formação continuada, que eu preciso. Pensar em mestrado em
doutorado... Eu sei que eu preciso seguir a minha carreira, pra poder, não
só, continuar na FESP uma questão de carreira, mas também poder oferecer
um resultado melhor pros alunos... Por mais que eu revise as aulas, semestre
a semestre, falta alguma coisa! Eu não consigo me enxergar na parte do
mestrado, doutorado na área da Biblioteconomia. Precisaria ser alguma
coisa de fora pra trazer alguma coisa a mais... Eu pretendo continuar por
aqui, mas pessoalmente, eu sei que preciso me desenvolver e

80

profissionalmente a própria instituição me cobra isso (BibliotecárioProfessor nº 5, grifos nossos).

Enfim, os dados e os depoimentos anteriormente transcritos apontam a existência de
similaridades em alguns aspectos e disparidades em outros. Mas, de forma geral, já é possível
(re)conhecer esse grupo de bibliotecários que exercem a docência na FaBCI/ FESP. Nota-se
que as falas dos bibliotecários-professores reproduzem uma interpretação do passado, buscam
significado para o contexto presente e constroem expectativas para o futuro. Nesse aspecto,
consolida-se então, a análise de uma trajetória acadêmico-profissional, objetivo geral deste
trabalho de pesquisa.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, a prática docente e a discussão curricular são temáticas exploradas
com significativa frequência no campo acadêmico. Entretanto, o ato de debruçar-se sobre as
pesquisas que enfocam o indivíduo docente e os aspectos que o caracterizam tende a ser uma
realidade menos comum, sobretudo, quando se trata de um grupo específico de docentes do
ensino superior. Na busca de redirecionar esse “olhar temático”, o foco deste trabalho de
pesquisa está centrado sobre o indivíduo, mais especificamente, sobre o bibliotecário que
além de desenvolver diversas ações no mundo biblioteconômico, em certo momento de sua
trajetória, concretiza sua atuação como profissional docente nas salas de aula de graduação
em Biblioteconomia.
Para refletir sobre a construção da realidade acadêmico-profissional desses indivíduos,
direcionou-se o olhar ao grupo que atua na FaBCI/FESPSP, no corrente ano. Para embasar
essa análise e contextualizar o ambiente em que tais professores estão inseridos se mostrou
adequado construir um retrospecto do ensino de Biblioteconomia no Brasil, da fixação do viés
técnico do fazer bibliotecário em São Paulo e da relevância específica da instituição – e dos
docentes que nela atuaram – para a uniformização e consolidação da profissão. Além disso,
caracterizou-se o profissional docente do ensino superior e a multidimensionalidade de sua
ação, culminando assim, no delineamento do perfil dos bibliotecários-professores da
FaBCI/FESPSP e na reflexão sobre sua voz, expressa por meio de depoimentos que
elucidaram algumas escolhas e direcionamentos acadêmico-profissionais.
Os objetivos traçados, desde o início da pesquisa, se mostram executáveis. O principal
deles – refletir sobre as trajetórias acadêmico-profissionais de tais bibliotecários-professores –
foi oportunizada pela análise dos dados coletados. Eles permitiram identificar que, de forma
geral, há no grupo a presença marcante do gênero feminino, entre 37 e 63 anos de idade, que
escolheram cursar Biblioteconomia por influência de outros profissionais bibliotecários e
concluíram o curso há menos de 15 anos – na própria FESPSP. Os dados mostraram também
que há a perspectiva de investimento na formação stricto sensu (em andamento ou concluída),
a presença da valorização dos cursos de especialização e da realização de cursos de formação
complementar voltados para a docência. É importante frisar a dualidade profissional que se
fez presente no grupo, ou seja, a atuação em diversos campos bibliotecários de forma
concomitante à docência.
O problema de pesquisa delimitado buscava elucidar especificamente “Como o
bibliotecário se torna professor?” e tal questão não encontrou apenas uma resposta. Os dados
qualitativos indicaram que essa inserção do bibliotecário no mundo educacional no ensino
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superior se deu de três formas distintas: por uma escolha pessoal, por uma aceitação após
direcionamento dos antigos professores ou, então, por uma aceitação de oportunidade após
enfrentamento de um dilema pessoal.
De acordo com os dados, a escolha intencional pela docência foi um processo que, em
sua maioria, se deu durante o curso de graduação. O exercício das práticas de monitorias e/ou
tutorias despertou a possibilidade de uma futura atuação no magistério. E, após a conclusão
do curso de Biblioteconomia, diante do surgimento de oportunidades concretas, a opção foi
posta em prática.
Já no segundo grupo, a percepção do campo de atuação docente só se deu por um
direcionamento explícito durante o curso de graduação. Nesse grupo, os bibliotecáriosprofessores foram conduzidos por seus antigos professores ao reconhecimento do magistério
como possibilidade profissional. No geral, eram alunos que apresentaram ótimo rendimento
durante o curso e detinham um bom perfil comunicativo.
O último grupo, diferentemente dos anteriores, vivenciou um dilema pessoal antes de
realizar o aceite para a atuação docente. Muitos, não se identificaram inicialmente com a
profissão. No entanto, o que antes se configurou como um conflito interno mostrou-se um
caminho viável e profícuo.
Mas, é possível ir além nesta análise de inserção do bibliotecário no mundo docente. Para
isso, é preciso considerar essa questão de forma processual. Isto é, o “tornar-se professor”
pode ser considerado muito além do momento da inserção inicial do bibliotecário no
magistério. Nesse sentido, os dados mostraram uma dualidade de trajetórias profissionais: ou
os docentes foram inseridos rapidamente nas salas de aula do ensino superior – normalmente,
no ano seguinte à conclusão do curso de Biblioteconomia – ou esse início ocorreu somente
após um período de 6 a 15 anos após a conclusão da graduação. Para aqueles que foram
inseridos rapidamente houve a percepção que era preciso consolidar o “tornar-se professor” e
