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RESUMO 

 

FERREIRA, Liliane Juvência Azevedo. O lugar do livro e do leitor: história do 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás. Goiânia: Universidade 

Federal de Goiás, 2010. 

 

 

 

 
Este trabalho tem como principal proposta contar a história do sistema de bibliotecas da Universidade 

Federal de Goiás e assim, avaliar o papel da instituição biblioteca no Brasil. Nesse sentido foi necessário 

observar a trajetória da biblioteca da Universidade Federal de Goiás, analisando as políticas culturais e 

educacionais promovidas durante as gestões dos diretores do sistema e dos reitores da universidade e a 

relação desses feitos com o contexto histórico brasileiro a partir da década de 1970. De modo a 

fundamentar teoricamente foram construídas teorias sobre biblioteca, leitor e a biblioteca no Brasil. Foi 

consultado o arquivo do Sistema de Bibliotecas localizado na Biblioteca Central e feita entrevista com 

uma bibliotecária envolvida no processo histórico. A técnica utilizada para a entrevista se pautou na 

História Oral, técnica que utiliza de fontes orais por meio de depoimentos coletados durante entrevistas. 

Enfim, para a construção da narrativa e, consequentemente, análises feitas com base nos dados coletados 

e na teoria desenvolvida a priori foi utilizada a abordagem qualitativa que procurou confirmar as 

hipóteses levantadas de acordo com o processo histórico identificado. Assim, foi possível identificar: as 

concepções do que vem a ser biblioteca no contexto da comunidade universitária da UFG e de certo modo 

para o Brasil; as políticas de incentivo ao uso das bibliotecas considerando novas estruturas advindas das 

novas tecnologias da informação e as constantes dificuldades em manter uma instituição moderna e 

adequada para os usuários de informação. Concluiu-se, a partir da experiência identificada no histórico do 

Sistema de Bibliotecas da UFG, que a Biblioteca no Brasil ainda se encontra sem muito reconhecimento; 

as instâncias superiores pouco investem para uma estrutura adequada e de qualidade e ainda persiste uma 

relação confusa entre usuários e biblioteca. 

 

Palavras-chave: Bibliotecas Universitárias. História do Brasil. Sistema de Bibliotecas da UFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

FERREIRA, Liliane Juvência Azevedo. The place of the book and reader: history of 

Library System, Federal University of Goias. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 

2010. 

 

 
This monograph has as main purpose to tell the story of the library system at the Federal University of 

Goias and thus to evaluate the role of the library institution in Brazil. In that sense it was necessary to 

observe the trajectory of the library at the Federal University of Goias, examining the cultural and 

educational policies promoted during the administrations of the directors of the system and university 

rectors and their relationship made with the Brazilian historical context from the 1970s. In support theory 

were constructed theories about the library, the library reader in Brazil. Was consulted File Library 

System located at the Central Library and made an interview with a librarian involved in the historical 

process. The technique used for the interview it was based on oral history, a technique that uses of oral 

sources by testimonies collected during interviews. Finally, for the construction of the narrative and thus 

analysis done based on the data collected and developed a priori theory was used a qualitative approach 

that sought to verify the hypotheses according to the historical process identified. Thus been identified: 

the conceptions of what is to be library in the context of the university community of UFG and somehow 

to Brazil; policies encouraging the use of libraries considering new structures resulting from new 

information technologies and the continuing difficulties in maintaining a modern institution and 

appropriate for users of information. It was concluded from the experience identified in the history of the 

UFG Library System, the Library in Brazil is still without much recognition; the higher courts rather 

invest in a proper structure and quality and there is still a confusing relationship between users and 

library. 

 

 

Keywords: Uiversity Libraries.  History of Brazil. Library System of UFG 
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INTRODUÇÃO 

 

A história das bibliotecas apresenta a importância destas instituições através do 

seu papel fundamental nas constantes transformações da leitura, tendo em vista que ao 

longo dos tempos a biblioteca esteve presente nos mais importantes contextos 

históricos, nacionalidades e diversidades culturais.  

No Brasil, as bibliotecas surgiram no período colonial, porém não eram de 

acesso público, os livros eram trazidos pelos jesuítas e restritos à Igreja. As bibliotecas 

como conhecemos, surgiram com a criação das escolas entre o final do século XIX e 

início do século XX, com estruturas precárias e pouquíssimos investimentos. 

Autores como Luiz Milanesi (1983,2002) considera a biblioteca no Brasil um 

ambiente precário e consequentemente, na relação aluno-biblioteca ou leitor- biblioteca 

um abismo se sobrepõe. Ainda segundo esse autor (MILANESI, 1983) a existência 

desse modelo de biblioteca, mesmo que precário, pode ser considerada como positiva, 

simplesmente por existir, visto que o número dessas unidades informacionais existentes 

no Brasil é muito pequeno e a concepção de biblioteca para algumas pessoas é 

distorcida, uma vez que um simples armário cheio de livros é, na concepção de muitos, 

uma biblioteca. Esse autor justifica esta precariedade à situação política do Brasil, 

explicitando que torna-se extremamente difícil promover desenvolvimento econômico 

social sem que haja grandes investimentos em práticas educativas. 

 A biblioteca universitária, de modo geral, tem como missão atender à 

comunidade universitária como anexo aos estudos acadêmicos e, ainda, servir de espaço 

de estudo à comunidade em geral. No Brasil, nota-se uma confusão que persiste há 

muito tempo quanto a essa missão. Existe uma obrigatoriedade quanto a existência de 

bibliotecas para o nível superior, mas, no entanto,  até pouco tempo não havia a mesma 

obrigatoriedade para o ensino fundamental. Recentemente, foi aprovada uma lei no 

senado que obriga a existência de bibliotecas em todas as escolas. Trata-se do Projeto de 

Lei da Câmara (PCL) nº 324/09 aprovado em 13 de abril de 2010. No entanto, essa lei 

ainda não foi implementada e a realidade ainda nos leva a pensar que um brasileiro ao 

chegar à universidade sabe pouco sobre biblioteca, o que dificulta sua relação com a 

leitura, com a pesquisa e com os serviços que biblioteca tem a lhe oferecer. 

Mesmo diante de tantas dificuldades e do pouco reconhecimento em algumas 

sociedades, a instituição biblioteca tem o seu papel relevante, mesmo que para uma 

minoria, sua existência tem contribuído muito para as várias formações. Segundo Jacob 
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(2000) na ennruzilhada da história das bibliotecas e do livro uma nova abordagem 

quanto às práticas culturais foi desenvolvida. Novos modelos de trabalhar o pensamento 

surgiram e nesse sentido, várias revoluções fizeram com que a biblioteca precisasse 

adaptar melhor seu espaço para a disseminação e conservação da memória e do saber. 

Nos primórdios, tratava-se de um lugar restrito, mas com o acelerado processo da 

produção impressa e democratização da leitura, a biblioteca passou a priorizar mais seus 

leitores. Chartier (1999) observa que na Antiguidade havia um sonho de reunir todo o 

conhecimento existente em um só lugar, entretanto, esse sonho se desfez com o 

crescimento acelerado da produção científica, pois não havia espaço físico suficiente 

para tanta informação. As bibliotecas precisavam então se preocupar com a seleção de 

materiais, criação de catálogos, coletâneas, coleções e também o perfil de seus leitores: 

“[...] percebe-se a necessidade absoluta da triagem, para a gestão, a organização, o 

próprio domínio da conservação desta produção.” (CHARTIER, 1998, p. 127).  

Esta monografia tem como objetivo analisar a história do sistema de bibliotecas 

da Universidade Federal de Goiás e, assim, observar o papel da instituição biblioteca no 

Brasil.  O ponto de partida da pesquisa, década de 70, justifica-se por representar a 

origem da reorganização dos serviços bibliotecários nessa universidade e 

posteriormente a criação de uma rede de bibliotecas com serviços padronizados. O 

contexto histórico é muito instigante, constituído por importantes momentos da história 

do Brasil, tais como algumas reivindicações na esfera educacional, o fim da ditadura 

militar e, consequentemente, a luta por uma sociedade mais democrática, momentos de 

instabilidade econômica, alta inflação, reformulação no sistema de governo, entre outros 

acontecimentos. Faz parte desse contexto, também, a construção de um ensino 

universitário mais acessível com a expansão e/ou federalização das universidades 

ocorrida entre as décadas de 50 e 70, diante de uma época contornada por um regime 

militar, que propiciou o aumento de cursos superiores e consequentemente o progresso 

de algumas profissões e, até mesmo, o desenvolvimento de alguns estados brasileiros 

como Goiás. E é neste contexto de reformulações que a Universidade Federal de Goiás 

mostrou-se interessada em reformular as unidades de informação – bibliotecas - 

transformando-as em um espaço mais adequado diante de uma realidade repleta de 

inovações no meio biblioteconômico.  

Os instrumentos utilizados para compor este trabalho se basearam em fontes 

históricas pesquisadas no arquivo do Sistema de Bibliotecas da UFG localizado na 

Biblioteca Central do Campus II, tais como relatórios e atas de reuniões. Através dessas 
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fontes não foi possível historicizar por completo o Sistema de Bibliotecas devido a 

inconsistência de dados da documentação. Foram analisados vários documentos, porém, 

mesmo assim, foi necessário o uso da História Oral para complementar as informações e 

garantir maior precisão dos dados levantados.  

A História Oral consiste na realização de entrevistas com pessoas que 

testemunharam e/ou participaram de certos acontecimentos. Essa metodologia permite o 

conhecimento de experiências, proporcionando ao historiador e/ou pesquisador o acesso 

a uma variedade de histórias dentro da História que podem mostrar como a constituição 

da memória é objeto de contínua transformação (ALBERTI, 2006). A História oral não 

somente permite o acesso a novas informações como estabelece uma relação original 

entre o historiador e o objeto de estudo. A entrevista proporciona interações sobre as 

quais o historiador tem um domínio parcial (FRANÇOIS, 2006).  

De posse de todas as informações necessárias, foram realizadas análises sobre a 

importância da instituição biblioteca na universidade desde a criação até a atualidade, 

observando as construções ideológicas acerca do papel da biblioteca na intituição, 

considerando a trajetória histórica e contextual. A metodologia utilizada, nesse 

momento  pautou-se na pesquisa qualitativa. A abordagem qualitativa descreve a 

complexidade de hipóteses, analisando-as e compreendendo os processos dinamizados 

pelos grupos sociais. Trata-se de um método investigativo que viabiliza, através da 

observação o contato entre o observador e/ou pesquisador com o objeto de estudo. É 

correto afirmar que a abordagem qualitativa tem como objetivo situações complexas ou 

estritamente particulares (OLIVEIRA, 1998). 

A utilização de dois métodos – História Oral e Abordagem qualitativa -  

justifica-se pelo fato de um – História Oral –  caracterizar-se como recurso, ou seja, 

como técnica para a coleta dos dados objetivados e o outro – Pesquisa Qualitativa – a 

interpretação desses dados que se confirma através da teoria prevista. A História Oral 

tem um caráter multidisciplinar e, neste sentido, pode ser pensada tanto como técnica 

quanto método somente. Como método os depoimentos coletados são considerados a 

centralidade da análise, já como a técnica pode ser usada como processo subjacente à 

outras metodologias. Pode ser considerada um recurso a mais de fundamental 

importância no alcance dos objetivos propostos (MOURA; INÁCIO FILHO, 2001) 

A contextualização foi construída apontado as gestões que direcionaram o 

sistema de bibliotecas na UFG. Convém observar que não se trata de uma apresentação 

política sobre os feitos de cada administração, mas um apanhado importante sobre os 
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principais acontecimentos ocorridos associados à realidade de cada gestão com seus 

respectivos diretores e reitores em consonância com a realidade de nosso país. 

A base conceitual para as conclusões se pautou nas concepções de vários autores 

que possuem estudos sobre biblioteca. Dentre os quais o historiador francês Roger 

Chartier, historiador muito ligado à questão dos livros, leitura e biblioteca, o 

bibliotecário e professor da Universidade de São Paulo (USP) Luís Milanesi, doutor em 

Ciências da Comunicação que possui interesse em pesquisa voltada na relação texto/ 

contexto, o vínculo entre público e informação e, ainda a relação biblioteca/sociedade, 

entre outros historiadores e estudiosos da Biblioteconomia que foram mencionados. A 

intenção foi analisar as teorias desses autores, fazendo uma articulação com o lugar 

histórico, nesse caso o Sistema de Bibliotecas da UFG. O lugar histórico é um fator 

determinante na articulação com a pesquisa histórica. (CERTEAU, 2002). E esses 

autores, cada qual com seus interesses, procuram em suas formações proporem uma 

maneira sistematizada de estudar e pensar a biblioteca.  

Assim, o trabalho organizou-se em dois capítulos, sendo o primeiro capítulo 

composto por algumas abordagens sobre biblioteca através de um levantamento teórico, 

com ênfase para a biblioteca universitária e, também, algumas considerações sobre 

biblioteca no Brasil. E o segundo capítulo com a historicização do Sistema de 

Bibliotecas da UFG baseada nas concepções históricas contextualizadas afirmadas em 

documentos históricos e em depoimento. 
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CAPÍTULO 1 

 

BIBLIOTECA: DA CENSURA À DEMOCRATIZAÇÃO 

 

O conhecimento humano, que consequentemente passou a ser registrado, tornou 

possível a forma de manter viva a memória da humanidade. A produção impressa 

tornou-se incontrolável através dos registros em série, que, por conseguinte, necessitou 

cada vez mais de ordenação. E essa reunião de documentos registrados passou a se 

chamar coleções, e mais adiante, Biblioteca. Essa instituição passou e passa por 

constantes transformações e significados. Ora sinônimo de riqueza e espaço cultural, ora 

como mero espaço para depósito: 

 

Mas a biblioteca – especialmente uma tão vasta – não é um mero repositório 

de curiosidades. É um mundo a um só tempo completo e incompletável, 

cheio de segredos. Ela está submetida a um regime de mudanças e ciclos que 

contrastam com a permanência insinuada por suas longas fileiras de livros. 

[...] A biblioteca é como um corpo, e as páginas dos livros são os órgãos 

espremidos uns contra os outros na escuridão.  (BATTLES, 2003, p.11-12). 

 

Nesse sentido - variedade de registros, produção incontrolável - a forma de 

manter esses materiais informacionais acessíveis é uma preocupação antiga, desde os 

acervos primitivos caracterizados pelas coleções de argila, papiro, o pergaminho, até a 

forma mais recente que é o texto virtual.  

As primeiras coleções que se têm notícias são os registros da Antiguidade. 

Egípcios, gregos e romanos utilizavam o papiro (papel primitivo) para escrever suas 

idéias e a maior biblioteca deste período foi a biblioteca de Alexandria que possuía uma 

vasta coleção de rolos de papiro, cerca de 500.000, e era considerado o local de 

encontro dos sábios. Nessa biblioteca apostava-se na possibilidade de reunir todo o 

conhecimento humano, transfomando-a na Biblioteca Universal: “Desde Alexandria, o 

sonho da biblioteca universal excita as imaginações ocidentais” (CHARTIER, 1999, p. 

117).  

Na cidade de Pérgamo – atual Bergama – os habitantes passaram a fabricar pele 

curtida de animais para seus registros. Neste período surge o formato de livro como 

conhecemos hoje, era o pergaminho produzido pelos mosteiros caracterizado por folhas 

presas por costura e encadernada, formando o códice. Esse material foi por quase toda a 

Idade Média limitado aos religiosos e só se tornou mais acessível com a criação das 
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primeiras universidades no século XVII. A Oxford, Sorbone, as primeiras universidades, 

possuíam grandes bibliotecas, porém seus livros era presos às estantes sendo acessíveis 

apenas até às mesas de leitura. Mesmo assim, iniciava-se um processo de 

democratização do conhecimento que foi por muito tempo censurado pelas ordens 

religiosas da Idade Média. Chartier (1999) observa que com as escolas urbanas o livro 

passa a ter um novo sentido. Ele deixa de ser mistério da palavra e passa a ser a 

decifração do sentido. A partir desse momento de democratização a necessidade de 

manter a circulação do conhecimento cada vez mais acessível tornou-se possível.  

 A consequência desta nova era foi o grande estímulo ao conhecimento da 

escrita, fazendo surgir mais autores e leitores. Eis que surge, neste contexto, a 

ampliação das bibliotecas, visto que o monopólio do conhecimento que  acabara de sair 

da tutela dos religiosos passa, de maneira incontrolável, a fazer parte de outros 

segmentos da população. Com essa situação – crescimento acelerado da produção 

editorial - da escassez ao excesso – a necessidade de repensar o espaço físico da 

biblioteca tornou-se fundamental e o bibliotecário passa, nesse sentido, a ser o agente 

organizador desse “caos”. O bibliotecário precisou buscar mecanismos para ordenar a 

acessibilidade ao conhecimento, a elaborar bibliografias especializadas criadas por 

especialistas de cada área do saber e a criar de critérios de seleção (nacionalidade, 

especialidade da demanda, etc) que ajudaram em sua atuação. Nesse contexto, a 

informação começa a ter valor comercial e torna-se um produto do mercado e, neste 

sentido, o sonho de criar uma biblioteca universal, como em Alexandria, torna-se 

descartado. 

Com o problema da censura resolvido, tornou-se importante a divulgação do 

conhecimento através do impresso. E Inicialmente, a barreira com o transporte para essa 

distribuição tornou-se um grande problema, pois até então os livros eram distribuídos no 

lombo de animais. Era necessária uma alternativa para eliminar essa barreira e, foi 

assim, que surgiu o períodico científico que possibilitava a atualização dos especialistas. 

E novas formas de acessibilidade foram sendo desenvolvidas ao longo dos tempos. 

 

1.1 AS REVOLUÇÕES DO ACESSO AO CONHECIMENTO 

 

 É sabido, no meio científico, que o conhecimento humano se desenvolve com 

base em outros conhecimentos prévios. Assim, conforme aborda Milanesi (2002), para 

essa continuidade às descobertas científicas e aprimoramento do conhecimento, a 
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acessibilidade torna-se um fator fundamental. A democratização do acesso aos livros 

proporcionou ampla disseminação de um lado, mas de outro, gerou desconfiança 

daqueles que temiam a livre circulação de livros. As colônias, como o Brasil, 

mantinham os livros sob o poder das ordens religiosas e a censura era algo 

predominante. Os transportes eram feitos ora no lombo de animais ora por tráfego 

fluvial ou marítimo, o que denotava sua precariedade e tornava-se difícil o acesso aos 

impressos.  

Em meados do século XIX esse panorama configura-se em mudanças com a 

descoberta do vapor na era da Revolução Industrial. Máquinas como o trem e navios a 

vapor puderam acelerar a distribuição de jornais, livros e periódicos. Outro marco 

importante foi a descoberta da eletricidade que propiciou a descoberta do rádio, 

iniciando, nesse momento, uma minimização da distância. Ainda, nessa época, surge o 

automóvel e a televisão, contribuindo ainda mais para a revolução da comunicação e a 

homogeneização do acesso. Outra descoberta que revolucionou as tecnologias da 

comunicação, deu-se com evolução da informática e atrelado a ela os computadores que 

cada vez mais sofisticados e amparados por altas tecnologias, como a internet,  

tornaram-se um suporte moderno para o acesso às informações e ao conhecimento. 

Essas transformações mudaram radicalmente as modalidades de produção, transmissão 

e recepção do escrito.   

Chartier (1999) em uma abordagem sobre as revoluções que transformaram o 

hábito da leitura apresenta algumas considerações sobre essas importantes 

transformações. Para ele a evolução do suporte de leitura, e vinculado a ela o acesso ao 

conhecimento, deu-se da seguinte forma: 

 Revolução Técnica – revolução que modifica os modos de reprodução dos 

textos e de produção do livro ocorrida por volta do século XV. É a imprensa de 

Gutenberg que proporcionou a produção em série de livros e a disseminação do 

conhecimento. Para Chartier (1999), a Revolução Técnica não significava a modificação 

dos livros, pois o seu formato ainda lembrava o formato manuscrito, entretanto o que 

Chartier quer dizer é que essa revolução se trata apenas de uma evolução da 

disseminação, ou seja, mais livros distribuídos de forma mais rápida.  

 Revolução do ato da leitura – Essa revolução refere-se à mudança da 

compreensão da leitura. Trata-se da passagem de um leitura oralizada, utilizada na 

antiguidade, para uma leitura silenciosa e visual que fora restrita aos monásticos entre 

os século VII e IX e que passa a fazer parte das escolas e das universidades no século 
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XVII. Isto é, a leitura começa a se democratizar e o perfil dos leitores, 

consequentemente, modificar;  

 Revolução do estilo da leitura – o leitor que antes lia de forma fechada, 

consumidora e até mesmo repetitiva reconfigura-se no leitor que lê de forma 

diversificada exercendo uma atividade crítica;  

 Revolução do texto eletrônico - É a revolução do presente, a revolução da 

informática. É mais interessante que a de Gutenberg na visão de Chartier, uma vez que 

não apenas modifica a técnica de reprodução, mas também as estruturas e as formas do 

suporte. 

Essas revoluções, cada qual em seu momento, impuseram no mundo 

transformações adaptativas. É claro que não ocorreram de forma simultânea em todo 

mundo, pois a realidade de cada país determinou o tempo certo de acontecimento. 

