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RESUMO 

 
Trata-se do desenvolvimento de tema proposto pela organização do I EBUCO 
(Encontro de Bibliotecas Universitárias do Centro-Oeste), onde a abordagem é 
feita através de três seções: O Contexto, A Organização e A Proposta. A 
primeira se refere à contextualização da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento, a partir das três eras de sua trajetória nos séculos XX e XXI: 
Era Industrial Clássica, Industrial Neoclássica e da Informação. O foco neste 
contexto se justifica ante a sua repercussão no mundo em geral e nas 
universidades e suas bibliotecas, em particular. A segunda seção aborda as 
organizações, destacando as mudanças sofridas pela biblioteca universitária na 
Era da Informação, o que a torna uma “biblioteca híbrida”, porquanto passa a 
se defrontar com a gestão da informação digital, a adaptar seus serviços 
tradicionais às novas demandas, a lidar com as questões de direito autoral e o 
direito do cidadão do acesso à informação. Na terceira seção, trata-se de 
inserir o tema proposto – normas e padrões – dentro do processo 
administrativo Controle, alinhado aos outros três (Planejamento, Organização e 
Direção), mas considerando, em face da Era da Informação, o planejamento 
estratégico, onde se demonstra, do particular para o geral, como se 
estabelecem normas e padrões, o que estes representam no sistema de 
avaliação, cujo ciclo se completa a partir da existência de um sistema de coleta 
regular de dados absolutos (sistema de informação gerencial), o lançamento 
desses dados num banco de informação gerencial onde deverá se produzir a 
análise e cruzamentos desses dados e, finalmente, a construção de um 
sistema de indicadores. Com esta abordagem pretende-se destacar, ante o 
cenário da Sociedade da Informação e do Conhecimento, a necessidade 
premente, por parte das bibliotecas, de adoção da prática do planejamento e 
da gestão de qualidade, onde a avaliação é um componente imprescindível. 

                                                
1 Texto-base da palestra proferida no I Encontro de Bibliotecas Universitárias do Centro-Oeste, Goiânia, 
Universidade Federal de Goiás, 21-23 de abril de 2010.  
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O CONTEXTO 
 
Quando se fala em Teoria da Administração, estamos considerando as três 
eras que caracterizam sua trajetória nos séculos XX e XXI: 
- a Era Industrial Clássica, que vai de 1900 a 1950 e decorre diretamente da 
revolução industrial, no século XVIII; 
- a Era Industrial Neoclássica, que cobre o período de 1950 a 1990 e está 
inserida no desenvolvimento industrial; e 
- a Era da Informação, de 1990 em diante, cuja marca é a globalização e seus 
elementos inerentes, quais sejam: a produtividade, a qualidade, a 
competitividade e o foco no cliente. 
 
As diferentes correntes da Administração, como se sabe, não são excludentes 
entre si; cada qual, ao surgir, guarda algo da anterior, incorporando aspectos 
inovadores. De fato, elas formam praticamente uma cadeia de modelos de 
gestão que são aplicados, dificilmente em seu estado absoluto, mas tomando o 
que de mais adequado cada uma oferece para cada situação, ou melhor 
dizendo, para cada organização.  
 
Como exemplo, consideremos a atual Era da Informação, objeto de nosso 
interesse imediato, ao dar ênfase às questões da globalização, produtividade, 
qualidade, competitividade e foco no cliente. Ela não pode desconsiderar, ou 
melhor, ela deve considerar duas escolas da era anterior, a Neoclássica: 
- A Teoria dos Sistemas e  
- A Teoria da Contingência 
 
Isto porque, ao compreender os princípios da Teoria dos Sistemas e 
especialmente o que ela propugna sobre a interdependência entre as partes de 
um todo, o gestor obtém uma visão de conjunto da sua organização e da 
interação dinâmica que ela tem com ambiente, visão esta mais voltada para o 
funcionamento organizacional; e ao compreender a Teoria da Contingência, ele 
levará em conta o macroambiente, ou seja, o seu entorno, cujas variáveis 
compreendem aspectos sociais, econômicos, tecnológicos, políticos, culturais, 
legais, ecológicos e demográficos, que condicionam as características 
organizacionais. Isto quer dizer, segundo Chiavenato, que “há um 
deslocamento da visualização de dentro para fora da organização: a ênfase é 
colocada no ambiente e nas demandas ambientais [...].” 
 