o meio para fazê-lo foi o investimento na dimensão dos conteúdos, mais especificamente, o
investimento na pós-graduação. É preciso chamar a atenção para o fato da necessidade de
conciliação, por alguns anos, da docência, com a pós-graduação e com a atuação bibliotecária.
Em muitas vozes, esse período é relacionado à expressões como “dor”, “correria”,
“turbulência”.
Os depoimentos traduziram também a importância dos cursos de pós-graduação voltados
para a educação e o exercício da prática bibliotecária. Ambos se mostraram fundamentais para
a composição do “fazer-se” docente. Muitos reconhecem que desenvolveram importantes
conhecimentos nos cursos de formação didático-pedagógica e que, junto a isso, a rotina e as
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problemáticas vivenciadas nos locais de trabalhado se tornaram insumo para balancear e
exemplificar a teoria que é apresentada aos alunos. Nesse sentido, considerando o “tornar-se
professor” uma questão processual, se percebe que há a nítida contribuição da dimensão dos
conteúdos práticos da vida profissional, da dimensão didático-pedagógica dos cursos de
formação docente e da dimensão das relações com alunos e colegas de trabalho nas trajetórias
analisadas.
Com relação aos objetivos específicos, o primeiro deles – averiguar as condições que
levaram os docentes à escolha pelo magistério – foi plenamente executado por meio da coleta
dos depoimentos que serviu de base para a formulação de uma resposta ao problema de
pesquisa posto e, nos parágrafos acima, apresentada. Já os outros dois objetivos específicos –
retratar o panorama do ensino de Biblioteconomia no Brasil e em São Paulo com foco na
FaBCI/FESPSP e discutir, teoricamente, as possibilidades de formação profissional docente –
foram atendidos nos capítulos quatro, cinco e seis.
Mas, seguramente, essa pesquisa não esgota a temática estudada. Há várias nuances
que podem se tornar objetos de pesquisas futuras. Uma delas diz respeito à atuação do
professor de Biblioteconomia como gestor da informação. É preciso investigar se a Gestão da
Informação – corriqueira na ação bibliotecária – é realizada em sala de aula e de que forma
isso é praticado. Outra aresta que pode direcionar novas pesquisas é a transposição didática
dos conteúdos dos cursos de pós-graduação – com destaque à Ciência da Informação – para as
salas de aula de graduação em Biblioteconomia. Ou seja, é preciso investigar de que forma o
professor consegue tornar os conhecimentos obtidos na pós-graduação acessíveis e
proveitosos aos seus alunos.
Mas, diante de seu recorte específico, a realização deste trabalho contribui para a
identificação do perfil dos bibliotecários que compõem, atualmente, o quadro docente da
FaBCI/FESPSP, bem como, o contexto de suas escolhas e trajetórias acadêmico-profissionais.
Essa identificação presta-se não somente à instituição, mas também, aos próprios docentes,
que podem (re)conhecer-se coletivamente. Ademais, a escolha temática aqui estabelecida
tornou-se a expressão da valorização do quadro de bibliotecários que atuam como docentes na
instituição, dando-lhes voz e protagonismo.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título da Pesquisa: Como o bibliotecário se torna professor? Análise das trajetórias
acadêmico-profissionais dos docentes de Biblioteconomia da FaBCI/FESPSP
Nome do (a) Pesquisador (a): Ágata Nelza Gomes de Souza
Nome do (a) Orientador (a): Prof. Dra. Valéria Martin Valls
1. Natureza da pesquisa: O Sr.(Sra.) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa
que tem como finalidade desenvolver uma reflexão sobre as trajetórias acadêmicoprofissionais realizadas pelos bibliotecários que atuam como docentes na FaBCI/FESPSP ao
longo do ano de 2015.
2. Participantes da pesquisa: Essa pesquisa contará com um total de 11 participantes, que
representam o universo de bibliotecários que atuam como professores na FaBCI/FESPSP
durante o ano de 2015.
3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o(a) Sr.(Sra.) compartilhará
informações sobre sua trajetória acadêmica e profissional com a pesquisadora que as
utilizará estritamente para os fins acima expressos. O(A) Sr.(Sra.) tem liberdade de se
recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da
pesquisa, sem qualquer prejuízo para o(a) Sr.(Sra.). Sempre que quiser poderá pedir mais
informações sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora.
4. Sobre as entrevistas: A entrevista é composta por 5 blocos de questões acerca da
trajetória acadêmica e profissional. Espera-se que ela dure, em média, 50 minutos.
5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os
procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com
Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos
procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.
6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais. Somente a pesquisadora e seu orientador terão conhecimento dos dados.
7. Benefícios: Ao participar desta pesquisa o(a) Sr.(Sra.) não terá nenhum benefício direto.
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a escolha e
atuação de bibliotecários no magistério superior, apontando as dificuldades encontradas no
ambiente de ensino biblioteconômico e as estratégias usadas para superá-las, de forma que o
conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa ampliar as discussões sobre
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a prática do ensino de Biblioteconomia. A pesquisadora se compromete a divulgar os
resultados obtidos.
8. Pagamento: O(A) Sr.(Sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta
pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem:
Consentimento Livre e Esclarecido
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto
meu consentimento em participar da pesquisa
___________________________
Nome do Participante da Pesquisa
______________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa
__________________________________
Assinatura do Pesquisador
___________________________________
Assinatura do Orientador