Atualmente, com o advento da informática o modelo de comunicação se tornou mais 

homogêneo. Várias instâncias procuraram adaptar-se a essa nova tecnologia que, de 

certa forma, minimizou as barreiras da rapidez e praticidade. Com as bibliotecas não foi 

diferente. Os serviços que por muito tempo eram controlados por meios manuais 

passaram a contar com meios automatizados. O livro que passou por várias 

transformações em seu suporte pode ser hoje encontrado, também, em formato 

eletrônico.  

 

A biblioteca eletrônica permite, por sua vez, compartilhar aquilo que até 

agora era oferecido apenas em espaços onde o leitor e o livro deveriam 

necessariamente estar juntos. O lugar do texto e do leitor podem então estar 

separados. (CHARTIER, 1998, p. 119) 

 

Apesar de ainda contar com um reconhecimento pequeno, principalmente na 

realidade de alguns países com poucos investimentos educacionais, a Biblioteconomia 

tem lutado na adaptação dos serviços bibliotecários que possam atender a atual 

realidade. E assim, precisou contar com outras áreas do conhecimento para essa busca 

de mecanismos que satisfaçam o controle e a organização do conhecimento. A 

educação, a administração e a informática têm sido grandes parceiras nessa busca. E, 

assim, fala-se muito em bibliotecas por tipos, por perfis. Uma forma de adequar o 

espaço da biblioteca para cada tipo de interesse e, assim, facilitar o atendimento de 

forma direcionada. 
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1.2 AS ESPECIALIDADES DAS BIBLIOTECAS DIANTE DA SEGMENTAÇÃO 

DO CONHECIMENTO 

 

Assim, diante de tantas revoluções e com a segmentação do conhecimento, o 

perfil dos leitores começa a então se fragmentar em especialidades. As bibliotecas 

passam a lidar com uma diversidade abrangente de usuários de informação, em que cada 

categoria se encontra numa colocação social diferenciada. Milanesi (1983,2002) afirma 

que é preciso motivar e principalmente, saber atender às demandas específicas. E nesse 

cenário diversificado e cada vez mais especializado, pode-se considerar públicos da 

informação: as crianças, os estudantes/adolescentes, os universitários, os pesquisadores 

e o cidadão. 

Diante dessa variedade - vários públicos e usos de informação – torna-se 

importante as unidades de informação e o bibliotecário a elas vinculado. Neste caso o 

profissional da informação precisa constantemente traçar o perfil de seus usuários para 

tentar ajudá-los em suas pesquisas e atender com qualidade. “Um bom leitor é alguém 

que evita um certo número de livros, um bom bibliotecário é um jardineiro que poda sua 

biblioteca.”  (CHARTIER, 1998, p. 127).  

As ferramentas de buscas, tais como a internet e os softwares de automação de 

biblioteca têm auxiliado na autonomia dos usuários. Porém, não são todos os usuários 

de bibliotecas que apresentam confiança no momento da busca de uma determinada 

informação, assim, cabe ao bibliotecário intermediar o êxito das pesquisas desses 

usuários.  Neste sentido, Milanesi (2002) considera dois desafios importantes para este 

contexto que o bibliotecário precisa enfrentar: atender e criar a demanda, sendo que no 

primeiro desafio o bibliotecário terá que atender com segurança aqueles que sabem o 

que querem e no segundo terá que saber identificar a necessidade daqueles que não 

sabem o que realmente desejam. 

O que é conveniente observar é que o bibliotecário ao longo dos tempos passou 

a ter uma importância mais relevante nas pesquisas de usuários de bibliotecas. Aquela 

figura que fora vista por muito tempo como mero guardião de livros, ou simples 

organizador de estantes, tem um papel muito mais fundamental, apesar de, assim como 

as bibliotecas, ainda serem alvos de visões estereotipadas. Sua atuação é pedagógica e a 

adequação do atendimento vai variar de público e de especificidade de bibliotecas. 
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1.2.1 A Biblioteca Universitária 

 

Existem vários estudos que identificam e conceituam os vários tipos de 

bibliotecas e seus públicos-alvo, tais como a biblioteca escolar, biblioteca especializada, 

biblioteca universitária e biblioteca pública. Como o objetivo dessa pesquisa é 

identificar o papel da biblioteca num ambiente universitário, cabe aqui a ênfase a este 

tipo de biblioteca. 

 A biblioteca universitária, de um modo geral, é organizada com base na função 

da instituição de ensino superior na qual se encontra inserida. Sua situação estrutural 

pode variar de país para país, pois muitos países cuja educação encontra-se em 

constante reformulação e com poucos investimentos – como o Brasil – a situação da 

biblioteca universitária é bastante complexa e comprometida. Gelfand, em 1968, 

descrevia algumas dificuldades das bibliotecas universitárias nos países em 

desenvolvimento. Para esse autor (1968), os obstáculos enfrentados por uma biblioteca 

universitária podem ser decorrentes tanto de fatores internos quanto externos. São eles: 

o reconhecimento da Biblioteconomia em um país; as condições de cada universidade e 

o desenvolvimento tecnológico de cada país.  

Como uma biblioteca universitária é geralmente financiada com recursos 

públicos como parte relevante da universidade, cabe a ela tornar os recursos acessíveis 

através de um sistema bibliotecário integrado (PENNA, 1979). Assim, a biblioteca 

universitária precisa: 

a) utilizar os recursos atendendo os programas de graduação, pós-graduação e os 

programas de pesquisa da universidade; 

b) servir como espaço para intermediação de acesso à informação, seja para a 

comunidade universitária, seja para a sociedade em geral; 

c) ser depositária da produção científica da comunidade acadêmica, tais como teses e 

dissertações. 

 Essas funções e/ou missões de uma biblioteca, especificadas de acordo com sua 

comunidade, têm encontrado muitos desafios para atingir seus objetivos. São eles: 

dificuldades de profissionais, materiais tecnológicos restritos, reconhecimento por parte 

de seus usuários, governos e sociedade em geral. É preciso revisar e trabalhar com a 

educação das pessoas para que estas entendam a necessidade de usar a informação e 

perceber nela a importância em suas vidas. É interessante instigar o prazer pela 
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descoberta, tendo a biblioteca como um de seus objetivos a promoção de ações que 

despertem nas pessoas o gosto em freqüentá-las como espaço cultural.  

 

A biblioteca do futuro deverá ser, também, o lugar onde poderão ser 

mantidos o conhecimento e a compreensão da cultura escrita nas formas que 

foram, e que ainda hoje são, majoritariamente as suas. [...] uma das tarefas 

essenciais das grandes bibliotecas é a de coletar, proteger, recensear e, 

também, tornar acessível a ordem dos livros que ainda é a nossa, e que foi a 

de homens e mulheres que lêem desde os primeiros séculos da era cristã. 

(CHARTIER, 1999, p.107) 

 

O advento das bibliotecas – conforme apresenta a história – originou-se muito 

mais através de um espírito filantrópico que uma missão educacional. Mesmo assim, a 

Biblioteconomia, principalmente nos últimos tempos, tem tentado aperfeiçoar suas 

práticas e expandir suas atividades para além do tradicional. Mas essas questões 

consideram muito a diversidade cultural ou sociocultural, isto é, as diferenças e 

particularidades de cada país no desenvolvimento de ações que viabilizem uma 

educação de maior qualidade seja a nível fundamental seja a nível universitário. 

 

1.3 O CONTEXTO SÓCIO-CULTURAL E A BIBLIOTECA NO BRASIL 

 

Ortiz (2006) em seu livro Cultura Brasileira e Identidade Nacional apresenta que 

a identidade nacional está ligada a uma interpretação e reinterpretação da cultura local 

pelos grupos sociais. Afirma que existem intermediários que favorecem a construção 

das identidades. Esses intermediários podem ser intelectuais que desempenham o papel 

de mediadores simbólicos, articulando assim uma totalidade de manifestações culturais, 

transformando-as em informações a serem repassadas. Pode-se afirmar então, o 

importante papel de professores, bibliotecários e até mesmo das instâncias superiores na 

construção da representação de biblioteca e leitura, assim como qualquer outra 

representação, na vida de uma pessoa.
1
 As identidades são construções do discurso, 

constituem o real, inserem-se no mundo dos imaginários e das representações, e, ainda, 

sentem-se como parte integrante de uma coletividade. (HALL, 2005; PRADO, 2009; 

WOODWARD, 2000). 

                                                 
1
 Os intelectuais nesse caso, professores e bibliotecários, são intelectuais num sentido específico, não num 

sentido lato-sensu, conforme explicita Renato Ortiz. A intenção desta comparação foi a de ilustrar a 

importância de especialistas e/ou educadores na formação de uma pessoa. Ortiz, considera como 

intelectuais intermediários,  especialistas que se voltam para uma vivência imediata, são pesquisadores 

que se orientam para elaborar um conhecimento de caráter globalizante. Podemos complementar a 

afirmação de Ortiz considerando outros especialistas como esses intermediários. 
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Por outro lado, nesse contexto que discute as interferências na construção de 

representações, é relevante observar a influência dos meios de comunicação na 

construção se sentidos. Martín -Barbero (1993 apud YÚDICE, 2000), numa abordagem 

dedicada à globalização cultural comenta que num contexto de transformações – pós-

modernidade – ocorre uma desurbanização da vida cotidiana, isto é, a cidade e os usos 

de seus espaços,se tornam- distantes da sociedade no sentido de que os meios de 

comunicação, mais especificamente a televisão, transformaram-se em meios de usar a 

cidade de forma imaginária. Pode-se dizer, então, que assim como vários outros 

aspectos da cidade, a biblioteca encontra-se “imaginada”. Milanesi (2002) ao comentar 

sobre a evolução do acesso à informação aponta o surgimento dos meios de 

comunicação, tais como o rádio e a televisão, como veículos que se tornaram essenciais 

à vida cotidiana das pessoas, principalmente nos países de menor índice educacional: 

 

A televisão age de tal forma que é o suficiente para as necessidades 

informacionais da população. Nesse sentido, outras possibilidades de acesso 

ao conhecimento – como o livro – passa a ser um excesso e, ainda, 

desconfortável: é preciso ler, imaginar, refletir. A televisão parece fazer isso 

pelo telespectador. (MILANESI, 2002, p. 43-44) 

 

Nesse sentido, a imagem da instituição biblioteca vai variar de acordo com o 

contexto, de acordo com uma cultura. E no Brasil, a representação desse espaço pode 

estar estritamente ligada aos fatores educacionais e culturais – analfabetismo, poucos 

investimentos, influência dos meios de comunicação e, consequentemente, o pouco 

contato com a biblioteca durante a infância e adolescência. Uma cultura nacional é um 

discurso, uma forma de construir sentido. O discurso do sujeito se baseia no contexto 

histórico e cultural. (CERTEAU, 2002).   

Nos Estados Unidos, a partir do século XX a expansão da leitura tornou-se uma 

forma de aperfeiçoamento pessoal. E assim como em muitos outros países da Europa, 

onde a leitura é considerada como uma ferramenta para uma boa educação, uma 

biblioteca é importante na construção e recuperação de uma pessoa. Infelizmente essa 

concepção não faz parte de muitas sociedades. No Brasil, por exemplo, houve uma 

tentativa de inserir a leitura como instrumento de elevação do nível cultural. A partir do 

Estado Novo e das ações do Instituto Nacional do Livro (INL) foi criada uma campanha 

de incentivo à leitura. A idéia seria a implantação de uma biblioteca em cada município 

do Brasil. Caberia ao governo federal a escolha dos livros e ao governo municipal 

disponibilizá-los à população, no entanto, essa idéia não deu certo. A causa desse 
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fracasso se deu com a implantação da pesquisa escolar em biblioteca no sistema 

educacional como obrigação aos alunos. As crianças tinham que ir à biblioteca realizar 

algum tipo de pesquisa e como não havia biblioteca em suas escolas, recorriam às 

bibliotecas públicas. Milanesi (2002) comenta que essa prática, implantada por lei, foi 

muito mais caracterizada por cópias de textos que a realização de uma pesquisa de fato. 

Esse hábito tornou-se rotina nas bibliotecas públicas e não nas escolares. Eram as 

bibliotecas públicas municipais que faziam o atendimento aos alunos em suas pesquisas.  

Nesse sentido, a idéia do INL de implantar uma informação pública através de 

bibliotecas municipais abertas ao cidadão perdeu o sentido, pois o tempo perdido no 

atendimento das pesquisas escolares atrapalhou esse objetivo. Essa biblioteca que 

deveria ter o caráter de incentivar a leitura ao cidadão comum precisou ceder espaço à 

pesquisa dos estudantes, visto que estes não tinham bibliotecas em suas escolas para 

recorrerem aos trabalhos solicitados pelos professores. Essa situação gerou até mesmo 

uma certa confusão na relação do bibliotecário com o professor. Silva, E.T. (1991, p.67) 

confirma essa idéia ao afirmar que: 

Aos olhos dos bibliotecários, a figura do professor assemelha-se muito à de 

um sujeito habituado a “passar a peteca pra frente”. [...] Na mente dos 

professores, a imagem do bibliotecário é uma mistura de almoxarife, 

escrevente e policial, assemelhando-se muito a um autômato que, 

programado e controlado por sistemas esotéricos de catalogação e 

classificação, apenas cumpre aquilo que as normas determinam. Por outro 

lado, aos olhos dos professores, o bibliotecário é ainda o guarda-livro ou o 

bedel da seção de referência que, preso a quatro paredes, não tem muito a 

dizer sobre a educação dos jovens.  

 

Essa situação reflete até hoje uma visão negativa de biblioteca no Brasil. A 

instituição que deveria ser um espaço agradável para a aquisição do conhecimento é 

considerada um local de obrigatoriedade e satisfação das solicitações dos professores. E 

muitas vezes é na universidade que o problema se agrava. Um aluno universitário que 

em sua infância ou adolescência não teve contato com uma biblioteca, ou se teve era 

para fazer cópias ou atender algum trabalho obrigatório de algum professor, levará 

consigo pouco entendimento ou um entendimento distorcido da real importância de uma 

biblioteca. E quando precisar utilizar a biblioteca universitária não saberá utilizar seus 

recursos.  

A biblioteca universitária tem a obrigatoriedade, cobrada pelo Ministério da 

Educação, de existir e sua estrutura tem que ser organizada e controlada pelos critérios 

biblioteconômicos. Ao avaliar e/ou autorizar o funcionamento de uma instituição de 
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ensino superior, o MEC considera como requisitos fundamentais: as instalações para o 

acervo considerando a área física, condições de armazenagem, condições de 

preservação, de acesso ao acervo por parte dos usuários e de funcionamento; instalações 

para estudos individuais e salas para estudo em grupo; condições de acesso às 

instalações físicas pelos usuários com necessidades especiais; e a existência de pessoal 

qualificado na organização e administração – o bibliotecário. (BRASIL, 2002). Nota-se 

uma certa incoerência nessa obrigatoriedade, pois o ensino superior não funciona sem 

biblioteca, mas o ensino básico sim.  

Algumas iniciativas realizadas nos anos 80, através de movimentos sociais,  

instigaram algumas transformações e mudanças para o desenvolvimento do Brasil 

(PAOLI; TELLES, 2000). Muitos desses debates foram voltados à educação e 

transformação do cenário político e econômico, e, nesse contexto, a Biblioteconomia 

procurou debater sobre essas constantes dificuldades de iserção de bibliotecas escolares 

nas unidades de ensino. Diante de tanta luta só recentemente, foi criado o Projeto de Lei 

da Câmara (PCL) nº 324/09 aprovado em 13 de abril de 2010 que obriga a existência de 

bibliotecas em todas as escolas. A esperança é que com a implementação dessa lei as 

escolas passem a incentivar seus alunos ao uso das bibliotecas, o que instigará um 

contato maior com essa instituição, educando esses alunos ao uso das bibliotecas 

públicas e universitárias e garantindo, também, maior reconhecimento. Ademais ao fato 

de, finalmente, a biblioteca poder exercer o seu real papel: de disseminação da 

informação. 
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CAPÍTULO 2 

 

A BIBLIOTECA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS: SUA HISTÓRIA 

 

 

 A história de uma biblioteca, assim como de qualquer outra, reflete as políticas 

de uma época e a cultura de uma sociedade. Segundo Jacob (2000, p. 15): 

 

As bibliotecas são os lugares da continuidade, mas também das rupturas da 

tradição. [...] a história das bibliotecas é também a história do que uma 

sociedade, as instâncias de poder, um meio intelectual decidem transmitir. 

Momento crucial, em que o esforço reflexivo sobre o que constitui o 

essencial de uma cultura e de um patrimônio coexiste com os acidentes 

imprevisíveis que perturbam esses planos. 

 

 

As bibliotecas e/ou salas de leituras da Universidade Federal de Goiás nasceram 

com a criação da Universidade em 1960 junto à política econômica de metas de 

Juscelino Kubischek. Foram reunidas, para unificação, as Faculdades de Direito, 

Farmácia, Odontologia e Engenharia que já existiam em Goiânia.   

Essa reunião foi consequência das constantes lutas por representantes dessas 

faculdades sob a liderança do professor e diretor da Faculdade de Direito Colemar Natal 

e Silva. A reivindicação era a unificação das faculdades e criação de outras que fossem 

mantidas pelo governo federal, isto é, pleitearam a existência de um ensino público e 

gratuito. Nesse período, as universidades brasileiras contavam com o momento de 

expansão, e assim como várias universidades, a UFG dava os primeiros passos rumo ao 

crescimento com o aumento de novos cursos. Goiás passou então a contar com seus 

próprios profissionais, consequência das várias lutas da sociedade goiana para o acesso 

ao ensino público federal de nível superior. Segundo Cassimiro (apud BORGES, 2006), 

foi uma grande luta a criação da UFG, assim como a Universidade Católica de Goiás 

(UCG) criada no mesmo período. Para a época era uma grande conquista visto que 

Goiás encontrava-se aquém dos grandes centros. O professor Colemar Natal e Silva 

precisou agilizar com a documentação de criação da UFG para ser oficializada ainda no 

governo de Juscelino Kubstischek cujo mandato estava no fim, pois seu sucessor, Jânio 

Quadros, considerava Goiás um tanto atrasado para manter duas grandes universidades 

(UCG e UFG). 

Após a criação da UFG, o cenário brasileiro encontrava-se num conturbado 

contexto de mobilização de estudantes e outras categorias que manifestavam em favor 

de transformações sociais. No governo de João Goulart, sucessor de Jânio Quadros, o 
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governo foi marcado pelo crescimento do setor agrícola e da regularização do 

trabalhador rural, e ainda das lutas dos estudantes da União Nacional dos Estudantes 

(UNE) e das manifestações da Igreja Católica que através da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) insistiam na validade das propostas para uma reforma social. 

Com a situação em crise, as conspirações contra João Goulart cresciam, os militares 

protestavam contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que indicava a oficialização 

da impossibilidade de eleição dessa categoria. Esta decisão foi derrubada e o Regime 

Militar derrubou a presidência de João Goulart - que optou pela renúncia – elegendo o 

militar Humberto Alencar Castelo Branco como presidente que manteve durante seu 

governo uma linha bastante rígida: “só uma revolução purificaria a democracia, pondo 

fim a luta de classes, ao poder dos sindicatos e aos perigos do comunismo” (FAUSTO, 

2000, p. 458). 

 Diante deste cenário conturbado, marcado pela rigidez, já em meados da década 

de 70, a Universidade Federal de Goiás seguiu com seus objetivos. Nesse contexto 

algumas estruturas precisavam ser repensadas, dentre elas as bibliotecas que estavam 

funcionando de forma precária. Surgiu então a idéia de criar um sistema que unificasse 

e padronizasse os serviços bibliotecários.  

Assim, o Sistema de Bibliotecas da UFG
2
 foi criado a partir da iniciativa de 

alguns representantes de unidades acadêmicas da universidade e do então reitor, o 

professor Farnence Dias Maciel Neto, em 1971. O governo brasileiro encontrava-se sob 

a presidência do general Emílio Garrastazu Médice que dividiu seu governo em três 

áreas: a militar, a econômica e a política. Uma época repleta de censuras e repressões. 

Nessa época criou-se na UFG um Conselho de Bibliotecas Universitárias (CBU) 

para discutir os novos rumos das treze bibliotecas seccionais existentes em algumas 

unidades acadêmicas. Composta a equipe de conselheiros, sob a presidência do 

professor Joffre Marcondes de Resende da Faculdade de Medicina, foi dado início a 

série de reuniões que estabeleceriam os padrões a serem adotados pelo novo sistema que 

assumiria e organizaria as bibliotecas.    

A data da primeira reunião foi 8 de outubro de 1971,  reuniram-se na Faculdade 

de Odontologia os professores: Joffre Marcondes de Resende da Faculdade de 

                                                 
2
 O termo Sistema de Bibliotecas ainda não existia apesar das concepções serem voltadas para um sistema 

centralizado, o qual criaria uma biblioteca central com a finalidade de administrar as seccionais. Visto que 

o termo Sistemas de Bibliotecas surge na Biblioteconomia na década de 1980 e só passou a ser utilizado 

na UFG em 1983 na direção da professora Maria Auxiliadora Andrade de Echegaray.  

 

 



29 

 

Medicina; Atico Vilas Boas da Mota do antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras e 

Faculdade de Artes; Luiz Camargo Carneiro do Instituto de Química e Geociências; 

Célia de Castro Quinta do Conservatório de Música; José Sebba da Escola de 

Engenharia; Osvaldo Vilela Garcia do Instituto de Ciências Biológicas; Analete Lizita 

da Faculdade de Educação; Gerson Guimarães da Faculdade de Odontologia; Máximo 

Domingues da Faculdade de Direito; Willie A. Maurer do Instituto de Matemática e 

Física; Antônia Lopes da Silva da Escola de Agronomia e Veterinária e Joaquim 

Caetano de Almeida Netto do Instituto de Patologia Tropical. Também esteve presente 

o aluno Edmundo Magela Carneiro, representante do Diretório Central dos Estudantes. 