A visão e a compreensão dessas teorias levarão o gestor a entender que não 
há uma “receita” única e melhor para administrar uma organização, uma vez 
que as características organizacionais só podem ser entendidas mediante a 
análise das características ambientais com as quais ela se defronta. Portanto, 
cada organização é sui generis e requer uma administração também original. 
 
A ORGANIZAÇÃO 
 
As bibliotecas em geral e as bibliotecas universitárias, em particular, na Era da 
Informação estão experimentando importantes e profundas mudanças por 
conta de dois cenários relacionados entre si: o cenário socioeconômico e o 
cenário universitário.  
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Quanto ao primeiro – socioeconômico – há de ser lembrado que estamos 
vivenciando uma revolução, cuja magnitude pode ser comparada às revoluções 
agrícola e industrial e de onde surge um novo modelo social, conhecido por 
Sociedade da Informação e do Conhecimento, que tem como características 
indentificadoras: 
- a importância e o valor econômico da informação; 
- o peso das tecnologias de informação e comunicação; e 
- o fenômeno da globalização. 
 
Este contexto leva a biblioteca universitária a enfrentar novos desafios:  
- a gestão da informação digital; 
- a adaptação dos serviços tradicionais às novas necessidades; 
- os problemas relativos ao direito do autor; e 
- o direito do cidadão em ter acesso à informação. 
 
Este novo entorno transformou a biblioteca universitária em uma “biblioteca 
híbrida”, no dizer de Luisa Orera, modelo onde se conjugam os elementos 
tradicionais e os novos que  nos “permitem seguir falando da continuidade da 
biblioteca apesar das mudanças.” (ORERA, 2005, p. 17) 
 
Por outro lado, não podemos esquecer de outras três variávies que envolvem a 
BU: a) tal como lembra Kira Tarapanoff desde os anos 80, a biblioteca 
universitária é uma unidade sem autonomia administrativa porquanto ela 
pertence à estrutura de uma instituição, diferentemente do que ocorre com uma 
biblioteca nacional ou uma biblioteca pública; b) a biblioteca universitária é, por 
assim dizer, uma peça-chave dentro da universidade, como diz Luisa Orera 
(2005), em face das atuais demandas do tripé ensino-pesquisa-extensão; e c) 
ela é um recurso pedagógico da universidade, como se reclamou no Seminário 
Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira em 2008 (LUBISCO;VIEIRA, 
2009), e não uma mera instalação da universidade, como ditam os 
instrumentos avaliativos do Inep. Estas três condições nos fazem repetir a 
célebre frase de Gelfand, datada de 1968: “as universidades serão o que são 
suas bibliotecas.” 
 
A PROPOSTA 
 
Os dois aspectos discorridos anteriormente, isto é, o contexto teórico e a 
organização biblioteca, servem de pano de fundo para abordar o que propõe 
este I EBUCO: o estabelecimento de normas e padrões para bibliotecas 
universitárias objetivando a integração. 
 
Primeiramente, cumpre encaixar o item “normas e padrões” dentro do processo 
administrativo Controle que, por sua vez, é a função que monitora e avalia as 
atividades e os resultados para assegurar o cumprimento dos objetivos de 
determinada organização e, com isto, fornecer insumos para o 
[re]planejamento. 
 
Isto significa que estamos falando de uma ação intencional de não deixar 
lacunas na ação organizacional a ser implementada harmonicamente, no curso 
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dos quatro processos administrativos: Planejamento, Organização, Direção e 
Controle. (CHIAVENATO, 1999, p. 634) 
 
Retomando a concepção inicial sobre a Era da Informação e as principais 
teorias nela implicadas, quando aqui se fala em planejamento está se falando 
em Planejamento Estratégico. Portanto, estamos considerando as quatro 
fases que o compõem: 
- a formulação de objetivos organizacionais; 
- a análise interna da organização; 
- a análise do ambiente externo da organização; e  
- a formulação de estratégias* alternativas para o cumprimento dos objetivos. 
 