TELEFONES
Pesquisador: 3123 7800
Orientador: 3123 7800
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APÊNDICE

B

–

ROTEIRO

SEMIESTRUTURADO

PARA

COLETA

DOS

DEPOIMENTOS DOS DOCENTES DA FaBCI/FESPSP
FASÉ PRÉ-DEPOIMENTO
Construção de uma breve pesquisa biográfica sobre o entrevistado, via Currículo Lattes.
COLETA DO DEPOIMENTO
Esclarecimentos acerca da pesquisa e assinatura do termo de consentimento.
Bloco A
Identificação do professor e
confirmação/aprofundamento
dos dados coletados via
Currículo Lattes

Bloco B
O início da trajetória docente

Bloco C
A formação para a prática
docente

Bloco D
A docência nos dias atuais

Bloco E
Para finalizar...

1) Idade e sexo
2) Formação: ensino médio, graduação, pós, cursos etc.
3) Tempo de experiência como bibliotecário?
4) Ainda exerce a função de bibliotecário? Em qual área específica?
5) Tempo de experiência como professor – ensino técnico e/ou superior?
6) Disciplinas que leciona/lecionou?
7) Carga atual de trabalho (hora-aula)?
8) Como foi a escolha pela graduação em Biblioteconomia?
9) Em que instituição você estudou Biblioteconomia? Como foram esses
anos?
10) Como você era como estudante de Biblioteconomia? Quais são suas
memórias?
11) Qual(is) memória(s) você possui dos seus professores de
Biblioteconomia?
12) Por qual área de estudo você optou na Pós-Graduação? Quais foram
os motivos dessa escolha?
13) Como você começou a atuar como professor de Biblioteconomia?
Qual o contexto e os motivos dessa escolha?
14) Qual era a sua expectativa em relação ao “ser professor”?
15) Quais são suas memórias das suas primeiras aulas?
16) Sentia-se preparado para atuar naquela função? Por quê?
17) Em que momento de sua trajetória profissional você considera que, de
fato, se tornou professor?
18) Quais atributos um bom profissional docente no ensino superior deve
possuir?
19) Você acha necessária a existência de algum curso didático-pedagógico
voltado especificamente para o docente de Biblioteconomia? Comente.
20) E hoje, como é a sua atuação docente nas salas de aula de
Biblioteconomia?
21) Qual é o maior desafio que você enfrenta em seu trabalho diário?
22) Há similaridades entre a atuação de um bibliotecário e de um
professor de Biblioteconomia? Se sim, quais?
23) O que você espera alcançar com seu trabalho nas salas de aula de
Biblioteconomia?
24) Faria a escolha pelo magistério novamente? Por quais motivos?
25) Qual é o seu planejamento de trajetória profissional futura? Desenho
de carreira...
26) Há alguma questão que não foi mencionada acima e que gostaria de
comentar?
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ANEXO A – PARECER CNE/CES Nº 492, DE 3 DE ABRIL DE 2001