 As várias bibliotecas localizadas nas unidades acadêmicas tratavam-se de 

unidades informacionais controladas e administradas pelos professores representantes 

de cada unidade e/ou curso. Assim, com o aumento da demanda na universidade o 

controle dos materiais informacionais tornou-se difícil e complicado, considerando que 

surgiu a crescente necessidade de catalogação que facilitasse a busca pelos registros 

informacionais. Segundo o professor Alexandre Espírito Santo, Diretor da Biblioteca 

Central da Universidade de Viçosa em 1971 , convidado pelo reitor da UFG para falar 

de suas experiências na biblioteca de sua universidade na primeira reunião do CBU “a 

biblioteca é hoje um organismo atuante e dinâmico, sem o qual não é possível realizar 

ensino, estudo e pesquisa com rendimento satisfatório.” (GOIÂNIA, CONSELHO DE 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIA DA UFG. Livro de Ata, p.1). A observação desse 

professor remete às teorias biblioteconômicas que defendem a importância da biblioteca 

para a sociedade. Dentre essas teorias pode-se destacar uma das cinco grandes leis do 

bibliotecário indiano Ranganathan que afirma: “a biblioteca é um organismo em 

crescimento”. 
3
  

Foi detectado que a Universidade Federal de Goiás contava com bibliotecas 

deficientes, tanto o espaço físico, quanto o quadro de pessoal especializado, como o 

profissional bibliotecário, o que contrariava a função dos serviços de bibliotecas das 

universidades na época. O anexo A apresenta parte do Boletim Informativo de 1968 que 

mostra as finalidades do serviço de biblioteca da UFG e a situação da época, 

apresentando, ainda, dez das bibliotecas existentes que controlavam tecnicamente os 

                                                 
3
 S. R. Ranganathan , bibliotecário indiano formulou as cinco leis da Biblioteconomia: 1 – os livros são 

para usar; 2 – a cada leitor o seu livro; 3 – a cada livro o seu leitor; 4 – Poupe o tempo do leitor; 5 – a 

biblioteca é um organismo em crescimento. (MEY, 1995, p. 2) 
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livros de forma precária devido a inexistência de um serviço de processamento técnico 

adequado. 

A centralização tornou-se, na época, uma excelente alternativa de resolver o 

problema, pois diante das atuais condições financeiras tornar-se-ia um sistema 

satisfatório, visto que seria complicada a reestruturação física de forma individualizada. 

Foi sugerido, então, que criasse um centro coordenador de bibliotecas, órgão que 

contasse com uma equipe de bibliotecários, destinados a controlar e administrar as 

bibliotecas já existentes. A esse órgão competiria o exercício das seguintes atividades: 

 

a) a aquisição de todo material bibliográfico da UFG; 

b) processamento técnico de todo esse material; 

c) organização do catálogo coletivo da UFG; 

d) promoção de cursos de usos de biblioteca; 

e) realização de pesquisas bibliográfica; 

f) contato com instituições externas; 

g) promoção de permutas de publicações; 

h) fornecimento de cópias de documentos; 

i) organização de um fichário de perfil de interesses; 

j) publicação de um boletim bibliográfico; 

l) cadastro de leitores; 

m) controle de pessoal. 

Foi um processo longo até a criação da Biblioteca Central que necessitava de 

recursos. E foi, através deste CBU que surgiu o interesse em desenvolver um sistema 

que se adaptasse melhor à realidade das universidades nacionais as quais estavam 

necessitando de investimentos para atender suas respectivas comunidades universitárias 

que se ampliavam a cada ano.  

Novos cursos surgiam nas universidades brasileiras, consequentemente novos 

profissionais. As bibliotecas precisavam atender às várias especificidades que cresciam 

e precisavam de materiais informacionais de áreas diversas. As várias instituições, tais 

como escolas, universidades e centros de cultura começam a contribuir na formação dos 

indivíduos: 

Os indivíduos vivem no interior de um grande número de diferentes 

instituições que constituem aquilo que Pierre Bourdieu chama de “campos 

sociais”, tais como as famílias, os grupos de colegas, as instituições 

educacionais, os grupos de trabalho ou partidos políticos. Nós participamos 

dessas instituições ou “campos sociais”, exercendo graus variados de 
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escolha e autonomia, mas cada um deles tem um contexto material e, na 

verdade, um espaço e um lugar, bem como um conjunto de recursos 

simbólicos. (WOODWARD, 2000, p. 30, grifo nosso). 
 

 

Pode-se afirmar, então, para justificar a importância da biblioteca nessa nova 

paisagem, que o patrimônio intelectual, cultural e artístico encontrados nas bibliotecas 

reforça o sustentáculo da sociedade para pensar, pois o passado e o presente exercem 

um importante papel na construção e/ ou (in)formação da sociedade. E a mediação desse 

patrimônio transforma o que é importante. É como a transformação do alimento na 

cozinha. “A cozinha é o meio universal pelo qual a natureza é transformada em cultura” 

(WOODWARD, 2000, p. 42). Conclui-se, assim, que os campos sociais podem ser 

considerados a cozinha do conhecimento, preparados para a alimentação de uma 

sociedade e refletindo aquilo que somos e a cultura na qual vivemos.
4
 Esta convivência 

- passado-presente - significa encarar de maneira proveitosa, a recuperação de respostas 

às formas de vida de uma determinada sociedade e seus reflexos. Reflexos estes que 

repercutiram em transformações na sociedade onde várias mudanças ocorreram. Essas 

mudanças influenciaram as paisagens culturais seja de classe, gênero, etnia, raça, 

nacionalidade. (CASTELLS, 2006; HALL, 2005).  

.   

2.1 O CENTRO COORDENADOR DE BIBLIOTECAS – O CCB 

 

 Após várias discussões entre os conselheiros das bibliotecas, tornou-se 

necessidade a criação de um espaço, órgão, onde pudesse funcionar o trabalho de 

aquisição, registro e administração das bibliotecas. Foi solicitado ao reitor, ainda no ano 

de 1971, a oficialização desse espaço que passaria a se chamar Centro Coordenador de 

Bibliotecas (CCB) que seria um órgão autônomo subordinado à reitoria. Porém, esse 

Centro seria uma sede provisória para a realização dos serviços centralizados. A idéia 

promissora era a criação de um espaço maior e mais desenvolvido – a Biblioteca 

Central.  

                                                 
4
 Kathryn Woodward (2000) observa que a cultura é central à produção de significados e a alimentação é 

uma forma de manifestação cultural. A cozinha estabelece uma identidade específica, ou seja, 

cozinhamos o que somos acostumados a comer, e o que comemos são afirmações do que somos, mas 

pode sugerir mudanças ao longo dos tempos. Atualmente, podemos interagir com outras culturas 

experimentando as variedades de comidas. 
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 Apesar de ainda não existir a sede, o centro passou a ser coordenado pelos 

conselheiros através das reuniões do Conselho de Bibliotecas, com a orientação da 

bibliotecária Marietta Telles Machado. As preocupações iniciais eram a aquisição de 

livros de acordo com os currículos dos cursos, tendo em vista as constantes reclamações 

sobre os acervos ultrapassados. Começaram, então, um trabalho de redistribuição dos 

materiais por áreas, ou seja, cada servidor responsável pela sua respectiva biblioteca 

faria uma lista de seus livros, para que assim fossem realocados nas bibliotecas afins, de 

acordo com os cursos. Outra iniciativa do centro foi a busca por padrões para o serviço 

de circulação. Seriam definidas normas que todas as bibliotecas teriam que acatar, por 

exemplo, o uso dos materiais na biblioteca, etc.  

 De modo a orientar melhor essas necessidades, foi elaborado um plano de 

implantação do CCB pelo professor Alexandre Espírito Santo, diretor da Biblioteca 

Central da Universidade de Viçosa. Esse plano seria avaliado pelos conselheiros da 

UFG e, em seguida, transformado num regimento. O CCB seria o órgão controlador de 

todos os recursos bibliográficos da UFG composto de um coordenador geral 

(bibliotecário) e mais quatro bibliotecários para a realização do trabalho técnico. 

 Após a elaboração do regimento, o reitor aprovou o CCB e autorizou o aluguel 

de um prédio que seria providenciado (localização) para o funcionamento dos serviços 

centralizados. Na composição do quadro de pessoal, inicialmente foi assegurado pelo 

reitor a nomeação de duas bibliotecárias que, segundo ele, residiam em Goiânia. Porém, 

tanto o prédio, quanto a contratação da equipe demorou bastante tempo para serem 

providenciados. E para adiantar os serviços urgentes, os trabalhos relativos à aquisição e 

ao registro estavam sendo providenciados com os poucos recursos disponíveis. 

 As novas decisões do CCB foram bem aceitas pelos conselheiros e também pela 

administração superior e notou-se um pequeno desenvolvimento nos serviços das 

bibliotecas. Começaram, neste sentido, a promoção de discussão em toda a universidade 

sobre a necessidade das bibliotecas para um melhor sistema educacional, e também a 

valorização do profissional bibliotecário cuja importância era evidente.  
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2.2 OS NOVOS RUMOS DO CCB 

 

 As discussões promovidas nas reuniões do CBU causaram grande impacto na 

universidade. Foram conquistas que, naquela época, mesmo que pequenas, foram de 

grande importância para a solução dos graves problemas que as bibliotecas seccionais 

enfrentavam.  

Nesse contexto, ainda em 1972, a então secretária do CBU e coordenadora do 

CCB, Marietta Telles Machado, conseguiu uma bolsa de estudos para cursar o curso de 

Documentação na Espanha. Em virtude desse curso, deixou provisoriamente a 

coordenação do CCB, seu substituto foi o servidor da universidade, Mário Borges Porto. 

Nesse período, a presidência do CBU também mudou, quem assumiu a direção dos 

trabalhos foi o professor Oswaldo Vilela Garcia,  do Instituto de Ciências Biológicas.  

 No ano seguinte, 1973, o CBU encontrou uma excelente receptividade junto à 

cúpula administrativa. Foi liberada uma verba para a estruturação da tão almejada 

Biblioteca Central e criado o Regimento da Biblioteca Central aprovado pelo reitor 

Fernese Dias Maciel Neto, em 29 de junho de 1973. O anexo B apresenta a circular 

emitida por esse reitor informando essa aprovação regimentar. Convém observar que na 

circular o reitor indica o nome do professor Osvaldo Vilela Garcia para diretor da 

Biblioteca Central, porém, conforme indica a ata do CBU quem assumiu a primeira 

direção foi a bibliotecária Marietta Telles Machado. 

 

 

2.3 BIBLIOTECA CENTRAL DA UFG: INAUGURAÇÃO E GESTÃO DE 

MARIETTA TELLES MACHADO (1973-1981) 

 

 

 Após a organização do espaço sede, a Biblioteca Central é então inaugurada em 

24 de agosto de 1973, com o nome de Biblioteca Central Professor Alpheu da Veiga 

Jardim
5
 e sua localização ficou estabelecida provisoriamente na Faculdade de Direito. Já 

de volta de sua viagem ao exterior Marietta Telles assume o cargo de diretora da 

Biblioteca Central. 

                                                 
5
 Alpheu da Veiga Jardim foi odontólogo e professor da Faculdade de Odontologia da UFG. Sua atuação 

como docente iniciou-se da década de 1950 quando a Faculdade de Odontologia ainda era uma faculdade 

independente. Foi um dos atuantes na luta pela integração das universidades de Goiás e criação da UFG. 

Foi por duas vezes diretor da Faculdade de Odontologia e dedicou, através de suas ideologias, à causa de 

uma educação de melhor qualidade. O nome dado à biblioteca foi uma homenagem à sua dedicação a 

universidade. 
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 Depois da inauguração da Biblioteca Central as bibliotecas começaram a ter um 

melhor controle de seus serviços a partir da supervisão centralizada. No entanto, novas 

demandas começaram a surgir e novos problemas começaram a fazer parte do contexto: 

pouco dinheiro para compra de livros, demora na chegada de materiais, renovação de 

periódicos e dificuldades no processo técnico dos materiais devido à falta de 

bibliotecários.  

Diante dessas dificuldades, na tentativa de buscar uma solução mais rápida, 

Marietta Telles começa a esforçar-se na luta pela criação do curso de Biblioteconomia 

em Goiás - UFG. E em parceria com a professora Lena Castello Branco, diretora do 

antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), conseguiram a aprovação da 

criação do curso para funcionar nesta unidade. O interesse da Biblioteca Central com 

essa criação era o de unir esforços junto ao futuro quadro docente, composto por 

bibliotecários de formação, que auxiliariam na reestruturação dos serviços de biblioteca 

da universidade, minimizando as dificuldades com pessoal especializado que a 

Biblioteca Central carecia. Sendo assim, os docentes contribuiriam com seus 

conhecimentos atualizados e técnicos e, em contrapartida, a biblioteca serviria como 

laboratório para os estudantes e, até mesmo, para auxiliar as aulas dos professores. E 

ainda, Goiás passaria a contar com bibliotecários formados por uma instituição goiana 

contribuindo também, para sanar a carência desse profissional em Goiânia e em todo o 

estado; porém, o curso só foi criado em 1980.  

 

Ilustração 1: Sala da direção da Biblioteca Central. À frente da mesa Marietta Telles Machado -  

diretora da Biblioteca Central (1973-1981) 
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2.3.1 As mudanças na Biblioteca Central: as constantes lutas de Marietta Telles 

 

 Até meados de 1975, o curso de Biblioteconomia ainda não havia sido criado na 

UFG. Os problemas permaneciam como a falta de recursos humanos, pouco material 

bibliográfico, dificuldades com incentivo financeiro do governo federal e as constantes 

reclamações por parte dos usuários. Mas os serviços da Biblioteca Central precisavam 

seguir com suas rotinas, e nesse período começou a promover ações culturais, 

seminários, encontros como forma de dinamizar as atividades e, de certa forma, tentar 

sensibilizar a sociedade sobre sua importância. 

 Em 1976, Oswaldo Vilela Garcia, presidente do Conselho de Bibliotecas, deixa 

a liderança e seu sucessor, o professor, Edilberto da Veiga Jardim Filho assumiu as 

responsabilidades. Durante sua presidência, ao lado de Marietta Telles, propôs uma 

divisão de recursos entre as unidades para compra de livros, de forma que priorizasse as 

áreas mais carentes. Houve ainda a cogitação do fato de reunir as bibliotecas do Campus 

II em um único espaço, isto é, criar uma biblioteca seccional que atendesse os cursos 

oferecidos nesse campus. Neste sentido, o professor Oswaldo Vilela Garcia do Instituto 

de Ciências Biológicas sugeriu uma área nesse mesmo instituto para a instalação dessa 

biblioteca. No entanto, essa proposta precisava ser avaliada e aprovada pelas instâncias 

superiores, fato que nunca aconteceu, pois a biblioteca no campus II só foi criada em 

1989 com a finalidade de sediar os serviços centralizados. Até então, o campus II 

contava com as bibliotecas da Escola de Artes Visuais, Colégio Aplicação e Instituto de 

Matemática e Física. O anexo C mostra como funcionava as bibliotecas da UFG nessa 

época. 

  

2.3.2 Alguns Problemas 

 

 Entre 1977 a 1979 o cenário da Biblioteca Central muda consideravelmente. Os 

recursos financeiros continuam aquém das necessidades e a freqüência à biblioteca 

começa a crescer assustadoramente, tendo em vista a constante procura por parte de 

alunos pré-vestibulandos, pós-graduandos e comunidade em geral.  

Foi necessário, então, pensar em recursos para a estrutura da Biblioteca Central 

dentro do próprio orçamento para a aquisição de livros, no entanto, o recurso disponível 

era muito pequeno e era necessária verba própria para investimento em infraestrutura. 
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Na tentativa de resolver essa problemática, foram apresentados projetos à Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) visando financiamento de 

materiais tecnológicos, como: leitora de microfichas, máquina de xérox, máquina para 

encadernação e mimeógrafo. Foi preciso também reformular algumas rotinas como o 

horário de atendimento o qual precisou ser estendido, inclusive nos finais de semanas e 

feriados. A Biblioteconomia em Goiás começava a ganhar espaço através das constantes 

necessidades de informação que a população goiana carecia, estando claro que a 

situação deveria ser repensada, pois o estado começava a contar com um número 

razoavelmente grande de universitários que necessitavam das bibliotecas para seguirem 

seus estudos. Quase não havia bibliotecas no estado e a Biblioteca Central da UFG 

tornou-se referência, apesar de apresentar uma estrutura precária. Os alunos adentravam 

na universidade sem se quer frequentar uma biblioteca, era preciso, ainda, saber lidar 

com essa situação: educar o usuário para os serviços que a biblioteca tinha para  

oferecer. 

Esse processo de reestruturação da Biblioteconomia em Goiás foi até mesmo 

discutido na Semana Nacional da Biblioteca em 1977, que teve o apoio do Programa 

Nacional de Bibliotecas e do Instituto Nacional do Livro (INL). 

  Em 1978, finalmente, são contratadas cinco bibliotecárias, o que aliviou mais os 

serviços técnicos. Nesse período, a direção da Biblioteca Central sugeriu aos 

conselheiros a criação de uma campanha para melhor entrosamento entre as unidades 

acadêmicas. 

 No contexto nacional, vigorava o regime militar Brasil que começara a perder 

forças no governo de Ernesto Geisel com a revogação do Ato Institucional Nº 5 (AI 5), 

iniciando o processo de redemocratização no país e abertura política. A economia 

brasileira passava por sérios problemas, como o acelerado crescimento da taxa de 

inflação e da dívida externa. No governo do general João Figueiredo, em 1979, foi 

reafirmado o projeto de abertura política e aprovada a Lei de Anistia a qual beneficiava 

presos políticos. Durante seu governo já havia especulações sobre as eleições diretas, 

dando início a campanha das “Diretas Já” e com o fim da censura, a informação poderia 

ser repassada de forma mais democrática; com isso, as bibliotecas precisariam de 

preparo para atender os vários tipos e perfis de usuários. 

O CBU nesse cenário começou a se preocupar, também, com a elaboração de 

uma estratégia de motivação quanto ao interesse dos professores na ampliação do 

acervo da biblioteca. Não havia mais, com o fim da censura, tantas restrições para a 
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composição de um acervo de bibliotecas, sendo assim, as sugestões dos especialistas na 

aquisição de livros eram muito importantes, uma vez que possuíam autoridade nos 

assuntos específicos. O que acontecia era que alguns professores responsáveis pelas 

listas de pedidos de aquisição apresentavam pouco interesse em sua elaboração. Muitas 

vezes subutilizavam seus recursos financeiros destinados à compra de livros para a 

biblioteca, ou seja, não usavam, ou pouco usavam o recurso disponível, gerando o 

enfraquecimento do acervo e contribuindo para o baixo crescimento do nível 

informacional da biblioteca. 
6
 O que ocorria era que havia pouco interesse de alguns 

professores nas questões da biblioteca. Os bibliotecários responsáveis pela compra 

precisavam das sugestões para justificarem às instâncias superiores a necessidade de 

ampliação do acervo e só através dessas sugestões é que era possível realizar a compra. 

Nesse sentido, a relação professor-biblioteca era difícil: de um lado, professores 

reclamando constantemente da precariedade da biblioteca e de outro, bibliotecários e 

conselheiros reclamando da pouca participação dos professores. Essa situação – que se 

perpetua por muito tempo – confirma a observação do professor Ezequiel Theodoro da 

Silva (1991) sobre a confusão existente por parte de alguns professores e de alguns 

bibliotecários: os professores consideram os bibliotecários como apenas técnicos e 

organizadores sem função pedagógica e os bibliotecários consideram os professores 

como aqueles que responsabilizam a biblioteca pelo atendimento total de seus alunos.  

(SILVA, 1991).  

É importante destacar algumas exceções para essa problemática, tendo em vista 

que os conselheiros do CBU eram (e são) professores e sempre atuaram em prol das 

causas da biblioteca. 

Em 1979, o novo presidente do conselho eleito foi o professor Alberto José 

Centeno. Nesse ano as discussões sobre a reestruturação da Biblioteca Central ganham 

um pouco mais de peso. Marietta Telles apresenta inúmeros relatórios sobre a 

incapacidade do espaço físico mediante a demanda em crescimento. O anexo C 

apresenta um dos relatórios elaborados relatando a situação da Biblioteca Central. 

Apesar de já contar com novas bibliotecárias, a Biblioteca ainda enfrentava problemas, 

                                                 
6
 Os conselheiros de bibliotecas têm como função intermediar os assuntos da biblioteca em suas 

respectivas unidades acadêmicas. Os demais professores auxiliam os conselheiros nas sugestões de 

compra de materiais, através de listas considerando os recursos financeiros disponíveis. De posse das 

listas a biblioteca faz a intermediação da compra junto à reitoria. Esses materiais, logicamente, além de 

ampliar o acervo da biblioteca tem como função primordial o auxílio nas aulas. Pois, como toda 

biblioteca universitária, atender os programas de graduação e pós-graduação e pesquisa é uma missão a 

ser cumprida.   A biblioteca, em sua missão e função, armazena esse material e o prepara para acesso. Aos  

professores cabem o compromisso de incentivar o uso dos materiais e, logicamente, das bibliotecas. 
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surgindo a necessidade de reorganização da biblioteca central em setores específicos 

com suas respectivas chefias. Porém, não havia, nessa época, incentivos financeiros 

para gratificar as respectivas funções, isto é, nomeação de coordenadores responsáveis 

para cada serviço centralizado. Em reunião realizada em 15 de agosto de 1979, 

conforme ata (CONSELHO DE BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA. Livro de ata), 

Marietta Telles sugere que é importante repassar o problema para toda a universidade, a 

fim de unir forças para sua solução e com o apoio dos conselheiros é considerado, nessa 

mesma reunião, que a biblioteca em uma universidade precisava ter prioridade. A 

burocracia estava cada vez mais instalada e atrasando o progresso da biblioteca na UFG. 