Situado o processo Controle como aquele que acompanha a dinâmica da 
organização visando a assegurar o cumprimento de suas funções e de seus 
objetivos e, assim, fornecer insumos para o [re]planejamento, é que se 
subentende a existência de normas e padrões. 
 
As normas (ou regras) devem ser entendidas como os procedimentos e as 
condutas padronizados. Comumente, elas são estabelecidas nos instrumentos 
institucionais - como regimentos, regulamentos e manuais de procedimento e 
devem ser elaboradas com base em quatro principais vias: 
- a literatura especializada; 
- experiências anteriores (por benchamarking, por exemplo); 
- o bom senso dos gestores e técnicos; 
- consenso da equipe por construção coletiva [ex.: UNEB]. 
 
Entenda-se por padrões as medidas que orientam o bom desempenho em 
atividades, serviços, produtos e condições de funcionamento, de maneira que a 
biblioteca, no caso, cumpra tanto suas funções básicas como os objetivos 
estabelecidos no planejamento. (LUBISCO; VIEIRA, 2009, p. 19) Exemplo de 
padrão: 1bibliotecário/500 alunos matriculados. Ou seja, padrão é um 
parâmetro, também o nível de realização ou de desempenho**, que se toma 
como referência. (CHIAVENATO,1999, p.639 e 668) 
 
No que se refere à maneira de estabelecer padrões, as experiências mais 
comuns dizem respeito a três elementos: 
- levantamento de dados por observação sistemática ou autocontagem de 
determinada atividade; 
- adoção de uma média de padrões de outras bibliotecas afins; 
- aplicação de um padrão já existente e testagem para averiguar sua 
adequação, isto tudo considerando os tipos de padrões: de quantidade, de 
qualidade, de tempo e de custos. 
 
Mas, de fato, o que está por trás de um padrão é a função que ele tem: a 
avaliação que, segundo a literatura especializada, é “um dos componentes 
imprescindíveis do planejamento e da gestão.” (LUBISCO, 2007) 
 
Trata-se de um processo que supõe: 
                                                
* Mobilização de todos os recursos organizacionais para alcançar os objetivos. 
** Modo de execução de uma atividade. 
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- a definição clara de objetivos; 
- a existência de um sistema de informação gerencial, cujos dados sejam 
coletados de forma regular e sistemática, isto, respectivamente com 
periodicidade definida e sempre nas mesmas condições; 
- pessoal capacitado para a função. 
 
O sistema de informação gerencial citado (conjunto de relatórios) vai resultar 
da obtenção dos dados absolutos referentes às atividades da biblioteca e estes 
por sua vez, darão origem a um banco de informação gerencial. Estes dados 
nele lançados é que possibilitarão a análise comparativa de séries históricas e 
o seu cruzamento, gerando assim o sistema de indicadores*, insumo valioso 
para a tomada de decisão. Deste modo, completa-se o sistema de avaliação. 
(LUBISCO, 2007), recurso complexo, mas absolutamente necessário, como 
dito anteriormente, para implementar o planejamento e a gestão de qualidade 
de qualquer organização e, especialmente das bibliotecas universitárias 
brasileiras que, desde o PNBU, não contam com uma instância governamental 
que assegure políticas dignas de seu papel no contexto acadêmico . 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O contexto da Sociedade da Informação e do Conhecimento determinou 
mudanças profundas de caráter socioeconômico em todos os segmentos da 
sociedade, atingindo, consequentemente, as universidades e as suas 
bibliotecas. 
 
A convergência das tecnologias de informação e comunicação, típicas dessa 
era, por seu lado, estão determinando uma mudança não só no fazer, mas no 
pensar dos diferentes  segmentos da comunidade global. 
 
Assim, as atuais exigências da globalização – produtividade, qualidade, 
competitividade e foco no cliente – impõem às organizações em geral (e as 
bibliotecas se inserem neste espectro) que busquem assegurar suas condições 
de sobrevivência e desenvolvimento a partir de novas habilidades e atitudes, 
para atender a um público cada vez mais especializado e exigente. 
 
Este é o motivo principal pelo qual os sistemas bibliotecários se vêem 
compelidos a aperfeiçoar, dia após dia, seus processos de planejamento e 
gestão, onde a avaliação se configura em uma etapa imprescindível do seu 
êxito. 
 

*** 
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