I – RELATÓRIO
Trata o presente de diversos processos acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais dos
cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras,
Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia remetidas pela SESu/MEC para apreciação da
CES/CNE.
[...]
DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA
Diretrizes Curriculares
1. Perfil dos Formandos
A formação do bibliotecário supõe o desenvolvimento de determinadas competências e
habilidades e o domínio dos conteúdos da Biblioteconomia. Além de preparados para enfrentar com
proficiência e criatividade os problemas de sua prática profissional, produzir e difundir conhecimentos,
refletir criticamente sobre a realidade que os envolve, buscar aprimoramento contínuo e observar
padrões éticos de conduta, os egressos dos referidos cursos deverão ser capazes de atuar junto a
instituições e serviços que demandem intervenções de natureza e alcance variados: bibliotecas,
centros de documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de informação, órgãos
de gestão do patrimônio cultural etc.
As IES poderão acentuar, nos projetos acadêmicos e na organização curricular,
características do egresso que, sem prejuízo do patamar mínimo aqui considerado, componham
perfis específicos.
2. Competências e Habilidades
Dentre as competências e habilidades dos graduados em Biblioteconomia enumeram-se as
típicas desse nível de formação.
A) Gerais
· gerar produtos a partir dos conhecimentos adquiridos e divulgá-los;
· formular e executar políticas institucionais;
· elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos;
· utilizar racionalmente os recursos disponíveis;
· desenvolver e utilizar novas tecnologias;
· traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidades nas respectivas áreas de atuação;

94

· desenvolver atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, dirigir, assessorar, prestar
consultoria, realizar perícias e emitir laudos técnicos e pareceres;
· responder a demandas sociais de informação produzidas pelas transformações tecnológicas que
caracterizam o mundo contemporâneo.
B) Específicas
· interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e uso da informação, em todo e
qualquer ambiente;
· criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar recursos e produtos de informação;
· trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza;
· processar a informação registrada em diferentes tipos de suporte, mediante a aplicação de
conhecimentos teóricos e práticos de coleta, processamento, armazenamento e difusão da
informação;
· realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, transferência e uso da informação.
3. Conteúdos Curriculares
Os conteúdos dos cursos distribuem-se em conteúdos de formação geral, destinadas a
oferecer referências cardeais externas aos campos de conhecimento próprios da Biblioteconomia e
em conteúdos de formação específica, que são nucleares em relação a cada uma das identidades
profissionais em pauta.
De caráter propedêutico ou não, os conteúdos de formação geral envolvem elementos
teóricos e práticos e têm por objetivo o melhor aproveitamento dos conteúdos específicos de cada
curso.
Os conteúdos específicos ou profissionalizantes, sem prejuízo de ênfases ou
aprofundamentos programados pelas IES, têm caráter terminal. Constituem o núcleo básico no qual
se inscreve a formação de bibliotecários.
O desenvolvimento de determinados conteúdos como a Metodologia da Pesquisa ou as
Tecnologias em Informação, entre outras – poderá ser objeto de itens curriculares formalmente
constituídos para este fim ou de atividades praticadas no âmbito de uma ou mais conteúdos.
Recomenda-se que os projetos acadêmicos acentuem a adoção de uma perspectiva
humanística na formulação dos conteúdos, conferindo-lhes um sentido social e cultural que
ultrapasse os aspectos utilitários mais imediatos sugeridos por determinados itens.
As IES podem adotar modalidades de parceria com outros cursos para:
· ministrar matérias comuns;
· promover ênfases específicas em determinados aspectos da carreira;
· ampliar o núcleo de formação básica;
· complementar conhecimentos auferidos em outras áreas.
4. Estágios e Atividades Complementares
Mecanismos de interação do aluno com o mundo do trabalho em sua área, os estágios serão
desenvolvidos no interior dos programas dos cursos, com intensidade variável segundo a natureza
das atividades acadêmicas, sob a responsabilidade imediata de cada docente. Constituem
instrumentos privilegiados para associar desempenho e conteúdo de forma sistemática e
permanente.
Além disso, o colegiado do curso poderá estabelecer o desenvolvimento de atividades
complementares de monitoria, pesquisa, participação em seminários e congressos, visitas
programadas e outras atividades acadêmicas e culturais, igualmente orientadas por docentes (de
preferência em regime de tutoria) a serem computadas como carga horária.
5. Estrutura do Curso
A estrutura geral do curso de Biblioteconomia deverá ser definida pelo respectivo colegiado,
que indicará a modalidades de seriação, de sistema de créditos ou modular.
6. Avaliação Institucional
Os cursos deverão criar seus próprios critérios para a avaliação periódica, em consonância
com os critérios definidos pela IES à qual pertence, incluindo aspectos técnico-científicos, didáticopedagógicos e atitudinais.
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ANEXO B – PARECER CNE/CES Nº 1.363, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001