O que ocorria era uma morosidade quanto aos acertos necessários para a realização de 

um trabalho eficiente, por exemplo, para a contratação de pessoal, pois quando 

contratava não tinha condições de trabalho; outro aspecto problemático era o que o 

processo de compras de materiais que levava um tempo muito grande para terminar, 

dentre outras situações que atrapalhavam o bom andamento.  

Uma observação que se faz interessante é que a universidade que sempre teve 

como um dos objetivos criar demandas e aumentar o número de alunos se preocupou 

pouco com a contrapartida estrutural, como pessoal, espaço físico e materiais de 

trabalho.  

 

2.3.3 o aumento da demanda: novas bibliotecas? 

 

 Apesar das constantes dificuldades de entrosamento entre bibliotecas e unidades 

acadêmicas, a demanda pelo uso da Biblioteca Central continuava crescendo. Com o 

aumento dessa demanda, começaram a surgir também, por parte de alguns conselheiros, 

propostas de criações de novas bibliotecas seccionais para tentar resolver o problema do 

espaço físico. Os alunos e professores manifestaram o interesse em usar bibliotecas em 

seus departamentos, pois para eles uma unidade maior e centralizada não estava 

satisfazendo às necessidades dos discentes e docentes. Mas, mediante a realidade, ficava 

mais difícil financeiramente investir em várias bibliotecas, aliás, assim como em todas 

as bibliotecas universitárias do país, e até mesmo mundialmente falando, a existência de 

uma biblioteca que comporte as áreas do conhecimento relacionadas aos cursos da 

universidade é mais fácil de organizar. Além do fato de ampliar a diversidade de 

assuntos que um usuário pode ter, não restringindo às especificidades de sua área; vale 

ainda acrescentar que qualquer biblioteca, por mais específica que seja, deve acolher e 
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atender toda a sociedade, visto que é considerada como espaço mediador da cultura e 

informação. 

A Escola de Engenharia, por exemplo, solicita em 1980 a abertura de uma 

biblioteca nesta unidade. Porém, diante dessa solicitação e de outras que também 

surgiram, ficou decidido em conselho, que não se resolveria o problema da melhoria do 

atendimento com abertura de novos espaços. O interessante era o incentivo ao uso dos 

recursos que a Biblioteca Central oferecia e a tentativa de busca por melhorias para um 

único espaço que pudesse atender com qualidade a toda a comunidade.  

Em reunião datada de 08 de maio de 1980, ficou constado em ata:  

 
Adquirir livros sem planejamento ou recebê-los por doação de vala 

discutível; amontoá-los numa sala, com um funcionário encarregado de vigiá-

los ou guardá-los, não vai resolver o problema da Escola de Engenharia, nem 

de unidade nenhuma. b) A Biblioteca Central deixa a desejar quanto ao 

acervo de livros didáticos atualizado. Concordamos plenamente. Causas 

desse acervo pobre e desatualizado: a) dificuldades burocráticas para 

aquisição de livros, insuficiência de nosso mercado livreiro; a distância entre 

Goiás e os grandes centros culturais, o que dificulta a agilização nos 

processos de compra; b) verbas insuficientes; c) desinteresses de professores 

em fornecer listas atualizadas e referências completas para faclitar a 

aquisição dos livros (com as exceções de praxe). A biblioteca seccional não 

vai eliminar esses problemas, porque eles têm raízes em nosso sistema 

político, econômico e social. É um problema de base. c) dificuldades na 

consulta rápida pela distância da B.C.  [...] d) falta de lugares na B. C., 

sobretudo por ocasião de provas. Recentemente foi constituído num anexo 

que aumentou a B. C. de 700m² de área exclusivamente destinado à 

ampliação de espaço e serviços para o usuário. [...] e) dificuldades na 

catalogação e conseqüente extravios de livros (!) Queremos esclarecer que 

extravios de livros nada tem a ver com catalogação e classificação, problema 

técnico que não cabe aqui discutir [...] (grifo do autor) 

 

  

 A preocupação por parte dos conselheiros é bem ilustrada nessa citação. Durante 

muito tempo esses problemas repercutiram na História do Sistema de Bibliotecas da 

UFG e algumas adequações no atendimento foram repensadas para tentar adequar e 

aperfeiçoar a qualidade. 

Esse constante descompasso que a biblioteca da UFG enfrentava não fugia da 

realidade de muitas outras bibliotecas nessa época. Carvalho (1981) observava que as 

dificuldades das bibliotecas universitárias no Brasil em relação à crescente demanda do 

ensino superior, a velocidade com que crescia a produção bibliográfica e os imperativos 

da informação gerados pelo rápido desenvolvimento nacional já preocupavam 

bibliotecários e técnicos envolvidos no sistema de ensino. Começava-se, nesse 
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momento, uma maior sensibilização pela importância da biblioteca universitária no tripé 

de uma universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 Neste contexto, em 1981, através das reivindicações do novo presidente do 

conselho o professor Maurício Sérgio Brasil Leite, professor da Faculdade de Medicina, 

foram feitas solicitações ao então reitor José Cruciano de Araújo, como a construção de 

um novo espaço para a Biblioteca Central. Em resposta, o reitor comunicou que tinha 

como intenção construir dois prédios para atender os serviços de bibliotecas: um prédio 

no campus I e outro no campus II. O reitor observou, ainda, que os demais problemas, 

como verbas, teriam que ser solicitados ao novo reitorado que assumiria no ano 

seguinte, 1982, pois sua gestão chegara ao fim e não haveria mais tempo para maiores 

providências. Entretanto nenhum dos prédios foi construído e os problemas persistiram 

no próximo reitorado. 

 Nota-se que desde a criação da Biblioteca Central, houve uma imensa 

dificuldade quanto a construção do seu prédio sede. Em todos os reitorados o argumento 

maior sempre foi a falta de recursos financeiros. Chartier (1999) comenta que uma 

biblioteca não é edificada para satisfazer prazeres egoístas, mas para proporcionar aos 

leitores, pesquisadores, um meio propício e seguro de adquirir conhecimento. Trata-se 

de um investimento que assegurará a sociedade uma utilidade pública: o acesso à 

informação, à cultura, ao conhecimento. 

A edificação de um espaço mais confortável e adequado para a Biblioteca 

Central na UFG foi uma das mais atrasadas quando comparada ao contexto nacional. 

Em uma pesquisa feita com algumas universidades federais brasileiras que trabalham 

com serviços de bibliotecas centralizados, detectou-se a seguinte realidade quanto às 

edificações das sedes próprias de suas bibliotecas centrais: 

 

UNIVERSIDADES 

 

DATA DE CRIAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE  

(CONSIDERANDO A 

FEDERALIZAÇÃO 

PARA ALGUNS 

CASOS) 

DATA DA 

INAUGURAÇÃO 

DAS 

INSTALAÇÕES 

DEFINITIVAS  DA 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

PERÍODO (ANOS) DE 

DIFERENÇA ENTRE A 

CRIAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE E 

PERÍODO SE 

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 

SEDE DA BIBLIOTECA 

CENRAL 

FONTE 

UNIVERASIDADE 

FEDERAL DE 

MINAS GERAIS 

1965 1981        16 www.ufmg.br 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 

BAHIA 

1968 1983 15 Informação dada 

através do e-mail 

da biblioteca 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 

1960 1976     16 www.ufpb.br 

http://www.ufmg.br/
http://www.ufpb.br/
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PARAÍBA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

BRASÍLIA 

1962 1973        11 www.unb.br 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

SANTA 

CATARINA 

1960 1976     16 www.ufsc.br 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ACRE 

1974 1982  8 www.ufac.br 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO 

1954 1982 37 Informação dada 

através do e-mail 

da biblioteca 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

MATO GROSSO 

DO SUL 

1979 1986 7 www.cbc.ufms.br 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARÁ 

1959 1972        13 www.ufpa.br 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO 

DE JANEIRO 

1937 1950 13 www.ufrj.br 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PERNAMBUCO 

1965 1974 9 Informação 

através do e-mail 

da biblioteca. 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

GOIAS 

1960 1989        29 www.ufg.br 

Ilustração 2: Quadro comparativo com as datas de criação da universidade e de sua respectiva 

biblioteca central. 

 

 Nota-se que as sedes de algumas das bibliotecas consultadas foram construídas 

logo em seguida à criação e/ou federalização de suas respectivas universidades. A UFG 

demorou 29 anos para construir o prédio de sua biblioteca. A Universidade Federal do 

Espírito Santo demorou 37 anos. Como todas essas universidades foram criadas, 

expandidas ou federalizadas quase na mesma época, fica difícil entender o porquê de 

investimento maior em umas e certo descaso em outras, considerando que todas foram e 

são mantidas por uma única instância: o governo federal. Fica evidente que a biblioteca, 

na UFG, não constituiu uma prioridade, visto que nos investimentos recebidos do 

governo federal para a  universidade pouco foi direcionado à biblioteca. 

 

2.4 PROFESSORA MARIA AUXILIADORA ANDRADE DE ECHEGARAY E OS 

NOVOS CAMINHOS RUMO À TECNOLOGIA (1982-1989) 

 

 Em 1982, a Biblioteca Central ganhou nova direção. Quem assumiu o cargo foi a 

professora de Biblioteconomia Maria Auxiliadora Andrade de Echegaray por indicação 

do novo reitorado da professora Maria do Rosário Cassimiro. A substituição de Marietta 

http://www.unb.br/
http://www.ufpa.br/
http://www.ufrj.br/
http://www.ufg.br/
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Telles teve como justificativa a renovação e a integração da Biblioteca Central com o 

curso de Biblioteconomia – recém criado - já que a professora Maria Auxiliadora 

encontrava-se lotada no corpo docente desse curso. Homenagens foram prestadas à 

Marietta Telles pelas constantes lutas para democratização do espaço biblioteca na 

universidade e seu reconhecimento ficou instalado na História das Bibliotecas da UFG. 

 Nessa nova fase, houve uma maior integração com o curso de Biblioteconomia, 

tornando-se biblioteca um laboratório riquíssimo. O objetivo principal, então, foi, 

pleitear maiores investimentos na biblioteca em parceria com o novo reitorado. 

 Já em exercício em participação no CBU, a nova diretora propôs serviços 

considerados por ela mais ágeis, através da operacionalidade de seções, isto é, 

departamentos. Nesse caso, a proposta se fundamentou na eleição de representantes de 

cada departamento na Biblioteca Central. Em resumo, havia como metas para a nova 

gestão: 

a) reforçar os serviços de intercâmbio de periódicos para o acesso de mais títulos de 

periódicos; 

b) instalação do serviço de Comutação Bibliográfica – o COMUT – para o acesso a 

títulos de periódicos não existentes na biblioteca, mas em outra unidade informacional 

que viesse via correios; 

c) criação de uma política de seleção; 

d) redefinir o papel da biblioteca diante da universidade, através do extermínio do 

estereótipo da biblioteca junto à comunidade como lugar de depósito; 

e) aquisição de novos suportes para a biblioteca, como vídeo-cassete, multimeios, 

laboratório de microfilmagem, entre outros. 

 Disse Maria Auxiliadora em reunião de 09 de junho de 1982: “A biblioteca não 

é um depósito de livros, é um organismo vivo, dinâmico, em regime de mútua interação 

com o meio ambiente.” (CONSELHO DE BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA. Livro de 

Ata, p.76) 

 Houve, nesse período, uma sensibilização por parte da reitoria sobre as questões 

referentes à biblioteca. Em 1983, o pró-reitor Paulo Roberto Figueirêdo da Silva 

recomendou que fosse incluído dentro dos projetos de pesquisas para aquisição o item 

material bibliográfico para reforçar a compra de livros para a biblioteca. Houve 

também nessa época o Projeto de Estudo e Avaliação de Acervo do Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás, que seria executado com recursos do 
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Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A idéia era a execução de uma 

reforma na edificação e equipamentos.  

Outro projeto interessante que promoveria a biblioteca ao desenvolvimento foi a 

inserção da biblioteca no Programa de Integração Nacional de Bibliotecas (INBI) da 

Biblioteca Nacional, cujo objetivo deste projeto era melhorar o atendimento ao usuário 

de bibliotecas. Tratava-se de inserir a biblioteca na Catalogação Cooperativa 

Automatizada (CALCO) que analisa, registra e processa as informações bibliográficas 

por meios automatizados. As informações bibliográficas são correspondentes à 

produção documental brasileira recebida pela Biblioteca Nacional por meio da 

contribuição legal, a fim de constituir um Banco de Dados da Produção Documental 

Brasileira. A inserção nesse projeto traria, assim como todas as bibliotecas do país, um 

grande avanço tecnológico, visto que a catalogação era realizada manualmente através 

de fichas organizadas em catálogos (fichários) para o acesso dos usuários em busca dos 

livros que se encontravam organizados nas estantes. 

 Chartier (1999, p.74) observa: “Graças à difusão dos catálogos, o mundo 

fechado das bibliotecas singulares pode ser transformado em um universo infinito de 

livros assinalados, recenseados, visitados, consultados e, eventualmente, emprestados.” 

O sonho de uma biblioteca universal muito discutida por Chartier inclusive considerada 

impossível de se manter por ser difícil reunir em um único espaço toda a produção 

intelectual, pode ser possível, ou quase possível através dos meios facilitadores de 

acesso. A catalogação cooperativa auxilia no processo de busca de registros e nesse 

momento é possível identificar a existência de determinado material em uma biblioteca. 

Através dos serviços de comutação o acesso físico é possível, como se de uma forma ou 

de outra o sonho da biblioteca universal apresentado por Chartier não estivesse 

totalmente dispensado. 

 No anexo D encontra-se a apresentação e introdução do documento sobre as 

atividades realizadas na gestão da professora Maria Auxiliadora. A diretora apresenta a 

avaliação realizada e comenta sobre a importância da renovação dos serviços 

bibliotecários de acordo com a atual realidade brasileira e das bibliotecas de um modo 

geral. 

 Os serviços de qualquer biblioteca devem ser constantemente avaliados de modo 

a pleitear melhor qualidade aos seus usuários e, ainda, adequar o espaço como requer as 

tecnologias em uso. Lancaster (2004, p.3) afirma:  
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Acredita-se que o objetivo ao longo prazo da biblioteca seja produzir certos 

resultados na comunidade a ser atendida [...] Pode-se considerar o 

funcionamento da biblioteca como se fosse essencialmente um casamento 

entre os recursos informacionais e o pessoal: o sistema consiste principalmente 

em recursos informacionais e pessoas treinadas na utilização desses recursos 

para benefícios dos usuários.  (grifo do autor) 

 

 Nesse período foi projetada a informatização dos serviços da biblioteca, seja 

para o acesso à base de dados nacionais e internacionais quanto para a automação dos 

serviços técnicos e busca de livros. O uso da informática estava vigorando 

mundialmente e a universidade mostrava-se interessada em inserir-se nesta nova 

metodologia. A biblioteca não ficava de fora desse interesse, mas dependia de uma 

instância maior para garantir sua vez na contemplação desses novos recursos. 

  

2.4.1 Investimentos culturais 

 

 Além das preocupações com infraestrutura, o CBU estudou também a  promoção 

de eventos pela Biblioteca Central. Durante a gestão de Maria Auxiliadora houve o 

Seminário de Biblioteca Universitária em 1983 e o Seminário de Literatura Goiana em 

1984. O Seminário de Literatura Goiana foi um evento inédito na universidade e com 

seus resultados constatou-se o alto nível das pesquisas em Goiás e vasta gama literária.  

Assim, ficou decidido que seria organizado um acervo goiano na Biblioteca Central. 

Esse acervo foi criado e até hoje é mantido na Biblioteca Central com localização na 

seção de Coleções Especiais. 

  

2.4.2 Algumas divergências 

 

 Mesmo a biblioteca estando sob um olhar um pouco mais atencioso na 

universidade, a questão da verba ainda era impeditivo para muitas realizações. Como, 

por exemplo, as dificuldades para renovação de assinaturas de periódicos justificadas 

pela falta de dinheiro, a construção do prédio sede, a efetivação dos projetos de 

informatização de catálogos, etc. 

Em reunião extraordinária com os pró-reitores de pesquisa e pós- graduação e 

administração e finanças da época, foi discutido a questão das prioridades de 

investimentos na universidade. Os conselheiros do CBU questionaram os pró-reitores 

sobre essas prioridades que eram: 1º lugar – o salário dos servidores; 2º Hospital das 

Clínicas; 3º Biblioteca Central. Os conselheiros defendiam que a biblioteca precisava ter 
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mais importância, pois ela é o grande provocador, a matriz cultural para a 

complementação em sala de aula. A observação dos conselheiros nos remete às 

observações de Milanesi (1983,2002) que faz comentários interessantes sobre os poucos 

investimentos em bibliotecas no Brasil.  

 

2.4.3 O segundo mandato 

 

 Em 1985, o Conselho de Bibliotecas discute as possibilidades de uma nova 

administração para a Biblioteca Central. As eleições para o reitorado seguinte já tinha 

definido o nome do professor Joel Pimentel de Ulhôa como reitor. Este indicou o nome 

da professora Maria Auxiliadora para a direção da Biblioteca Central. O nome indicado 

pelo reitor foi aceito pelos conselheiros e pela segunda vez Maria Auxiliadora 

encontrava-se à frente da administração da Biblioteca Central.  

O cenário político brasileiro encontrava-se sob o governo de José Sarney que foi 

caracterizado pela tentativa de reconstrução da democracia, pela crise inflacionaria, pela 

instalação da Assembléia Nacional Constituinte e pela promulgação da nova 

constituição brasileira que vigora até hoje. Outro marco histórico interessante foi a 

reforma monetária “Plano Cruzado” que visava a estabilização econômica, através de 

congelamento de preços e salários. O Brasil vivia uma séria crise pela qual passava toda 

a América Latina influenciando, inclusive, nas exportações brasileiras.  

 Foi partindo desse contexto que Maria Auxiliadora direcionou o seu segundo 

mandato. Os recursos financeiros que antes já eram difíceis, com esta crise tornou-se 

mais complicado, prejudicando as solicitações de melhorias para a biblioteca. Sem 

contar com a desmotivação dos funcionários que não podiam ter perspectivas quanto ao 

reajuste de seus salários. 

Para driblar essa crise alguns projetos do MEC em parcerias com instituições 

financeiras tiveram sucesso. No caso da UFG foi consolidado o projeto MEC/BID 

previsto no primeiro mandato de Maria Auxiliadora. Os recursos foram utilizados para a 

construção da nova instalação da Biblioteca Central, atual prédio, que foi considerado a 

maior realização da segunda gestão de Maria Auxiliadora.   
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Ilustração 2: Construção do prédio da Biblioteca Central Campus II – 1988 

 

 

 
Ilustração 3: Construção do prédio da Biblioteca Central Campus II – 1988 

 

 Assim, em 1989 o prédio sede da Biblioteca Central foi inaugurado. Os serviços 

centralizados que encontravam-se organizados no prédio da Faculdade de Direito foram 

transferidos para o Campus II. A biblioteca na Faculdade de Direito continuou 
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funcionando como setorial e passou a chamar Biblioteca Setorial do Campus I. A 

Universidade Federal de Goiás passou, pois, a contar com duas bibliotecas, cada qual 

atenderia aos respectivos campus da universidade. Nascia o Sistema de Bibliotecas, 

onde todos os serviços se destinariam a uma rede. 

 

 

 
Ilustração 4: Fachada do prédio Biblioteca Central – Construção Concluída - 1989 
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Ilustração 6: Decerramento de placa de inauguração 1989 –Da direita para esquerda:  Reitor 

Professor Joel Pimentel Ulhôa e Diretora da Biblioteca Central Maria Auxiliadora Andrade de 

Echegaray 
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Ilustração 7:  Inauguração 1989 – À direita Reitor Professor Joel Pimentel e a esquerda  Pró-Reitor 

de Pesquisa e Pós-Graduação Paulo Roberto Figueiredo. 

 

 

 

 

 
Ilustração 8:  Homenagem a Cora Coralina – A esquerda Nion Albernaz e a direita Joel Pimentel 

Ulhoa  1989 – Placa localizada no 1° andar da Biblioteca Central 
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Ilustração 9: Biblioteca Central – Imagem atual do prédio 

 

 

 

 Ainda nessa gestão, foi elaborado projetos para integração na rede de Serviços e 

Informação Científica (ANTARES) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), cujo objetivo foi organizar a demanda por informação através de 

infraestrutura tecnológica e recursos humanos por meio do acesso às principais bases de 

dados nacionais e estrangeiras e serviço de comutação bibliográfica. Houve também a 

integração à Base de Dados em Saúde (BIREME) e à integração na rede 

BIBLIODATA/CALCO da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que oferecia recursos de 

catalogação cooperativa, ou seja, informações de livros já catalogados por várias 

instituições, cujos registros de catalogação podem ser aproveitados por outras para fins 

de acelerar os serviços técnicos.  

 

2.5 MARIA AMÉLIA TELLES DI MACHADO – (1990-1993) 

 

Com a mudança de reitorado, em 1990, quem assumiu a frente da universidade foi 

o professor Ricardo Freua Bufáiçal. Nesse novo momento, o reitor tinha como proposta, 

dentre muitas outras, uma nova gestão para a Biblioteca Central. Assim, comunicou aos 

servidores da biblioteca, no início de sua gestão, que queria como diretora a 

bibliotecária do Colégio Aplicação Maria Amélia Telles Di Machado (irmã de Marietta 

Telles Machado). Nessa época, como em todas as outras gestões, ainda não havia 

processo eleitoral e os reitores indicavam nomes para cargos de confiança e a biblioteca 

era um deles.  
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O país vivenciava nessa época a eleição de um presidente por meio das eleições 

diretas. O presidente eleito foi Fernando Collor de Mello que já no primeiro dia de 

governo anunciou o plano econômico de combate à inflação que confiscou aplicações 

financeiras. O governo de Collor foi marcado, ainda, por escândalos de corrupção o que 

ocasionou na interrupção de seu mandato. Em seu lugar, o vice-presidente Itamar 

Franco assumiu a presidência. 

 Nesse contexto, Maria Amélia elaborou um diagnóstico da atual situação da 

biblioteca e propôs a elaboração de um planejamento estratégico. Reestruturou as 

chefias das seções (coordenações) e intermediou a efetivação/implantação do 

BIBLIODATA/CALCO que até então só constava a assinatura, ou seja, a integração 

que foi oficializada em 1988 na direção de Maria Auxiliadora ainda não havia sido 

implantada. A universidade desde então pagava pela assinatura, uma mensalidade anual, 

mas por falta de treinamento o serviço ainda não havia sido instalado. Maria Amélia 

preocupou-se logo em efetivar esses serviços enviando duas bibliotecárias à FGV para 

fazer o treinamento e em seguida treinar toda a equipe da Biblioteca Central para a 

realização dos serviços. Os registros catalogados que eram fornecidos pela FVG eram 

compostos de fichas (catálogos) e das etiquetas de classificação para serem coladas nos 

livros para fins de identificação nas estantes. Aos bibliotecários competia a checagem 

(conferência das fichas) e a colagem das etiquetas. Os livros que não faziam parte da 

rede BIBLIODATA da Biblioteca Central da UFG foram inseridos na rede, através de 

planilhas, para compor o catálogo nacional. Com a informatização do BIBLIODATA, 

assim como todas as bibliotecas integradas na rede, a Biblioteca Central teve que 

informatizar o serviço para continuar sua participação. 

 

2.5.1 Necessidades de capacitação dos servidores diante de uma realidade em 

transformações tecnológicas e as novas políticas de aquisição 

 

Uma das prioridades de Maria Amélia era a capacitação dos bibliotecários. As 

bibliotecas passavam por constantes transformações tecnológicas e para essa diretora, a 

Biblioteca Central não poderia ficar de fora dessa nova roupagem. O sistema 

BIBLIODATA/CALCO passou a exigir a realização de seus trabalhos através de 

computadores e para isso, era necessário pessoas capacitadas para o monitoramento. A 
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Biblioteca passou a contar, também, nesse período, com os serviços do COMUT do 

IBICT (Comutação Bibliográfica). 
7
 

 Nesse período, falava-se muito em automação e informatização de serviços 

bibliotecários. Sendo assim, vários autores começaram a teorizar sobre essa nova 

realidade das bibliotecas. Jennifer Rowley é um exemplo. Em seu livro Informática 

para bibliotecas originalmente de 1980 e posteriormente reeditado na década de 90 e 

atualmente intitulado A biblioteca eletrônica de 2002, já afirmava a importância da 

informatização dos serviços bibliotecários: 

A informática tem exercido uma influência fundamental no funcionamento 

das bibliotecas e serviços de informação [...] A introdução dos computadores 

nas bibliotecas resultou em padronização, aumento da eficiência, cooperação 

e melhores serviços [...] Nas aplicações voltadas para a recuperação de 

informações, a tecnologia põe à disposição das mesmas a possibilidade de 

concretizar a aspiração máxima do especialista dessa área: colocar essas 

informações ao alcance de qualquer pessoa, quando e onde forem 

necessárias.  (ROWLEY, 1993, p. 3-4) 

 

  

 Nessa época, a Biblioteca Central caminhava rumo à informatização e para 

Maria Amélia a capacitação era um investimento necessário. Para ela, era importante 

que os bibliotecários além de capacitados tivessem também cursos de pós-graduação, 

como mestrado e doutorado. Assim, os servidores que tiveram a oportunidade de saírem 

para outros centros com a finalidade de realizarem cursos tiveram total apoio da direção. 

Valentim (2000) afirma que além das mudanças trazidas com as novas tecnologias da 

informação, existe a questão da importância que a sociedade atribui à informação. Nesse 

sentido o profissional da informação, no caso o bibliotecário, precisa antes de tudo, 

perceber qual realidade está vivenciando. Esse profissional deve procurar atualizar-se 

através de cursos formadores que ofereçam resposta em seus projetos pedagógicos a fim 

de responder para si e para os outros todas as questões que envolvem a informação e a 

melhor maneira para sua divulgação.  

 Além dos investimentos em capacitação e dos constantes incentivos ao 

aperfeiçoamento profissional, Maria Amélia trabalhou também na melhora das políticas 

de aquisição, visto que a universidade começava a reestruturar os investimentos 

                                                 
7
 O COMUT trata-se de um serviço de bibliotecas que tem como finalidade promover o acesso a 

materiais, tais como teses e dissertações, artigos de periódicos, que possuem armazenamento restrito em 

alguns lugares. Através do COMUT o usuário de biblioteca que queira ter acesso a um material, que não 

possui em sua biblioteca e que talvez seja impossível adquirir via compra, solicita a consulta via 

COMUT. O bibliotecário responsável, faz uma consulta via rede informatizada para localizar a instituição 

que possui o material. Localizada a instituição, o bibliotecário faz a solicitação (tudo na rede) do material 

que será copiado e encaminhado à biblioteca solicitante via correio. As despesas são pagas pelo usuário. 
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financeiros que estavam difíceis desde 1987.  Durante o período de 1987 a 1988 nada 

relacionado a livros foi comprado, deixando assim o acervo ultrapassado, a única 

compra era de periódicos através do projeto BIBLOS, financiado pela CAPES. Como o 

recurso era pequeno havia por parte da administração certa resistência em comprar 

livros. A biblioteca não era prioridade e as aquisições foram poucas estando aquém de 

uma configuração ideal para melhor atender os alunos e os demais usuários. 

  

2.5.2 O fim da gestão de Maria Amélia: antes do previsto 

 

Antes do término de sua gestão programado para dezembro de 1993, Maria 

Amélia faleceu. A data de seu falecimento foi em 29 de setembro de 1993 e em seu 

lugar, assumiu, interinamente, a bibliotecária Cláudia de Oliveira Moura Bueno que 

tinha na época a portaria de falta e impedimentos da Biblioteca Central. Portaria esta 

que lhe atribuía as responsabilidades de direção durante os afastamentos do diretor. 

Cláudia Moura dirigiu a biblioteca por três meses em parceria com o reitor Ricardo 

Bufáiçal. Durante esse período Cláudia Moura deu continuidade ao trabalho de 

compra de periódicos, um trabalho intenso e desgastante.  

Já no final dessa curta gestão, Cláudia recebeu o convite para se candidatar 

como diretora da Biblioteca Central para a próxima gestão do então reitor eleito Ary 

Monteiro do Espírito Santo. Para esse futuro reitor, era importante o processo eleitoral e 

assim começa um novo cenário político na biblioteca e na universidade. (O anexo E traz 

a introdução do relatório da gestão de 1990 a 1993). 

O Brasil vivenciava, nessa época, o governo de Itamar Franco. Falava-se muito 

em reestruturação financeira e mudança da moeda. Assim, houve a implantação do 

Plano Real criado pelo recém nomeado Ministro da Fazenda Fernando Henrique 

Cardoso o qual foi eleito presidente da república nas eleições seguintes. O Plano Real 

visava preparar a entrada em circulação de uma nova moeda, o Real, que entrou em 

vigor em 1994 promovendo a queda da inflação. E foi nesse momento de estabilidade 

econômica que inicia-se no sistema de bibliotecas da UFG uma realidade mais 

tranquila quanto aos investimentos. 

 

 

 

 



54 

 

2.6 CLÁUDIA DE OLIVEIRA MOURA BUENO (1994-2001) 

 

As reivindicações para a instalação do processo eleitoral na Biblioteca Central 

sempre estiveram presentes na história da instituição. Porém, os reitores não 

concordavam e preferiam indicar os nomes ao cargo. No início da gestão do professor 

Ary Monteiro essas reivindicações foram atendidas e a primeira eleição para o cargo de 

diretor da Biblioteca Central ocorreu no início de 1994 havendo duas candidatas 

interessadas: a bibliotecária da Biblioteca Central Cláudia de Oliveira Moura Bueno e a 

bibliotecária Nina Correia. Por maioria dos votos a bibliotecária Cláudia Moura foi 

eleita dando início a uma nova gestão.  

O professor Ary, em parceria com a nova diretora Cláudia, buscou dar continuidade 

ao trabalho da antecessora Maria Amélia Telles Di Machado no quesito informatização. 

Nesse período foram investidos recursos no portal eletrônico de segurança para evitar 

furtos.
8
 Esse sistema antifurto começava a ter um mercado em expansão em todo mundo 

e as bibliotecas em geral se interessaram pelo produto que minimizava os problemas 

com roubo de livros. Ademais ao fato de nessa época ter informatizado todo o processo 

de empréstimo de materiais que até então era feito de forma manual em fichas 

individuais dos alunos. O software adquirido para esse trabalho foi o Visionary 

Technology in Library Solutions (VTLS) que dava o suporte em empréstimo 

informatizado, busca no catálogo através de terminais de computadores, processamento 

técnico (catalogação) através de preenchimento de campos pré definidos (autor, título, 

assunto, editora, etc) e preparo mecânico para informações sobre localização 

(etiquetagem, número de chamada com a classificação do assunto do livro para busca 

em estantes).  

 

                                                 
8
 O portal eletrônico de segurança identifica por meio de uma fita magnética  inserida no livro a situação 

do mesmo, ou seja, se ele não foi emprestado pelo aluno que esteja passando pelo portal,  ele dá um sinal 

de alerta de furto, evitando assim a perda do patrimônio de uma biblioteca. 
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Ilustração 10:  Portal eletrônico (Sistema Anti-furto- Biblioteca Central UFG) 

 

 

Durante esse período de informatização, os bibliotecários tiveram que empenhar 

esforços no processo de migração de dados, isto é, transferir todo o catálogo que era em 

fichas para o software de automação - o VTLS – . E, ainda, voltar ao acervo para a 

colagem das etiquetas dos livros com seus respectivos códigos de barras. Um sistema 

informatizado controla realmente o acervo de uma biblioteca, dando-lhe o suporte para 

o empréstimo, a reserva, a data de devolução entre outras facilidades. (ROWLEY, 2002) 

Através dos relatos da ex-diretora, Cláudia Moura, na gestão do professor Ary 

Monteiro houve um apoio considerável à biblioteca. Ao contrário do que acontecia nos 

reitorados passados, as solicitações eram atendidas sem maiores questionamentos e/ou 

dúvidas. O fato é que o país começava a se estabilizar financeiramente e essa melhora 

nos investimentos foi uma consequência, pois a partir de então tornaram-se cada vez 

mais possíveis as solicitações de investimentos na biblioteca que, de certa forma, eram 

atendidas. 

Nesse período, é também de muita importância ressaltar, que a biblioteca começou 

a contar com um quadro de bibliotecários mais significativo, ampliado através de 

concurso público. Algumas novidades puderam ser executadas já que os maiores 

problemas como pessoal técnico (bibliotecário) e investimentos em estruturas de 

trabalho começaram a melhorar, tais como a elaboração do catálogo de teses e 
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dissertações, o catálogo da produção acadêmica que continha a produção científica dos 

docentes da universidade, como livros, trabalhos apresentados em eventos, etc. 

 

2.6.1 O segundo mandato  

 

Em 1997, vencia o primeiro mandato de Cláudia Moura. Como o processo 

eleitoral já era uma conquista, começaram então os preparativos para a eleição da nova 

direção do Sistema de Bibliotecas. Cláudia Moura se candidatou novamente e como não 

houve concorrência seu nome foi homologado em reunião com os servidores que 

através de seus votos a elegeram por maioria, e assim, seu nome foi levado à reitoria no 

ano seguinte.  

A reitoria estava nessa época sob a administração da professora Milca Severino 

que havia se comprometido em aceitar o nome que a biblioteca indicasse. Diante desse 

compromisso com a professora Milca, garantia-se cada vez mais a eleição para o cargo 

de diretor através de processo eleitoral, mesmo que indiretamente. Indiretamente pelo 

fato de a eleição na biblioteca ser realizada para eleger um nome para ser levado à 

reitoria, podendo ou não ser aceito pelo reitor que tem total autonomia de aceitar ou 

não. 

Nesse período a biblioteca ainda encontrava-se envolvida nos ajustes do 

processo de migração retrospectiva do catálogo. Mesmo assim, algumas novidades 

foram implantadas em termos de apresentações culturais. Foi criado o projeto Biblioteca 

às 12 onde uma vez na semana a biblioteca apresentava filmes em seu auditório. Foram 

implantados os laboratórios de informática, atualmente conhecidos como salas didáticas 

de informática.  
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Ilustração 11: Sala didática de Informática da Biblioteca Central  

 

Outros eventos também foram promovidos pela Biblioteca Central durante a 

gestão de Cláudia Moura, como apresentações de performances teatrais, músicas, 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca comemorada anualmente, entre outras 

atividades culturais. Houve, também, um projeto de melhoria da qualidade de vida em 

parceria com o curso de Educação Física que oferecia alunos-monitores para ensinarem 

exercícios físicos aos servidores da biblioteca enfatizando a importância do exercício 

físico para a melhora da postura no trabalho e também como forma de prevenir contra a 

Lesão por Esforço Repetitivo (L.E.R.). Outro trabalho desenvolvido na gestão de 

Cláudia Moura foi um projeto em parceria com a Fundação de Apoio a Pesquisa 

(FUNAPE), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e a Associação dos Deficientes do Estado de 

Goiás (ADFEGO), cujo objetivo era o treinamento para a inserção de deficientes físicos 

no mercado de trabalho através das práticas da encadernação.  Um importante serviço 

também era desenvolvido nessa gestão como a administração do arquivo do 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) que ficou na biblioteca por um 

período. Os alunos, principalmente pesquisadores da área de humanas, procuravam 

muito a biblioteca para suas pesquisas do arquivo do DOPS. Devido sua característica 

ser fundamentada em documentação arquivística, o DOPS foi transferido para o Centro 
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de Informação, Documentação e Arquivo da UFG (CIDARQ/UFG) onde encontra-se 

arquivado e controlado pelos arquivistas da universidade até hoje. 

A melhora do espaço físico também foi uma meta. Foram instaladas na 

biblioteca placas de sinalização para orientar o usuário quanto a localização tanto de 

material quanto de departamento e/ou seção.  

 

2.7  VALÉRIA MARIA DE SOLEDADE DE ALMEIDA – (2002-ATUAL) 

 

Com o fim do mandato de Cláudia Moura, foi organizado um novo processo 

eleitoral. Dessa vez as candidatas ao cargo foram as bibliotecárias Valéria Maria 

Soledade de Almeida e Eliaine Correia Guimarães Lopes. A candidata eleita foi Valéria 

e seu nome foi homologado pela professora Milca Severino que permanecia pela 

segunda vez no reitorado.  

Durante esse período, foi elaborado um diagnóstico do Sistema de Bibliotecas e a 

nova diretora detectou algumas prioridades que necessitavam de atendimentos. De 

modo a facilitar a implantação das necessidades foi criado um Planejamento Estratégico 

a fim de facilitar o cumprimento das prioridades que deviam ser tomadas.  

É interessante observar que nesse período a Biblioteconomia começava a avaliar a 

adaptação das teorias da Administração para o desenvolvimento de atividades 

bibliotecárias. O planejamento estratégico, enquanto ferramenta administrativa, tornou-

se um instrumento importante na organização das metas de uma instituição, seja ela uma 

empresa, ou no neste caso, de bibliotecas que se relacionavam, assim como empresas, 

com recursos financeiros, humanos e de certa forma com uma “clientela” que é o grande 

objetivo de toda uma organização: os usuários. Um Planejamento Estratégico é uma 

atividade demorada e deve ser precedido de um diagnóstico amplo e um rigoroso 

planejamento de suas etapas. (FOINA, 2001) 

 Maciel e Mendonça (2000) afirmam que o estudo de uma organização pode ser de 

muita utilidade para o trabalho de bibliotecários, pois estes passam a adquirir 

compreensão da estrutura administrativa implícita à biblioteca e, ainda, compreender a 

ligação com a instituição que a sustenta. Ainda segundo Maciel e Mendonça (2000, p. 

45): 

Planejamento é o processo que antecede a ação, exige reflexão e auxilia a 

tomada de decisão. Estabelece, para cada parâmetro em questão, os 

resultados que se pretende atingir no futuro, levando o administrador a 
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definir, previamente, o que, por que, como, quem deve fazer, o quanto custa, 

quando e onde deve ser feito.  

Planejar unidades de informação [no caso a biblioteca] seguindo estes 

preceitos, implica, primeiramente, em caracterizar a ambiência relativa À 

unidade de informação que pretende implantar ou avaliar. Isso inclui a 

análise do seu contexto externo, que abriga e justifica a existência da 

biblioteca, e do seu contexto interno (quando ela já existe): esquema de 

organização adotado, recursos que a compõem, qualidade dos serviços 

adotados e produtos etc. Tais dados em informações permitem o seu 

diagnóstico, a base de atuação de quem planeja. (grifo do autor) 

 

 Ainda nesse contexto, várias bibliotecas universitárias brasileiras começaram a 

se preocupar com uma nova necessidade: o uso de um software que comportasse uma 

capacidade de integração e serviços de ampla variedade. Começava-se a desenvolver, 

no âmbito da informática, serviços de bibliotecas que controlavam acervos de maneira 

mais detalhada, como: busca no catálogo via internet, integração com várias bibliotecas, 

módulo para aquisição com geração de relatórios, aviso eletrônico de prazo de 

devolução, integração com outros softwares de outras bibliotecas para alimentação de 

catálogo coletivo (utilizações de padrões recomendados pela  International Organization 

for Standardization  2709 - ISO 2709), entre outros serviços modernos e ágeis que 

passaram a fazer parte do contexto da Biblioteconomia mundial e brasileira. “Quanto 

mais atualizados forem os dados nos arquivos do computador, melhor será o controle de 

operação”. (ROWLEY, 2002, p. 316) 

 Além dessas necessidades, a aquisição de um software mais moderno suportaria 

e atenderia uma necessidade antiga do Sistema de Bibliotecas da UFG: a integração das 

bibliotecas dos campi do interior – Campus Avançado de Catalão e Campus Avançado 

de Jataí e, também a biblioteca escolar do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação (CEPAE). Após vários estudos e orçamentos, a universidade, através da 

indicação da Comissão Técnica do Sistema de Bibliotecas, comprou em 2004 o 

software SOPHIA, desenvolvido pela Prima Informática, empresa brasileira localizada 

em São Paulo. O software SOPHIA além de ser um software que atende vários 

requisitos da Biblioteconomia, encontra-se entre um dos melhores sistemas de 

automação de bibliotecas, recomendado, inclusive, pelo MEC. Vale ressaltar que nas 

avaliações institucionais do MEC, o software de automação que atenda os requisitos 

biblioteconômicos modernos tem um valor significante na pontuação que um curso 

necessita para ser autorizado e/ou avaliado positivamente. 
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Ilustração 52: Catálogo informatizado pelo Sophia (Busca ao acervo) 

 

 

 Os investimentos em tecnologias da informação tornaram-se significativos e 

ainda nesse primeiro mandato da diretora Valéria, a Biblioteca Central foi contemplada 

com novos equipamentos computacionais, já que os que estavam em uso se 

encontravam ultrapassados. Através de um projeto com a Financiadora de Estudos e 

Projetos do governo federal (a FINEP) a biblioteca conseguiu esses investimentos em 

reestruturação do parque computacional, além da reestruturação física das salas 

didáticas.  

Outra conquista que merece destaque foi o estabelecimento do quantitativo de 

recursos para as aquisições de materiais para a biblioteca que a cada ano vinham 

aumentando sua meta em torno de 6%. Esse quantitativo estabelecido pela reitora, 

professora Milca, trouxe muita organização para o processo de compra e, ainda, foi 

possível a melhora e atualização do acervo. Uma excelente ajuda para o processo de 

aquisição.  

 

2.7.1 O segundo mandato 

 

No final de 2005, findava o mandato de Valéria e, assim, foi organizado o 

processo eleitoral para a eleição de um novo diretor. Pela segunda vez a então diretora 
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se candidatou, desta vez, como candidata única. Seu nome foi homologado pela 

comissão eleitoral e indicado à nova reitoria que se constituía, a reitoria do professor 

Edward Madureira Brasil que aceitou o nome levado pelo Sistema de Bibliotecas.  