I – RELATÓRIO E VOTO DO(A) RELATOR(A)
Com objetivo de cumprir o disposto no Inciso III do Art. 18 do Regimento Interno do Conselho
Nacional de Educação, que estabelece ser a Resolução ato decorrente de Parecer, destinado a
estabelecer normas a serem observadas pelos sistemas de ensino, a Câmara de Educação Superior
formulou projeto de Resolução específico para as Diretrizes Curriculares de cada um dos cursos de
graduação a serem por elas regidas.
[...]
Processo(s):
PROJETO DE RESOLUÇÃO ... N.º... , DE... DE ............... DE ......
Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Biblioteconomia.
O Presidente Câmara de Educação Superior, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o disposto na Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e ainda o Parecer CNE/CES 492, de 3 de
abril de 2001, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 9 de julho de 2001, e o
Parecer CNE/CES 1363/2001, homologado em.....
RESOLVE:
Art. 1º As Diretrizes curriculares para o curso de Biblioteconomia, integrantes do Parecer
CNE/CES 492/01, deverão orientar a formulação do projeto pedagógico do referido curso.
Art. 2º O projeto pedagógico de formação profissional a ser formulado pelo curso de
Biblioteconomia deverá explicitar:
a) o perfil dos formandos;
b) as competências e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas;
c) os conteúdos curriculares de formação geral e os conteúdos de formação específica ou
profissionalizante;
d) o formato dos estágios;
e) as características das atividades complementares;
f) as estrutura do curso;
g) as formas de avaliação.
Art. 3º A carga horária do curso de Biblioteconomia, deverá obedecer ao disposto em
Resolução própria que normatiza a oferta de cursos de bacharelado.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Arthur Roquete de Macedo
Presidente da Câmara de Educação Superior
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ANEXO C – RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 19, DE 13 DE MARÇO DE 2002

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESOLUÇÃO CNE/CES 19, DE 13 DE MARÇO DE 2002.(*)

Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Biblioteconomia.

O Presidente Câmara de Educação Superior, no uso de suas atribuições lega is e tendo em
vista o disposto na Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e ainda o Parecer CNE/CES 492/2001,
homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 9 de julho de 2001, e o Parecer
CNE/CES 1.363/2001, homologado em 25 de janeiro de 2002, resolve:
Art. 1º As Diretrizes Curriculares para os cursos de Biblioteconomia, integrantes dos
Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001, deverão orientar a formulação do projeto pedagógico do
referido curso.
Art. 2° O projeto pedagógico de formação acadêmica e profissional a ser oferecida pelo curso
de Biblioteconomia deverá explicitar:
a) o perfil dos formandos;
b) as competências e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas;
c) os conteúdos curriculares de formação geral e os conteúdos de formação específica ou
profissionalizante;
d) o formato dos estágios;
e) as características das atividades complementares;
f) as estrutura do curso;
g) as formas de avaliação.
Art. 3º A carga horária do curso de Biblioteconomia, deverá obedecer ao disposto em
Resolução própria que normatiza a oferta de cursos de bacharelado.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO
Presidente da Câmara de Educação Superior

_____________
(*) CNE. Resolução CNE/CES 19/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 34.
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ANEXO D – DECRETO-LEI N. 17.104, DE 12 DE MARÇO DE 1947

DECRETO-LEI N. 17.104, DE 12 DE MARÇO DE 1947
Dispõe sôbre criação do Departamento de Arte na Secretaria da Educação.
O INTERVENTOR FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, usando da atribuição que lhe confere o
Artigo 6.º, n. V, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1969,
DECRETA:
[...]
II - DAS ESCOLAS DE BIBLIOTECONOMIA E MUSEULOGIA
Artigo 33 - Fica reconhecida pelo governo a Escola de Biblioteconomia. fundada em 1940. que vem
funcionando junto à Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo o que servirá de padrão para
o reconhecimento das demais existentes.
Parágrafo único - O reconhecimento de outras escolas do mesmo gênero será feito pelo governo do
Estado, ouvida a Divisão de Orientação e Assistências ás Bibliotecas.
Artigo 34 - A escola referida no artigo 31 e as que se fundarem no Estado, destinadas a dar instrução
técnica especial aos que desejam seguir a carreira e bibliotecários, terão um curso de um ano,
constituído, no mínimo, das seguintes disciplinas:
1 - Organização e administração das bibliotecas.
2 – Catalogação
3 - Classificação:
4 - Referência e Bibliografia:
5 - História do Livro;
6 - Paleografia.
Artigo 35 - Os cargos públicos de bibliotecário, que forem criados ou as vagas que se verificarem só
serão preenchidos por bibliotecários que possuam diploma conferido por Escola de Biblioteconomia
reconhecida pelo Governo.
[...]
Artigo 41 - O Govêrno baixará, dentro de 60 (sessenta) dias, regulamentando este decreto-lei.
Artigo 42 - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrario.
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 12 de março de 1947.
JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES
Francisco Malta Cardoso
Respondendo pelo expediente da Secretaria da Educação
Publicado na Diretoria Geral da Secretaria do Govêrno, aos 12 de março de 1957.
Cassiano Ricardo - Diretor Geral
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ANEXO E – DECRETO-LEI N. 22.833, DE 28 DE OUTUBRO DE 1953

DECRETO N. 22.833, DE 28 DE OUTUBRO DE 1953
Regulamenta o artigo 35 do Decreto-lei n. 17.104, de 12 de março de 1947.
LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Decreta:
Artigo 1.º - O reconhecimento dos cursos de biblioteconomia, para os fins do artigo 35 do Decreto-lei
n. 17.104, de 12 de março de 1947, obedecerá ao disposto nêste decreto.
Artigo 2.º - São condições para o reconhecimento das escolas de biblioteconomia:
a) manter curso, com a duração de um ano, destinado a ministrar instrução técnica especializada,
constituída, no mínimo, das seguintes disciplinas:
1 - Organização e administração das bibliotecas;
2 - Catalogação;
3 - Classificação;
4 - Referência e Bibliografia;
5 - História do Livro;
6 - Paleografia.
b) seguir, no desenvolvimento do programa das disciplinas do curso, a mesma orientação da Escola
de Biblioteconomia, anexa a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo;
c) submeter os candidatos a exame de admissão, exigindo certificado de conclusão do curso ginasial,
e de aprovação na primeira série do curso colegial, ou de curso equivalente;
d) manter corpo docente e administrativo constituído de pessoas de comprovada capacidade técnica
e moral;
e) exigir nos exames de admissão as seguintes disciplinas:
1 - Inglês;
2 - Francês;
3 - Datilografia;
4 - Cultura geral.
Artigo 3.º - O pedido de reconhecimento será dirigido ao Secretário da Educação, instruído com a
prova da satisfação das exigências do artigo 2.º
[...]
Artigo 8.º - Os diplomas de bibliotecário já expedidos por escolas que venham a ser reconhecidas, ou
já extintas, poderão ser validados pela Secretaria da Educação, a pedido, uma vez comprovado que o
curso satisfez, no currículo e respectivo programa, às exigências do presente decreto.
Artigo 9.º - Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 28 de outubro de 1953.
LUCAS NOGUEIRA GARCEZ
José de Moura Rezende
Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios do Govêrno, aos 28 de outubro
de 1953.
Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral, Subst.