Nesse segundo momento, o sistema de bibliotecas encontrava-se envolvido com 

a migração do acervo retrospectivo que era informado pelo antigo sistema de automação 

de dados do VTLS para o Sistema SOPHIA. As metas de incorporação dos acervos dos 

campus de Catalão, Jataí e CEPAE estavam sendo cumpridas e o acervo de todo o 

sistema estava cada vez maior. Com a implantação do SOPHIA foi possível 

informatizar também o processo de compras que até então era feito manualmente; 

através do módulo Aquisições onde foi possível um maior e melhor controle dos 

pedidos de livros e aquisições de periódicos, bem como controle das permutas de 

revistas científicas que a Biblioteca Central faz com outras instituições externas, além 

da emissão de relatórios financeiros. O trabalho de migração de dados foi, e ainda é, um 

trabalho extenso e exaustivo, pois demanda tempo e muito trabalho, visto que o acervo 

do Sistema passou a contar com cinco bibliotecas (Biblioteca Central, Biblioteca 

Setorial do Campus I, Biblioteca do Campus Avançados de Jataí, Biblioteca do Campus 

Avançados de Catalão e Biblioteca do CEPAE) e ainda com projeto de incorporação 

dos acervos do Campus de Goiás e da Sala de Leitura da Faculdade de Letras. 

 

 
Ilustração 13: Biblioteca Setorial CEPAE 
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Ilustração 14: Biblioteca Setorial Campus de Catalão – Entrada 

  

 

 

 

 

 

 
Ilustração 15: Biblioteca Setorial Campus de Jataí 
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Nessa época, por volta de 2006/2007 falava-se e aplicava em todo o Brasil o 

movimento REUNI que se trata da reestruturação e expansão das universidades federais 

brasileiras. Com esse movimento, as universidades começaram a ter grandes 

investimentos em infraestrutura e ampliação de pessoal. Novos cursos foram 

implantados em várias universidades e novos professores e técnico-administrativos 

foram contratados para atender a atual demanda que cresceu e vem crescendo. Com a 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (o REUNI) o Sistema de 

Bibliotecas conseguiu ampliar para um número razoável seu quadro de profissionais em 

Biblioteconomia tanto para a Biblioteca Central como para as bibliotecas de Catalão e 

Jataí que conseguiram inserir em seus respectivos quadros de pessoais o cargo de 

bibliotecário que até então não existia o que dificultava bastante o desenvolvimento de 

suas bibliotecas. 

 Essa conquista por bibliotecários foi uma luta constante desde a época da 

diretora Marietta Telles Machado. Percebeu-se em todas as gestões do Sistema de 

Bibliotecas uma luta em favor da ampliação do quadro de bibliotecários que levou 

muito tempo para atingir um patamar razoável. Considera-se um ainda pequeno devido 

o aumento da universidade e a consequente ampliação de vagas para alunos.  

 Veja na figura abaixo um comparativo do quadro de bibliotecários de 1978 até 

atualmente: 

 

 

Ano/Período Número de Bibliotecários 

1978 05  

1980 04 

1982 05 

1983 02 

1984-1986 04 

1987-1989 04 (quadro efetivo) + 03 (prestadores de 

serviços via Funape. Total= 07 

1990 08 

1991 10 
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Ilustração 16: Quadro comparativo sobre a quantidade de bibliotecários de 1978 até a atualidade 

FONTE: Relatórios anuais (Ver relação de fontes consultadas) 

 

Na gestão de Valéria Maria de Almeida Soledade também foi possível notar o 

crescimento no processo de compras, pois no reitorado do professor Edward a idéia 

quanto ao quantitativo de 6% por ano de recurso para aquisições (criada no reitorado da 

professora Milca) foi mantida e com o REUNI esse quantitativo cresceu ainda mais.  

Outras transformações bastante importantes foram realizadas nesse período 

como algumas trocas do mobiliário na universidade, incluindo a Biblioteca Central e a 

parceria com o Banco do Brasil para a construção do prédio da Biblioteca Setorial do 

Campus I (universitário) que havia sido projetado há muitos anos e que, no entanto, não 

havia sido possível sua efetivação.  

O prédio da biblioteca do Campus I ainda era o antigo prédio emprestado pela 

Faculdade de Direito desde 1973 para o funcionamento da Biblioteca Central. A 

construção do novo prédio encontra-se em andamento e tem previsão para inauguração 

já em 2010. Enquanto isso, a Biblioteca Setorial ficará provisoriamente instalada num 

prédio alugado pela universidade, visto que a Faculdade de Direito, precisava do espaço 

para sua organização e reestruturação.  

1992 07 

1993 08 (quadro efetivo) + 02 (prestadores de serviço 

via Funape) = 10 

1995 19 

1996 18 

1997-2008 18 

2008-2009 23 

2010 27 
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Ilustração 17: Lançamento da pedra fundamental Biblioteca Setorial Campus I – 2008 (Da 

esquerda para direita: Professora Divina das Dores e Paula Cardoso, Professor Edward 

Madureira, Maguito Vilela, professora Milca Severino e professor Benedito Ferreira Marques. 

 

 

2.7.2 O terceiro mandato 

 

 No final de 2009, um novo processo eleitoral foi organizado. Como não há 

impedimentos legais para um terceiro mandato para o cargo de direção de órgão, 

Valéria resolveu candidatar-se novamente. Agora, pela terceira vez e novamente 

candidata única, seu nome foi aceito pelo reitor reeleito Edward Madureira Brasil e uma 

nova gestão começa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pesquisar a história das bibliotecas na UFG  proporcionou o conhecimento de 

uma série de fatos que puderam esclarecer a atual situação da biblioteca em nosso 

estado e, até mesmo em nosso país. 

 O interesse pelo tema Biblioteca advém de minha formação. Sou 

bibliotecária/documentalista e me preocupo com a situação de nossas bibliotecas 

brasileiras que sofrem com a deficiência de investimentos e um reconhecimento muito 

aquém de sua importância. 

Recentemenete fui nomeada para o cargo de bibliotecário na UFG com lotação 

na Biblioteca Central. E através da necessidade de aperfeiçoamento em minha formação 

resolvi buscar na História subsídios teóricos para entender melhor a questão da leitura e 

das bibliotecas sob olhar historiográfico. Jacob (2000)  afirma que a história dos livros e 

das bibliotecas desenvolveu recentemente uma nova abordagem das práticas culturais.  

Assim pode-se dizer baseando nas concepções de Chartier (1999) e Milanesi (2002) que 

essas práticas refizeram também o pensar as novas técnicas de escrita, lugares, suportes, 

leitores e a preservação da memória. Desse modo, procurei explorar a história das 

biblitoecas da UFG e assim analisar o seu percurso em comparação com as teorias 

desenvolvidas por importantes historiadores e demais teóricos interessados em  

biblitoecas e livros. 

Nos primeiros dias da pesquisa deparei-me com uma variedade de documentos 

antigos, como atas de reuniões, relatórios, boletins informativos, entre outros, que 

traziam muitas informações históricas. Tive muita dificuldade em contextualizá-los e 

asssim, construir a narrativa que contasse a história do sistema de bibliotecas. Procurei 

identificar, então, os nomes mais citados nos documentos e a partir disso elaborar uma 

lista com as possíveis pessoas que poderiam me ajudar através de depoimentos que 

facilitassem a organização de forma contextualizada das informações levantadas. No 

entanto, dentre os nomes levantados para a entrevista apenas uma pessoa se dispôs a me 

ajudar. Muitas pessoas já haviam se aposentado e o fracasso nos contatos foi grande. 

Procurei alguns professores que participaram da história das bibliotecas e não consegui 

horário para entrevistá-los. Fui muito bem recebida por algumas pessoas, mas não foi 

possível realizar a entrevista. O contrário também aconteceu, fui mal recebida, o que me 

surpreendeu. Enfim, apesar das dificuldades em conseguir os relatos, a pessoa que me 

concedeu uma parte do seu tempo foi uma bibliotecária da universidade. Sua 
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participação em meu trabalho foi muito importante visto que sua atuação na 

universidade lhe proporcionou muita experiência e uma bagagem histórica 

surpreendente. Durante a entrevista consegui analisar os fatos em consonância com os 

dados já levantados na documentação e obtive relevante sucesso. 

A biblioteca na UFG nasceu juntamente com a criação da universidade na 

década de 1960 e passou por um longo processo de desenvolvimento. Foi no auge da 

ditadura militar que essa instituição de informação precisou de forças para adaptar-se a 

uma realidade onde as universidades começavam a expandir. Os momentos foram 

marcados por constantes dificuldades financeiras, o que proporciou a biblioteca um 

desenvolvimento restrito de recursos paralelo as dificuldades de reconhecimento de seu 

público. Problemas estruturais como as instalações do prédio sede para a Biblioteca 

Central, compra de materiais informacionais, difícil relação professor-biblioteca, entre 

outros, fizeram parte desse contexto. O que comprova as teorias desenvolvidas a priori 

que afirmam ser difícil a importância dada a essa instituição no Brasil que tem como 

principal objetivo formar pessoas através do suporte à pesquisa.  

Após constantes lutas enfrentadas pelo conselho de bibliotecas foi possível notar  

um certo conforto encontrado a partir no fim dos anos 90,  quais sejam de infraestrutura, 

reconhecimento pelas instâncias superiores, adaptações quanto às novas tecnologias da 

informação e comunicação e a criação de um sistema composto de várias bibliotecas. O 

motivo talvez seja uma melhor estabilidade financeira adquirida com o plano real em 

que o governo brasileiro começou a contar com melhores recursos e menos dificuldades 

em relação aos anos anteriores. Com a expansão das universidades e com o projeto 

REUNI, as universidades começaram a ter recursos mais garantidos e mais satisfatórios 

e foi nesse cenário que a biblioteca universitária brasileira pôde trabalhar melhor no 

atendimento de seu público-alvo: estudantes, professores e até mesmo comunidade em 

geral. 

 Mesmo assim, de modo geral, vale ressaltar que o reconhecimento da biblioteca 

ainda é muito restrito. Em nosso país, por muitos anos o ensino fundamental de nossos 

alunos foi construído, na realidade de muitas escolas, sem uma biblioteca. Esse fato foi 

muito bem ilustrado nessa narrativa no momento que apresenta a fase em que a 

Biblioteca Central da UFG passou a se tornar sobrecarregada já na década de 70 com o 

aumento de sua demanda a partir da frequência de alunos de cursinhos pré-

vestibulandos e estudantes de concursos. Caberia às escolas de nível médio satisfazer a 
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demanda dos vestibulandos e as bibliotecas públicas atender às necessidades dos 

interessados em cursinhos. Só recentemente foi aprovada uma lei no senado que obriga 

a existência de biblioteca em todas as escolas. Mas essa lei ainda não foi implementada. 

Para muitos universitários, funcionários, e sociedade em geral, a biblioteca ainda é uma 

realidade distante e essa situação dificulta a construção de uma unidade de informação 

ideal, constituída por bons funcionários, usuários mais participativos e compreensivos e 

um sistema governamental mais comprometido e atuante nas questões educacionais e 

culturais. Essa lei é uma esperança de que esse espaço seja mais utilizável e torne uma 

ambiente, como descreve Chartier (1999), invasor, ameaçador e incontrolável. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO/ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

 

 

 

1 – Após a gestão da professora Maria Auxiliadora Andrade de Echagary finalizada em 

1985 ela assumiu novamente a direção de 1986 a 1989? 

 

2 – Quem era o reitor na época? Foi indicação dele ou foi processo eleitoral? 

 

3 – Quais os principais feitos e conquistas dessa gestão? 

 

4- Como era a situação financeira e política na universidade, ou seja, qual o contexto? 

 

5 – É sabido que após a gestão da professora Maria Auxiliadora Andrade de Echagaray 

quem assumiu a direção foi a bibliotecária Maria Amélia Telles Machado – irmã de 

Marietta Telles Machado. Quem era o reitor na época? Foi indicação dele ou foi 

processo eleitoral? 

 

6 – Quais os principais feitos e conquistas dessa gestão? 

 

7 – Como era a situação financeira e política na universidade, ou seja, qual o contexto? 

 

8 – Quem foi a sucessora de Maria Amélia? 

 

9 – Quem era o reitor na época? Foi indicação dele ou foi processo eleitoral? 

 

10 – Como era a situação financeira e política na universidade, ou seja, o contexto? 

 

11 – Como foram as gestões seguintes e quem assumiu a direção até a atualidade? 

 

12 - Quais os principais feitos e conquistas? E a situação financeira e política da 

universidade? 

 

13 – Considerando os momentos difíceis vividos pela universidade e, 

consequentemente, pela biblioteca, é possível considerar que houve melhoras no 

contexto atual? 

 

14 – Como está o papel da instituição biblioteca diante da universidade e do contexto 

atual? Há maior integração entre alunos e biblioteca? Professores e biblioteca? 

 

15 – Considerando que na modernidade, os campos sociais e instituições, tais como 

escolas, famílias, grupos de colegas, etc. , são fundamentais na formação de indivíduos 

(WOODWARD, 2000)  Você acha que é possível considerar a biblioteca como 

instituição importante na formação da identidade de uma pessoa? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA   

 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA – ENTREVISTADO  - 1° DIA  

 

 

Liliane: Boa tarde! 

 

Estrevistado: Boa tarde Liliane!  

 

Liliane: Então, como eu já fiz uma um levantamento de dados através das atas, dos 

relatórios, eu pude compor a história até 1985 e, a partir de então eu não tenho material.  

Após a gestão da professora Maria Auxiliador de Andrade de Echagaray (Liliane 

pergunta sobre a forma de pronúncia do nome Echagaray e a entrevistada ensina como 

se pronuncia), finalizada em 1985 quem assumiu novamente a direção em 1986 a 1989?  

 

Entrevistado: Ela foi.... A Maria Auxiliadora que assumiu. Essa... Por esses quatro anos 

seguidos né?!: 86... quase que não foram quatro né?! 86, 87, é! quatro anos. Foi ela que 

assumiu. Foi um processo...é...começou a ser discutido na comissão técnica 

(entrevistada se corrige)  no conselho de bibliotecas, desculpe! No Conselho de 

Bibliotecas. É...que houve indicação.  Foi... nesse período... Nesse período não foi 

um...não foi uma eleição. Foi discutido lá (entrevistado dá uma pausa para pensar). É, 

eu sei que ela assumiu depois... Não foi um processo muito tranqüilo. E depois ela 

continuou na direção até 89 mesmo. Foi quando assumiu em 90, né?! No final de 

janeiro de 90 o professor Ricardo. Isso! Ela que assumiu sim! 

 

Liliane: Quem era o reitor na época? Foi indicação dele ou foi processo eleitoral? 

 

Entrevistado: O reitor da época era, era o professor... Era o professor Joel Pimentel 

Ulhoa. Que era, o que foi... que acompanhou esse período. Foi ...teve um... Foi um 

misto de processo. não estou me lembrando muito bem se teve uma eleição na segunda 

vez... Num recordo. Eu sei que foi discutido no... igual eu já falei no Conselho de 

Bibliotecas. Não foi uma indicação muito tranqüila. É...Até nessa época eu participei 

dessa reunião do conselho de bibliotecas e, depois ela continuou. Eu creio que  teve 

uma, uma consulta informal na comunidade. Tenho que rever essa parte, que eu não me 

lembro. 

 

Liliane: Quais os principais feitos e conquistas dessa gestão?  

 

Entrevistado: Nesse período de 88 tava se consolidando um projeto MEC/BID. Que era 

trabalhado...é... a construção do prédio, né?! Então esse foi um maior feito dessa, dessa, 

dessa, gestão né?! Com a administração do professor Ricardo. Que ele era coordenador 

do ETA – Escritório Técnico Administrativo. Então,  acho que foi assim... a biblioteca 

ter conseguido fazer um projeto que integrava bibliotecários a consultoria por 

bibliotecários e ser, e ser ouvida, né?! A biblioteca foi ouvida,  então...Esse foi um 

grande ganho nessa, nessa, época. E também teve uns projetos ANTARES nessa época 

que trazia computadores. que nessa época tava iniciando, um treinamento de comutação 

com a  BIREME. Teve também nesse ano a assinatura, a assinatura do convênio com a 
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Fundação Getúlio Vargas, que foi, foi a assinatura em 88 (entrevistada dá uma pausa 

para atender o telefone). 

É... foi assim... nós entramos na rede BIBLIODATA/CALCO que chamava. Então para 

nós aquilo era assim, o de mais moderno que a gente teria na catalogação cooperativa 

né?! Mudando todos os nossos, as nossas rotinas, até então de fichas e tudo.  Só que o 

pro, o pro... foi assinado o convênio em 88, mas nós não começamos efetivamente a 

trabalhar em 98, em 88 só mais para frente. Aí o prédio que estava sendo construído, é 

esse hoje da Biblioteca Central aqui. E ai nós mudamos para cá em 90, quano nós 

mudamos para cá já estava no final do mandato dela...já... quando a gente veio para cá 

ela ficou um mês aqui só, mais ou menos. Então, acabou realmente em 89. É! 

 

Liliane: É sabido que após a gestão da professora Maria Auxiliadora quem assumiu a 

direção foi a bibliotecária Maria Amélia Telles Machado, irmã de Mariêta Telles. Quem 

era o reitor na época? Foi indicação dele ou processo eleitoral?  

 

Entrevistado: É. Depois da, da  Maria Auxiliadora foi a Maria Amélia. Ela foi indicada 

pelo reitor. Não teve processo eleitoral. O reitor nessa época não fez consulta à equipe 

da biblioteca, comunidade aqui na biblioteca, não fez. Ele...é...discutiu no grupo dele 

mesmo da administração, com os pró-reitores, diretores de unidades. Então foi definido 

lá, né?! E ele já veio aqui em janeiro, mais ou menos. Quando ele assumiu ele veio com 

a Maria Amélia. Ela era bibliotecária do Colégio de Aplicação.  Nessa época ela era do 

sistema, né?! E... mais ele não deu para a biblioteca a abertura de, de negociação. Ele 

veio. Reunimos nessa, é...Reunimos, todos que estava aqui naquele dia, e ele apresentou 

a candidata. Apresentou, a nova diretora. Até eu me lembro bem que quando ele 

apresentou  falando...ai quando ele terminou eu perguntei pra ele: “Então você está 

dizendo que ela é a diretora da Biblioteca Central a partir deste momento?”  

 

Liliane: Quem que era o reitor? 

 

Entrevistado:  Era o Ricardo Freua Bufáiçal, professor Ricardo. E ai ele falou: “É. Ela é 

a diretora!” E, esse foi um momento muito rápido. Informou e era aquilo. E não tinha, 

não tinha... 

 

Liliane: Discussão? 

 

Entrevistado: Não. Não tinha discussão, não! Foi indicação mesmo. Foi indicada porque 

o cargo aqui no estatuto não diz que ele é um cargo eletivo, né?! Ele diz que é um cargo 

de confiança do reitor.  

 

Liliane: Quais os principais feitos e conquistas dela? 

 

Entrevistado: É. A primeira coisa que ela fez foi fazer um diagnóstico né?! Da situação 

da biblioteca. Fez uma proposta de um planejamento estratégico . É... nomeou as 

coordenações, né?! Nessa época. E começou a... (pausa...para atendimento de uma 

terceira pessoa) 

E começou a... Ah! Por exemplo: um convênio, o convênio em 90. O convênio da 

Fundação Getúlio Vargas, que foi assinado em 88, como eu já disse, nunca foi 

efetivado. Então ela começou a traçar esses...essas questões. Então ai nós já fomos 

enviados  para a Fundação Getúlio Vargas para fazer treinamento e passamos a 
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implantar  realmente o que a gente já estava pagando desde 88. Mensalidade anual cara, 

né?!  

 

Liliane: Era o BIBLIODATA? 

 

Entrevistado: Era o BIBLIODATA. Então ela implantou né?!. Foi na gestão dela que foi 

implantado... 

 

Liliane: Já tinha o projeto e ela implantou? 

 

Entrevistado: É. Tinha o convênio assinado.A gente pagando pelo convênio e na...e 

ninguém tinha sido treinado... nada. Pagando pelo convênio desde 88/90, 89.  

 

Liliane: E era de que jeito? Esse material catalogado? 

 

Entrevistado: Não...Eles vinham em fichas. Em fichinhas. A gente “tacava” Tinham 

microfilmes, microfilmes. E as etiquetas vinham prontas também. Já vinham prontas. A 

gente era só chegar, colar, conferir as fichas e colar o material. E a gente incluía no 

sistema. Tinha o sistema que a gente incluía na rede, né?! A gente passou a fazer esse 

treinamento. Até fui eu que fui fazer o treinamento. Depois cheguei ministrei... Eu e 

uma outra bibliotecária Vera. Chegamos e ministramos o treinamento para os outros 

bibliotecários e começamos a trabalhar. Aí passamos, nessa época passamos ... Ah! 

Começamos a implantar ainda esse trabalho todo, né?!A fazer, a mudar: de fichas para 

as planilhas . Aí a  gente preenchia as planilhas. Aí ela também fez reunião, fez um 

planejamento estratégico ...E trabalhamos a questão das políticas de aquisição de 

material bibliográfico. Foi muito trabalhado isso. Aí voltou-se a comprar livro. Porque, 

nós tivemos um período... Nós tivemos aquele 88. 87/88 sem comprar nada. Passamos 

um ano sem comprar. Da universidade...Só que tinha um projeto BIBLOS, que era um 

projeto da CAPES. Aí comprava-se livros e periódicos com recurso desse projeto. 

 

Liliane:  Mas, porque era assim... falta de recurso? 

 

Entrevistad: Tinha falta de recurso. A universidade, naquela época, é na, na época de 

88, né?! Ela não... Ela resistia... Num comprava livro. O reitor não tinha a biblioteca 

como prioridade. E com o Ricardo a biblioteca passou a ter essa prioridade. Apesar dele 

ter nomeado a diretora, num ter consultado... Ele fez muito assim ... Ele, ele, eu acho 

assim, ele tinha assim um carinho especial pela biblioteca né?! Então passou-se a 

trabalhar mais a questão da compra. Passou a ter um recurso específico para comprar 

livro. Um recurso para comprar periódico. Ele passou a destinar ai... Não sei se era uns 

20.000 naquela época , que era recurso para compra periódico. Tinha compra de livro , 

né?!. Foram, foram, nessa época...também começaram a comprar os computadores. Foi 

adquirido computador para a seções. Já mais computadores. Que a gente tinha 

computador só na... no COMUT. O COMUT era... sempre foi o primeiro,  o lugar onde 

tinha computador , né?! Aí com a implantação do BIBLIODATA teve que ter 

computador, né?! Primeiro fazia nas fichas, mas a gente tinha consulta... vezes consultar 

pela rede. Quando passou a ser na rede tinha que ter computador. Então ai, essas, essas 

estruturas deu... bastante... E ela assim, assim ela privilegiava muito assim. Não era 

privilegiava... Ela dava prioridade. A palavra certa é prioridade, a questão da 

capacitação, né?!. Então nessa época, assim, quem quis estudar, quem quis sair ela...A 

Maria Amélia, é...Foi eu o Cezar...Nós fomos para Curitiba para fazer curso. Assim... e 
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quem se interessasse de verdade ela liberava. A gente ficou lá quase três meses fazendo 

curso, né?! Então assim...Outras também fizeram curso. Então, ela fez 

sempre...Incentivava essa questão da capacitação que ela, ela via assim que todo mundo 

tinha que ter...fazer mestrado, doutorado ...ela sempre gostava dessa parte. E ela 

estruturou bem essa, essa parte de compra de livros. A parte de aquisição de material, 

ela  trabalhou muito bem.  

 

Liliane: Só para colocação, eu não coloquei, ela ficou de 90 a 93? 

 

Entrevistado: Ela ficou de 90 a 93. Quando foi em setembro , ela né?! Ela morreu em 

setembro. 29 de setembro de 93, né?!  

 

Liliane: E... quem foi a sua sucessora? 

 

Entrevistado: É, ai foi eu né?! Entrei nesse, nessa parte de ... depois de novembro de 93, 

né?! Aí foi ... Tem outra pergunta ai? 

 

Liliane: Não. Aí...quem foi o reitor da época? Foi indicação? 

 

Entevistado: O reitor...o reitor na época...Eu entrei para substituir porque eu era a subs... 

Fazia a substituição dela de falta e impedimentos né?! Quando ela... Que ela teve vários 

períodos de afastamentos, né?!... Aí eu ficava substituindo... E depois quando foi nesse 

período de, de fazer eleição... Até eu me lembro que falava para do Dr. Ary... Dr. Ary 

Monteiro do Espírito Santo que era o reitor que ele, ele tinha sido eleito e ai eu falava 

que eu não ia. É ...não ia candidatar pra  ... Ai ele falou: “Não. Você candidata”. Ele... o 

Dr. Ary era. Ele é muito aberto, né?! Então: “Não!Vamos candidatar, vamos candidatar, 

vamos fazer eleição” ele falava assim. Então ele... Foi nessa época que, que ....se firmou 

né?! Que a gente conseguiu fazer o processo eleitoral e aí ...começar mesmo a ... que ele 

fosse regulamentado. Assim, como se diz, não é muito que ele fosse... aceito, né?! 

Pelos...pelos...Aceito pela, pela  administração do Dr. Ary. Aceitou, ele incentivou, né? 

E ele até vinha antes de assumir, como o meu... como foram três...foram assim, três 

meses difíceis, ele vinha visitar a biblioteca, vinha me visitar. Depois... outubro, 

novembro, dezembro 

 

Liliane: Três meses, assim, depois que a Maria Amélia morreu? Ela faleceu no fim de 

setembro? 

 

Entrevistada: Ele, ela faleceu no fim de setembro, né?! 29 de setembro...Aí...Depois...  

Aí ele conversou muito comigo. Aí eu falei “Ta bom, então eu vou ... eu vou 

candidatar”. Né?! Aí candidatei, teve a bibliotecária Nina que também era uma 

bibliotecária antiga aqui Concorrendo. Daí eu ganhei. E ele sempre deu um apoio aqui 

assim ...na ... quando tava gestão que mudava... na biblioteca. Conseguimos 

informatizar a biblioteca. É...conseguimos comprar os equipamentos, né?! Assim, trazer 

mais equipamentos para portal eletrônico, né?! Assinar a base de dados. Tinha uma base 

de dados, a PROQUEST. Assim, nós assinamos. Acho que foi bem seguro de vê a gente 

assim. Então assim, as coisas ele queria assim: “Ah! Eu quero as coisas bem modernas”. 

E assim, tudo que a gente apresentava para ele de demanda, mais ou menos igual assim 

o professor Edward. Tudo que apresenta de demanda, ele não te questiona não. Porque 

ele tem... ele tinha... Isso é uma coisa assim do Dr. Ary que eu tenho sempre falo com 

ele...eu sempre agradeço que ele nunca questionou o que a biblioteca pediu, sabe?! 
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Então ele assim, assinava...vocês levava as coisas, ele assinava, ele falava que, que aqui 

a biblioteca é que tinha que ser mo...modelo. É, modelo. E assim, sempre é, é que tinha 

alguma questão...por exemplo: às vezes o professor ia reclamar da biblioteca ele não 

aceitava. Aí ele chamava, me chamava e falava para o professor falar na minha frente. 

Era muito assim ele, sabe?! Então, foi, foi um período muito bom. Porque você tinha, 

assim...Você sabia que você ia ter uma ajuda. Como é que a gente fala? É...Sabia que o 

reitor ... um apoio, né?! Sabia que o reitor ia...Que você estava mais incerto que o reitor 

ia te apoiar. Tanto na questão... Que a gente teve várias questões aqui. Um dia o DAA 

queria assumir aqui o primeiro andar da biblioteca . Aí ele me liga aqui. Ele mesmo me 

ligava: “Vem aqui agora! Tem uma reunião aqui, to te esperando.” Chego lá, ta, tinha o 

pró-reitor de pesquisa, pró-reitor de graduação, diretora do DAA, diretor do CEGEF, 

é...diretor do DA e um monte de gente. Aí quando eu cheguei lá até sem saber de nada. 

“Vem aqui!” Né?! Aí ele, aí ele eu cheguei ele virou assim e disse: “Sabe o que esse 

pessoal todo ta aqui? Eles querem o primeiro andar, o térreo da biblioteca. Então aqui ta 

assim: você ... a sua palavra é a decisão.” Era assim sabe! Mais ou menos...Aí eu falei 

que não. Expliquei o porquê. Expliquei: “Como que vai? Vai descaracterizar todo o 

prédio. O prédio foi construído para a biblioteca. E...o térreo...” Porque queria subir. A 

idéia era que subisse que tinha espaço lá no final. O Marco Antônio falando, o diretor 

do CEGEF, que hoje é ainda, está de novo. Que a gente tinha espaço lá em cima, que 

tinha que ocupar o espaço e que o DAA ia ficar aqui. Eu falei: “Não. A biblioteca 

está...ocupou todo o espaço dela. Lá em cima é o acervo ainda que está ...É o  acervo 

histórico que está sendo colocado lá. Que não temos espaço mais para colocar. E a 

biblioteca não pode ser ocupada por nada. O prédio é dela, foi construído para ela. “ Aí 

ele, ele... aí o professor Valter Casseti pediu a palavra: “Concordo com ela. Que se fosse 

para estar lá. Que se fosse para sair aqui do ICB 3, que a pró-reitoria de pesquisa era 

primeira a ir para lá. E eu não quero isso. A biblioteca...o prédio da biblioteca não será 

ocupado por mim... E ela está afirmando”. Aí o Dr. Ary: “A reunião está acabada e o 

prédio da biblioteca vai continuar para a biblioteca. Ela já deu a decisão. Então, sabe,  

você tinha esse apoio. Essas questões assim... você não esquece. E... e era qualquer 

assunto, você colocava com clareza e ele aceitava, sabe?! Então foi, foi um período 

muito bom. Esse período dele. E ele também dava os recursos para comprar livros. 

 

Liliane: Então deixa eu entender aqui: A sua entrada ela, coincidiu com a entrada dele?  

 

Entrevistad: Foi, foi! 

 

Liliane: Em 94? 

 

Entrevistada: Em 94!  

 

Liliane: Você assumiu em 93... 

 

Entrevistad: Eu assumi em 93, fiquei interina nesse período de 93 até o final do ano que 

era o professor Ricardo, né?! Que nesse período é que eu trabalhei muito junto com ele. 

Com o Ricardo Bufáiçal. Que foram três meses de compra de periódicos. Então ficava, 

tinha dia que saía da reitoria... O Ricardo trabalhava assim direto: meia noite ... Então 

era... Mas foi um aprendizado muito bom com ele. Ele era uma pessoa 

assim...iluminada... assim. Ele assim não tinha outras coisas igual esse que chegou aqui 

e falou quero a biblioteca... Mas ele gostava daqui. Mesmo assim ... É como fala, ele, 

ele ficava muito difícil. Às vezes ele falava: Não então vamos deixar!” Falava: “Não. 
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Não nós vamos em frente, nós não vamos...” Aí ... O Nelson que agora é assessor do, do 

reitor, era vice-reitor. Então a gente trabalhava muito e ai às vezes ele: “Não então ta 

bom, então vamos continuar...” Isso na compra de livro e periódicos hein! Que vinha 

dólares, a gente tinha recurso em dólares pra comprar. Tinha dinheiro para gastar, tinha 

dinheiro... pra entregar lista, precisava da assinatura dele. E a gente queria fazer alguma 

coisa que pra comprar mais e que às vezes ele não concordava. Então a gente ficava ...aí 

só ele já não concordava. O Nelson concordava o outro... sabe?! Aí tinha que negociar. 

Então foi um período muito bom de aprendizado. Aí depois teve a eleição em dezembro. 

Aí eu fui eleita. Aí continuei. Aí foi leito normal o professor Ary. Aí a portaria ... ele 

falou assim: “Faz a portaria do dia que ela estava.” Aí a portaria saiu de outubro. 

 

Liliane: Ah! Ao ele já colocou de 93? 

 

Entrevistado: Já colocou, de outubro. Outubro de 93. 

 

Liliane: Aí você ficou até 98? Certo? 

 

Entrevistad: Não. Aí eu saí em 2000 e ... eu fiquei até 2001. 

 

Liliane: Ficou direto ou teve eleições? 

 

Entrevistado: Não. Aí teve de novo eleição. E teve... 

 

Liliane: em 97? 

 

Entrevistad: Teve em 98, né?! Teve em 98, 99, 2000, 2001. É... 97... Teve em 97. Ia 

fazer uma eleição. Aí eu candidatei, né?! Só que não teve ninguém... outra 

pessoa...concorrente. E aí... aí, ai a equipe fez uma... oralmente parece... lá...reunido. A 

biblioteca reuniu e homologou o nome, né?!  

 

Liliane: Os votos foram...? 

 

Entrevistado: Foi ao vivo. Não foi papel... O outro processo foi né?!Foi processo 

eleitoral mesmo. Mas esse segundo não foi. Foi um, um acordo. 

 

Liliane:  Aí no seu segundo era o professor...? 

 

Entrevistado: Aí no segundo já era a Milca. 

 

Liliane: Ah ta! 

 

Entrevistada: Já era a professora Milca. Aí nós fizemos o processo... ela foi, foi 

consultada. Tivemos o processo e ai, ai ela se comprometeu com o grupo a aceitar o 

nome que fosse, né?! E aí, ela, ela aceitou né?! O nome que foi indicado pela biblioteca. 

Então ai era mais um reforço né?! Para essa questão da elei...do processo eleitoral que a 

gente teve aqui dentro né?! Do processo histórico. Que ai o Dr. Ary... Na realidade foi 

ele que incentivou depois desse primeiro processo da Cizinha, né?! Eu que foi mesmo 

um processo eleitoral. O da Cizinha. Da Maria Auxiliadora. Do segundo... É! Aí ele 

incentivou nessa época. Aí foi feita a eleição. Aí no segundo, a, a professora Milca 

aceitou né?! A indicação ... Nesse segundo mandato . 
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Liliane: É, porque aqui pergunta: quais os principais feitos e conquistas... 

 

Entrevistado: É! Nesse segundo mandato a gente tinha informatizado a biblioteca. 

Porque a gente informatizou a biblioteca em 97, né?! Em 97, é. Na época do Dr. Ary 

nós informatizamos a biblioteca.  

 

Liliane: Só no caso...na época da Milca foi mesmo, assim, uma manutenção? 

 

Entrevistado:Foi! Foi! É. Aí na época a gente... Ah! Na época do Dr. Ary também a 

gente comprou o, o software que gerenciava todo o sistema que era o VTLS . Foi o Dr. 

Ary também que comprou o software, nessa época. Ai a gente migrou do que estava 

né?!Aí passar lá né?! A colocar todo o acervo no, no... no sistema. Em 97 

implantamos...Aí...Depois a gente foi em 98/99 ajustando né? Foi mais ajuste. A gente 

fazia ... é ... Ah! A gente fez outro projeto ANTARES nessa época também conseguiu 

um pouco de revistas aqui pra, pra, pro campus. Que tinha só lá na praça. Aí fazíamos 

muito assim... Na época que eu lembro reuniões... é...Fechava a biblioteca  e fazia 

reunião de equipe, planejamento estratégico, né?!  A gente consolidou nesses oito anos 

o planejamento estratégico da biblioteca mesmo. Foi consolidado mesmo. Aí com o  

DDRH ajudando. Sabe?! Aí nós passamos a fazer... a trabalhar nisso. Fazíamos... 

assim... os eventos. Tinham os eventos grandes. Que era A Semana do Livro e da 

Biblioteca. Tinha o projeto Biblioteca às 12. A gente fez muito.  

 

Liliane: Biblioteca ás 12? 

 

Entrevistado: É! Tinha o projeto de filmes, de performance... A gente trazia... É... 

enchia esse  auditório. Fazia...A gente fazia muito evento. Trabalhava muito com 

eventos.  

 

Liliane: E ai depois, você ficou até 2001? 

 

Entrevistado:  Isso! Aí em 2002 a Valéria assumiu. 

 

Liliane: Foi eleição? 

 

Entrevistado: Foi eleição também. Ai já foi eleição e também foi, é... aprovado tudo 

pelo, pelo reitoria que ai era a Milca de novo, né?! Ela também, é...Apoiou o processo 

eleitoral  então, e a Valéria começou a trabalhar um diagnóstico, né?! Trabalhou acho 

que um ano nesse diagnóstico da biblioteca. Aí nessa época eu já não tava mais aqui. 

Que ai quando entrou já tinha ficado oito anos na direção, ai o pessoal tinha anseios 

novos e tudo.  Aí eu peguei e falei:  Ah! Vou trabalhar...Aí a,  o professor José Luís que 

é o pro - reitor que eu trabalhei com ele antes foi ser assessor da reitora. Aí ele me 

chamou para trabalhar com ele lá nessa assessoria. Aí eu fui trabalhar com ele. Só que 

eu fiquei na reitoria só...um período. Que aí eu assumi a coordenação da SBPC. Aí 

nesse ano todo de 2002 eu trabalhei na coordenação da SBPC. A é. Tava junto na 

reitoria até outubro. Aí quando eu terminei, entreguei o relatório. Ah... Fui trabalhar lá 

na Pró-Reitoria de Pesquisa. Ai a professora Milca chamou para trabalhar na 

coordenação do PIBIC. Sei que a Valéria fez essa questão... fez o diagnóstico e 

começou a fazer o planejamento em cima do diagnóstico , né?! Que trabalha até hoje. 

Que foi um trabalho muito bom né?! Feito aqui. Porque levantou assim... tudo que 
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queria modernizar foi apontado nessa época. E ai né?! A direção para quem ta entrando 

para poder trabalhar o seu planejamento. Então foi muito bom e aí depois ela... Depois o 

que ela... a gente já havia discutido antes a necessidade de mudar, de migrar, de mudar o 

software né?! Em 2001 a gente já tava, já sabia que tinha que mudar porque desde antes 

a gente sempre queria integras os campis. Só que a agente ainda não tinha infra-

estrutura, né?! A gente precisava mudar o software para poder integrar os campis. Com 

o software que a gente tinha, a gente até na em 2001/2000 andou fazendo estudos, mas 

não dava para fazer. Então... 

 

Liliane: Os campis já existiam? 

 

Entrevistado: Já! Já! Os campus sempre existiram pra gente. Só que ... eu não trabalhei 

muito diretamente com os campis. Porque não tinha bibliotecário ainda naquela época. 

Tinha mais prestador de serviços. E também não trabalhava no que a gente tava 

estruturando os serviços pra cá. Na central ainda, né?! Era muita coisa. Eu sei que aí 

depois ela começou ... Aí como mudou o software, né?! ... Que fizeram muitos... muitas 

reuniões...vieram muita gente apresentar. Aí definir pelo  um software, né?! Que tinha 

definido pelo PERGAMUM e acabou comprando o SOPHIA. Adaptando o SOPHIA. 

 

Liliane: Ai, ai já...ficou nessa época então realmente o sistema né?! 

 

Entrevistado: É! Aí, aí quando em 2004...Aí foi adquirido o software novo em 2004. 

2002... no final de 2003. Aí em 2004 que veio o software. Aí foi feito o treinamento. 

Primeiro entrou a Biblioteca Central tudo, né?! Aí quando a biblioteca já estava toda 

pronta aí começou a entrar os campis né?! Aí começou Jataí, Catalão... 

 

Liliane: O Campus I já era né?! 

 

Entrevistado:  É! O campus I já era. O campus I já foi feito junto né?! Já trabalhava 

junto o campus I na integração né?! Já faz junto. Que aí depois que começou.... 

começou realmente (pausa para atender uma pessoa) 

Aí ...fez também... Foi feita a necessidade de mudanças físicas no prédio né?! Nas salas 

... A biblioteca passou por uma reestruturação né?! É ... Ah! Nessa época 

também...Quando 2000 e...  2000 teve uma coisa muito importante que a gente... que  

foi a instalação das, dos laboratórios. 

 

Liliane: De informática né?! 

 

Entrevistado: É.Que instalou no primeiro andar. Isso eu acho que foi em 99 ou 2000. Aí 

quando foi no ano seguinte  a gente... A biblioteca apresentou um projeto amplo pra 

pró-reitoria que...Pró-Reitoria de Recursos Humanos ... Como é que é...? A 

PRODIRH...?? De Recursos Humanos ... E daí  eles autorizaram aumentar a quantidade 

de micro com mais salas. Como é que é... Eram três salas. E aí a gente construiu mais 

salas para a pós e duas salas para a gradua... isso. Duas outras salas para a graduação.   

 E vieram mais micros também... um projeto que a biblioteca apresentou. Aí quando foi 

no final de 2004 e 5. Quase no final de 2005 um projeto da FINEP. Aí também a 

biblioteca foi contemplada também com mais cento e tantos micros e... e aí também 

melhorou bastante o parque, né?! De... computacional, de equipamentos, né?! Então foi 

assim... Foram ganhos bem pontuais. Aí teve a questão da reforma interna. A questão do 
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mobiliário que também foi feito, foi bem trabalhada. Foi já ... o mobiliário já foi em 

2007. Já no fim da gestão ... 

 

Liliane: Aí teve eleição de novo? 

 

Entrevistada:  É! Aí foi eleição de novo 2005 né? 2005 para 2006, 7, 8  9, né?! 2005. 

Final de 2005. Aí foi eleição. Aí também foi eleição e não teve candidata nessa época , 

né?! Segundo não teve. Aí é no segundo momento é que teve essa questão do 

mobiliário, né do... Que o primeiro ficou mais na estruturação né?! Da questão do 

software né?! 

 

Liliane: Aí já era o Edward né? 

 

Entrevistada 1: É Já!  Aí já era o Edward. Aí já era o Edward.  

 

Liliane: Então assim... Deu uma melhorada né?! 

 

Entrevistado: Deu. Deu. De 88... Você pegando o cenário... Que a gente teve um 

período que não comprou nada ... a universidade...um ano ou dois, acho que foram dois 

anos que a universidade não comprava periódico para o ano de 93, 94 pra frente ... então 

de 94 pra frente a biblioteca só teve um crescente na questão de recursos. Só pra 

aquisição sabe?! De livros e também já vem os periódicos ... foi um crescente. E depois 

a professora Milca ... ela estabeleceu um quantitativo de recursos e a cada ano ele 

aumentava uns 6%, mais ou menos isso, e ai, o professor Edward também continuou. Só 

que ele aumentou mais o quantitativo. Entendeu? O quantitativo dele... 

 

Liliane: Teve o REUNI tembém... 

 

Entrevistado: É! Ai teve o REUNI. Mas até antes do período do REUNI ele já... ele já 

vinha aumentando... aumentava, sabe?! O quantitativo de recursos para a compra de 

livros, na compra de livros né?! Porque antes a gente tinha a compra de periódicos. 

Tinha recurso FUNAPE. Na minha época tinha o recurso FUNAPE para comprar livro, 

recurso FUNAPE para comprar periódicos, além do recurso da universidade, né?! Então 

era investido. Agora não tem mais o recurso FUNAPE para comprar... livros... Tinha o 

recurso muito bom. Mais de 100.000. Era mais.  

 

Liliane: Porque que acabou? 

 

Entrevistado: Aí a FUNAPE tinha uma linha né?! Depois ela definiu que não ia mais 

fazer esse financiamento. Que a universidade é que teve que...Mas tinha... a questão do 

recurso ele vem num crescente. E eu vejo também a questão da melhora dos serviços. A 

melhora da questão relacionada à comunidade. Ela também vem de um crescente né?!  

dentro da biblioteca. A demanda da biblioteca cada ano ela aumenta mais, né?! E são 

demandas diferenciadas né?! Cada ano você tem uma coisa pontual. 

 

Liliane: E agora é a história que a gente já conhece. Em 2010 ela assume novamente. 

 

Entrevistada: É!   

 

Liliane: É isso! Então aqui finalizo a entrevista. Muito obrigada! 
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TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA – ENTREVISTADO  - 2° DIA 

 

 

 

Liliane: Você queria falar mais alguma coisa sobre a sua gestão? 

 

Entrevistado: Ah! é! Alguns pontos que eu deixei de pontuar né? Algum... algumas 

atividades que eu deixei de falar. São atividades relevantes. Que era a questão do 

catalogo de teses e dissertações que nós trabalhamos nele, se não me engano em 98, 97. 

O catálogo da produção acadêmica também, né?! Que a gente coletou toda a produção 

de professor, artigo, capítulo de livro... publicados. Trabalhos apresentados em eventos. 

Foi um trabalho muito bom que nós fizemos em 90...98. 

 

Liliane: Já é no segundo mandato? 

 

Entrevistado: É! Já é no segundo mandato. Então esse também foi um trabalho relevante 

na época. E também iniciamos... é...mas esse ... é ... iniciamos um projeto de extensão 

que eu também não pontuei. E esse foi no primeiro mandato já. Que a gente trabalhava. 

Chamava biblioteca as 12. Projeto Biblioteca as 12. Que ele tinha... era... performance, 

tinha recitais. A gente tinha um público bom por volta lá de 2000 pessoas. Depois ai, 

quando nós... depois de um tempo a fac... a escola de música também começou um 

trabalho mais ou menos no mesmo nível. Nós... ai... é claro que a freqüência diminuiu, 

mas ai esse também foi um  trabalho que a direção seguinte implementou, continuou 

fazendo esse trabalho. Uma outra questão importante que a gente fez foi a 

informatização do empréstimo. Eu falei da informatização no geral, mas a gente 

trabalhou muito visando a informatização do empréstimo. O projeto de melhoria na 

qualidade de vida também que a gente... Que era as palestras. E também é os alunos da 

educação física vinham pra poder, fazer exercícios físicos né?!Principalmente por causa 

da questão da L.E.R,  questão de postura, trabalhar tudo isso. Tinha uns projetos 

interessantes que era com... em parceria com a FUNAPE e o IEL. Que a gente trabalhou 

um projeto de encadernação com pessoas com necessidades especiais. Aí eles vinham 

para aprender a encadernar, fazer todo o trabalho de encadernação. Porque 

assim...todos... é... E além do IEL a gente trabalhou com a ADFEGO – Associação dos 

Deficientes do Estado de Goiás. É eu acho que tinha cinco pessoas, foi durante um ano. 

Eles tinham uma bolsa. Foi um trabalho bom! Ajudou bastante a biblioteca. E também 

um trabalho, um projeto que a gente apresentou pra deputada Raquel Teixeira. É... não 

era ela, era o Aldo Arantes. De carro biblioteca. Que a gente queria fazer um trabalho 

em parceria com a FACOMB, a Biblioteconomia.Também a gente apresentou o projeto 

arquitetônico da biblioteca setorial do campus. Não...isso já foi em 2000, que é o que 

hoje foi reformulado né?! Que é... 

 

Liliane: É bem antigo esse projeto? 

 

Entrevistado: É, bem antigo. É ele teve uma remodelação. Mas ele já era bem moderno. 

Mas ele teve... O projeto arquitetônico ficou pronto né?! Só que ai a reitora não, não, 

não conseguiu verba né?! Não conseguiu... Que era realmente um projeto robusto e 

precisava de um grande aporte de recurso. Que vai dar acho que uns 800 mil o prédio, 

mais ou menos, ou mais. Mais é? Não é 6 milhões né? 6 milhões.  

O projeto de sinalização esse que ainda tem, que já precisa fazer outro né?! 

Trabalhamos também, recebemos todo o arquivo do DOPS. 
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Liliane: Esse todo na sua gestão a sinalização? 

 

Entrevistado: É. A sinalização. Que esse que ainda tem que á está obsoleto. Tem que... 

 

Liliane: Vai trocar já... 

Entrevistado: Vai trocar. Tem que... mudou muita coisa. Tem que trocar. Fez pra cá e 

para a setorial. Tem que fazer agora para o sistema como um todo. E... 

 

Liliane: O DOPS. 

 

Entrevistado: A questão do DOPS. Que a gente recebeu os arquivos daquela época. 

Trabalhamos aqui numa comissão e depois ele ficou aqui.  

 

Liliane: Eles eram consultados? 

 

Entrevistado: Era. Eram consultados. Tinha consulta sim. Teve até um trabalho de 

dissertação em cima dele. O pessoal das Ciências Sociais pesquisavam muito nele 

também... Aí posteriormente ele foi encaminhado pra... pro arquivo né?!... 

Que era isso aqui? Que eu esqueci!...Eu acho que eram essas...Não me lembro...Não, 

eram essas as, as pontuações que eu achei que ficaram faltando pra complementar os 

dados né?!  

 

Liliane: Posso continuar aqui? 

 

Entrevistado: Pode! 

 

Liliane: Considerando os momentos difíceis vividos pela universidade e, 

consequentemente, pela biblioteca, é possível considerar que houve melhoras no 

contexto atual? 

 

Entrevistado: Ah sim! Teve... a gente vê que... Eu acho que... A gente pode até fazer 

por... é... itens né?! A gente vê a questão do acervo o tanto que ... o recurso foi 

aumentado né?! Que a gente vê o tanto que mudou. A biblioteca hoje, ela não cabe né?! 

A quantidade de livros que a gente ta comprando. Então o espaço já ficou pequeno. 

Então já precisa aumentar esse prédio né?! Aumentar ou tomar outras ... é...decisões 

né?! Que é das bibliotecas setoriais, mudar um pouco do acervo pra lá. Mas de todo 

jeito ta pequeno né?! Nós viemos para cá em 90, 20 anos, né?! 

 

Liliane: Cresceu muito. 

 

Entrevistado: Cresceu muito nesse tempo. Então ele cresceu em quantidade de ... e 

também na demanda. Cresceu na quantidade de usuários que freqüenta a biblioteca hoje 

né?! E com a questão das novas tecnologias a gente vê que cada dia mais a biblioteca ta 

ficando sem espaço. Que a cada dia o usuário ta vindo mais pesquisar na biblioteca, ou 

estudar mesmo. E... a questão também da qualificação do ... a questão da qualificação 

de pessoal também. Da capacitação de pessoal, né?! Que sempre foi um, um objetivo, 

uma meta da biblioteca nesses anos todos. Em todas as gestões passadas. É. O concurso 

que... a, a quantidade de vagas também esse ano, o ano retra... De uns três anos pra cá 

também tem aumentado, né? E...só não aumenta a quantidade de servidores...Porque o 
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que acontece é que há novas demandas de trabalho e o trabalhos específicos com 

capacitações diferenciadas. E a gente não tem ainda esse pessoal capacitado. A gente 

tem os bibliotecários né. Mas, em relação as novas tecnologias até os bibliotecários 

também está aprendendo né?! Tem que acompanhar, tem que estudar muito pra poder 

dar a resposta a comunidade. Porque a comunidade vem atrás disso né?! Ela quer saber 

o que você tem de novo. Quer também... e por outro lado, a biblioteca ela tem que ser 

esse ponteiro. Ela tem que indicar isso, né?! Falar: Ah! tem isso na sua área. Tem... 

Indicar para o usuário, né?! Indicar para a comunidade científica, né?! Que hoje no caso 

a gente não trabalha só com aluno aqui, né?! As atividades na biblioteca são 

diferenciadas né?! Que a gente, se a gente for olhar como era aquele bibliotecário do 

século XIX né?! E como que agora o bibliotecário do século XXI, né?! Aquele 

bibliotecário do século XIX era aquele bibliotecário que ele era... ele tinha um cultura 

geral, né?! Ele trabalhava na biblioteca, é, e ele sabia quais... E também no século XIX a 

gente vê que também mudou, e vê que tinha assim: os autores que todo mundo lia, os 

filósofos que todo mundo lia, os músicos que todo mundo...né?! Agora você trabalha 

por especificidades, né?! Então mudou muito essa concepção... e a gente tem que 

acompanhar isso hoje, né?!. Ai dentro das especificidades que a agente ta trabalhando... 

Então hoje a gente já trabalha com editor científico, a gente trabalha com periódicos 

digitais, a gente trabalha com toda a questão do formato digital, né?! Então, as nossas 

demandas são diferentes. E isso... Então... e a biblioteca, a nossa, ela tem acompanhado 

essas questões. Ás vezes ela não vai assim muito de primeiro, se a gente for fazer uma 

comparação com as bibliotecas nacio... com as bibliotecas universitárias, né?! Ás vezes 

ela não é uma primeira, uma segunda, mas ela está no caminho, ela sabe que aquilo 

existe e ela vai implan... vai implementar no momento que ela acha que a sua equipe dá 

conta de assumir esse trabalho. Mas em relação a crescimento, cresceu muito.  

O que era mais ai que tinha? Na pergunta?  

 

Liliane: É... 

 

Entrevistado: Não. É dentro dessa pergunta?  Tinha uma outra coisa Liliane? 

 

Liliane: De considerar que houve melhoras no contexto atual?  

 

Entrevistado: Não. Não era isso não! 

 

Liliane: O que passou... 

 

Entrevistado: É. A questão da capacitação, né?! Que ai essa questão. E ai também 

dentro da biblioteca, eu acho que, eu vejo que houve retorno... assim... também nos 

últimos anos. Uma questão mais assim, mais de co-reponsabilidade de trabalho, né?! 

Isso eu vejo muito aqui, né?! 

 

Liliane: Seguir? 

 

Entrevistado: Vamos. 

 

Liliane: Como está o papel da instituição biblioteca diante da universidade e do 

contexto atual? Há maior integração entre alunos e biblioteca? Professores e biblioteca? 
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Entrevistado: A biblioteca com os novos serviços diferenciados que ela tem 

implementado, então ela tem, ela, a cada ano eu vejo que ela está mais perto do, do 

usuário ali, né?! A questão do professor né?! Que ele é... antes...Assim, a gente vê o 

professor. Quando a gente fala assim na questão administrativa, né?! Vê o professor 

mais assim: Ah ele vem trazer uma lista. Ele vem trazer sugestões, né?! Mas hoje ele já 

está trazendo as sugestões e já esta avaliando o nosso trabalho. E falando: Vocês não 

poderiam é implementar isso? Até hoje eu recebi uma visita lá do professor que ele 

falou assim: “Ah! podia fazer o hardware!” Eu falei: “Ah professor! Mas nós já estamos 

fazendo”. “Ah! ta!” Né?! 

 

Liliane: Fazer o que? 

 

Entrevistado: Que como trabalha com a biblioteca digital. E ela tem periódicos, teses, 

tem repositórios, né?! Então o que que a gente quer fazer? A gente quer colocar tudo 

numa interface única né?! E isso o Sophia vai fazer um pouco do DSpace...com 

repositório e com teses e dissertações, né?! Se ele fizer ... e vai entrar numa busca única 

junto com livro, periódicos né?! Do acervo. Aí eu tava dizendo pra ele que a gente quer 

fazer numa única interface. Aí ele falou assim: “não usa o hardware” – que aquele que 

faz a coleta dos dados e traz para uma única busca né?! Eu falei: “Não mas a gente já ta 

trabalhando com essa questão também”. – “Ah ta” – Aí o outro mandou um e-mail 

falando: “Ah, mas você vai comprar o DOE...” – “Mas nós já compramos” o DOE né?! 

Então quer dizer: “Ah quando eu penso que eu estou que eu estou na frente, vocês já 

estão fazendo outra coisa...” Então quer dizer, é porque a gente tem acompanhado essa 

questão das novas tecnologias, porque? Porque sabe que ele vai pedir, sabe que um 

número de DOE né?! É interessante para ele colocar no artigo que ele ta publicando. 

Então quer dizer a gente ta nessa interação com eles né?! A gente ta vendo a 

necessidade deles de estar dando o retorno. Então ai essa questão tem melhorado 

bastante durante os anos. Hoje parece que eles estão vendo a biblioteca assim como 

mesmo um suporte, é o suporte que ela é, né?! É a interação que tem que haver entre as 

bibliotecas e o curso. Entre biblioteca e professor. Nós estamos igual. Ninguém ta 

querendo é ... como se diz... É falar que “não,  eu sou professor então eu tenho que falar 

isso que vocês tem que fazer”. Não é mais assim. Então a gente tem que discutir. Eu 

acho que essa interação ta boa. E a representatividade da biblioteca nos conselhos que a 

gente tem né?! Na câmara de pesquisa, na câmara de graduação, na câmara de extensão, 

no conselho universitário. Então essa representatividade da biblioteca, ela le... né?! Ela 

leva pra esses conselhos as questões novas, ela discute, ela propõe resoluções né?! 

Então isso tem ... essa interação ela... a cada ano ela tem melhorado mais. Tem... a 

biblioteca tem aprendido a aperfeiçoar né?! E aproveitar essas oportunidades que são 

dadas. 

 

Liliane: Posso seguir? 

 

Entrevistado: Ah!... Não, acho que pode seguir...Eu vejo que é uma relação cada,  cada 

dia crescente é? Cada vez mais ela vai melhorando esse nível de relação. E agora como 

a universidade ta crescendo muito... é... com a questão do REUNI né?! Então...a gente 

vê que... assim...vem um aporte de recurso né?! Não vem quanto a gente quer né?! 

Como a gente quer. Ele é muito... é muito mínimo né?!E às vezes a gente quer participar 

mais, por exemplo, na questão do REUNI. A biblioteca queria participar mais. Ela fez... 

fez lá a solicitação. Mas às vezes a, a , a comissão... se nomeou uma comissão e a 

biblioteca não entrou. Então eu acho foi até um falha da ad... de quem nomeou né?! 
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Porque tem que lembrar que a biblioteca está em torno... A biblioteca está em todos... 

é... momentos da vida universitária, né?!... E também do professor ... porque ele ... é 

quando precisa de um material, quando precisa pra poder fazer sua pesquisa, todo 

aquele suporte, todo esse apoio né?! 

 

Liliane: É aqui que ele vem buscar. 

 

Entrevistado: É! Tem que vir buscar aqui. E é aqui também que vai fazer a preservação 

né?! Da questão da documentação. Por exemplo: se ele faz ... publica um artigo 

científico. Tudo que ele faz, é a biblioteca que vai trabalhar essa preservação do futuro. 

Porque não adianta nada hoje a gente colocar esse material todo ai, a nossa base de 

dados, se a gente não pensar nessa preservação do futuro. Porque tem que preservar. 

Hoje o meio digital ta muito complicado fazer a questão da preservação. 

 

Liliane: Considerando que na modernidade, os campos sociais e instituições, tais como 

escolas, famílias, grupos de colegas, etc. , são fundamentais na formação de indivíduos 

(quem disse isso foi a Kathryn WOODWARD)  Você acha que é possível considerar a 

biblioteca como instituição importante na formação da identidade de uma pessoa? 

 

Entrevistado: Nossa! A biblioteca ela...a gente vê é...esse exemplo da importância da 

biblioteca na formação do ser né?! É quando a gente é... pega ... é... trabalha com aluno, 

ou que teve, a biblioteca presente na sua ... na sua formação desde a infância até agora, 

como que ele trata o livro diferente. Até a maneira dele pegar o livro. Isso quando eu 

fazia atendimento, é diferente da maneira daquele que entra aqui, que passa no 

vestibular e chega aqui a primeira vez que vê uma biblioteca deste porte. Quando a 

escola tem a biblioteca, que forma o aluno ali, ele faz, ele constrói lá o livrinho né?! Isso 

daí passa a fazer parte naturalmente da ... da formação dele né?! Ai a cada dia ta lendo 

um livro né?! ta sendo incentivado pela escola, pela família. Então assim, a biblioteca, 

essa questão da biblioteca e da leitura, ela faz ... pra mim ela é intrínseca para a 

formação do leitor, do, do ser né?! Porque se ele costuma a respe.. a freqüentar uma 

biblioteca, ele vai aprender o que? O respeito que ele vai usar o livro. Ele sabe que 

aquele livro é comunitário, que ele vai ser, que ele deve cuidar do livro, é ele deve ser 

passado para outro. Ele vai, ele vai aprender a questão do silêncio. Como ele deve se 

comportar em uma biblioteca, né?! Ele vai aprender... porque ele ta vivendo ali dentro 

com pessoas de diferentes culturas né?! Cada um que tem uma formação diferente. 

Então ele vaia aprender a respeitar aquele outro. Falar assim: “não eu peguei um livro 

emprestado, agora eu vou devolver porque. É.. tem um outro que tá pedindo.” Então 

assim... é... são pontos né?! Que ajuda na formação. Isso a gente vê uma diferença nítida 

entre esse ser que foi formado com livros e o outro que não. Isso a gente vê muito na 

questão americana né?! Aquelas bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, que 

trabalham ali na comunidade com o aluno e tudo. Quando ele vai para a universidade, 

ele já tem aquela cultura que ele tinha, aquilo lá na escola né?! Então... ai você vê a 

diferença de comportamento dos alunos dentro de uma biblioteca quando visita uma 

biblioteca dessa. Seja no, no, nos Estados Unidos, seja na Europa. O comportamento do 

aluno ali dentro né?! É muito diferente. A freqüência do aluno ali né?! Desses que 

passaram por todo esse estágio né?! Então... pra mim é essencial. E ai ele vai aprender o 

que? Ser curioso,vai querer ser um cientista, né?! Porque dentro da biblioteca ele tem a 

liberdade de ler o que ele quer né?! Então.  E também nas bibliotecas escolares quando 

ela é instr... tem infra-estrutura né?! E o bibliotecário, porque ele que incentiva. A gente 

vê a diferença do aluno. Hoje a gente já pode fazer daqui um tempo um, um, fazer 
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trabalho com os alunos. Por exemplo: a gente sabe aqui que o Marista tem bibliotecário 

né?! E que trabalha nessa questão da leitura com aluno. Ver esses alunos diferenciados 

né?! Como que eles vão chegar aqui. 

 

Liliane: Como que vem da escola pública? 

 

Entrevistado: É. Como que vem da escola pública. Ou como que vem mesmo de uma 

outra escola particular que não dá tanta ênfase nessa questão de leitura, a questão da 

biblioteca né?! Isso é questão para ser estudada né? Porque na literatura americana a 

gente já vê essas questões né?! Dessa formação do aluno né?! Porque a gente 

cosidera...fala: “Ah! A biblioteca tem sempre que a...” Acho que era o Darcy Ribeiro 

que falava que a biblioteca é uma extensão da sala de aula? Acho que é do Darcy 

Ribeiro, que sempre tem essa... 

 

Liliane: É. Eu acho... o  Milanesi também fala isso. 

 

Entrevistado: É, mas era, mas era. O Milanesi né?!  Que falava isso... É mas era era 

antes...Assim... claro que você... é uma... onde você vai trabalhar né?! É... vai trabalhar 

com suas atividades né?! Então quer dizer, ali vai te dar todo o suporte para você 

desenvolver aquilo que foi colocado em sala de aula né?! E quando você sabe aproveitar 

do bibliotecário... quando esse aluno sabe aproveitar e o bibliotecário também sabe usar 

né?! Da biblioteca escolar... a... é ... exercer sua função ali de bibliotecário de biblioteca 

escolar isso ai seria riquíssimo. Que teria ser feito pela, pelos programas estaduais, 

pelos pais né?! Colocar isso ali dentro. Porque eles nem imaginam o que que um 

bibliotecário de uma biblioteca escolar pode fazer. 

 

Liliane: Quando chega na universitária... chega... 

 

Entrevistado: É. Nem sabe onde... nem sabe se portar. A quem se dirigir. Isso a gente vê 

aqui todo dia né?!... 

 

Liliane: Pronto? Obrigada! 

 

Entrevistado: De nada! 
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ANEXO A – BOLETIM INFORMATIVO: SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

BIBLIOGRÁFICAS – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA/UFG – 

1968 
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ANEXO B – OF. CIRC./SR/ INCORPORAÇÃO DO ACERVO 

BIBLIOGRÁFICO DA UFGo À BIBLIOTECA CENTRAL 
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ANEXO C – SITUAÇÃO ATUAL DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFGo – 

1978 
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ANEXO D – BIBLIOTECA CENTRAL EM AVALIAÇÃO – 1982-1989 

(INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO) 
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ANEXO E – INTRODUÇÃO – RELATÓRIO 1993 
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