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A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

Vera Regina Guncho 

Bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná 

RESUMO 

A Educação à distância (EAD) como modalidade educativa deve buscar a 

aprendizagem, o aprimoramento e o aperfeiçoamento do educando. Um programa de 

EAD nunca deve ser criado se não tiver um planejamento com viabilidade técnica e 

financeira e aceitabilidade da comunidade. As novas tecnologias interativas 

utilizadas na EAD devem permitir a inserção do indivíduo na sociedade globalizante 

e de extrema competição profissional. A universidade brasileira deve colocar a EAD 

em seus objetivos básicos: a pesquisa, o ensino e a extensão. A biblioteca 

universitária na EAD deve servir como elo de ligação entre o aluno e os recursos 

informacionais disponíveis. 

1. INTRODUÇÃO 

A educação à distância (EAD) foi concebida historicamente como um meio 

de educação mediatizado por um veículo de comunicação, que se restringia, em seu 

início, a livros e apostilas apoiadas, mais tarde, por programas radiofônicos ou fitas 

de audio. O enfoque principal dos programas de EAD, muitas vezes, não era 

centrado no aluno, mas sim, na tecnologia educacional que estaria sendo empregada. 

Porém, a educação à distância pressupõe uma sistematização que configura 

um modelo de comunicação com interação professor/monitor-aluno, que não exclui 

o acompanhamento e a presença física do primeiro. A tecnologia educacional, por 

sua vez, compreende o uso de todos os conhecimentos científicos e técnicos no 

processo de aprendizagem. 

A educação á distância é um método importante para a modernização do 

ensino, pois deve estar a serviço de uma estrutura educacional democrática e 
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globalizante. Esta terá uma fase de planejamento que priorizará o acompanhamento 

e a avaliação como forma de elevar a qualidade do ensino. 

O programa de educação à distância na universidade deve estar vinculado aos 

objetivos desta, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão. No ensino superior deve- 

se aproveitar as estruturas e os recursos humanos já existentes, investindo na EAD 

em programas de aperfeiçoamento e pós-graduação. 

A biblioteca universitária deve ser parceira em todo o programa de ensino à 

distância, colocando à disposição seus serviços e seu aceivo servindo, assim, como 

ponte entre os recursos informacionais e a estrutura institucional que planejou o 

programa. Além disso, com as novas tecnologias educacionais utilizando redes 

eletrônicas é necessário que os usuários destas conheçam os caminhos destas redes, 

para tanto os alunos precisam saber o que perguntar e onde perguntar. Estas 

indagações deverão ser sanadas pelos bibliotecários que trabalham nas instituições 

universitárias. 

2. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A Educação á Distância é uma das foraias mais democráticas de incrementar 

a oferta educativa em todos os níveis e para todos os setores da sociedade. 

Para Dl AZ BORDEN AVE (1987) a EAD engloba qualquer forma 

mediatizada de educação, onde o contato professor-aluno é feito pela intennediação 

de um ou de vários meios de comunicação. A ênfase no conceito de DIAZ 

BORDENAVE está na elaboração de materiais auto-instrutivos que possibilitarão o 

auto-didatismo dos alunos que deverão estudar e aprender sozinhos. 

Porém, o processo pressupõe outros elementos, além da criação de um 

sistema de relações mediatizadas, que seriam; planejamento, acompanhamento e 

avaliação. Neste enfoque a relação aluno-professor/monitor continua a ser 

mediatizada, o que não exclui o acompanhameno e em alguns programas a presença 

física do professor/monitor. 
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Assim, a educação à distância para FAGUNDES (1996) precisa ser realizada 

como educação e não como um simples processo de ensino e, muito menos, como 

tecnologia instrucional. Como processo de aprendizagem engloba quatro elementos 

fundamentais: Transmissor - Meio - Mensagem - Receptor. Este processo permite 

uma comunicação interativa que levará a uma constiução de saberes e experiências 

entre os interlocutores. 

Inserido neste processo o planejamento na EAD deve para MAROTO (1981) 

estabelecer qual é o problema, identificar as necessidades que precisam de solução, 

caracterizar o sistema a ser implantado, bem como as estratégias, os meios, o 

sistema de acompanhamento e avaliação, caracterização dos aspectos 

organizacionais e finalmente a identificação dos recursos. 

Outro elemento que não pode ser negligenciado é a avaliação pois desta 

depende a qualidade geral da administração, a forma de integrar os meios, a 

sistemática de motivação do educando e a preparação dos materiais. 

A fase de acompanhamento para MARTINS (1991) pode englobar várias 

modalidades que complementem a educação à distância como: 

• Centros associados; 

• Centros de apoio; 

• Sede central com a permanência de professores; 

• Tutoria. 

Independente da forma e do(s) veículo(s) utilizados num programa de 

educação a distância a meta primordial é a promoção social do homem dentro da 

sociedade. 

Em relação as funções da EAD FAGUNDES (1996) salienta a necessidade de 

garantir a atualização das informações e o desenvolvimento de novos talentos em 

todas as áreas, impedindo que as desafagens aumentem, ajudar a desenvolver novas 

habilidades para uma mesma profissão cujas atividades variam e se transformam 

rapidamente e ajudar a desenvolver competências que permitam também mudanças 

de uma profissão para outras emergentes, no curso da vida. 

II 



Desta forma a educação exercerá uma função mediadora inserida na prática 

social global, criando condições para que os indivíduos desenvolvam sua capacidade 

de usar e gerar conhecimentos para a melhoria da qualidade de suas vidas. Além 

disso a EAD com seu efeito multiplicador rompe as barreiras espaço/tempo e 

permite tomar mais eficiente o uso dos recursos materiais e pessoais dos quais o ser 

humano dispõe. 

2.1 A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA HAS NOVAS TECNOLOGIAS 

A educação à distância supõe basicamente o emprego de uma ou várias 

formas de tecnologia educacional, para fins de apresentação de informação, 

realização de exercícios, avaliação e orientação geral da aprendizagem do estudante. 

A educação à distância sempre se apoiou como educação aberta dos distintos 

meios de comunicação (rádio, televisão, filmes, telefone, redes de informação) e 

como projeto educativo apoiado em métodos pedagógicos alternativos. 

Quando da escolha do meio de comunicação MARTINS (1991) aconselha 

que o mesmo deveria: despertar a atenção e motivar, conter os conhecimentos e 

interesses anteriores, apresentar todo o conteúdo a ser assimilado, orientar 

adequadamente, assegurar a realimentação; promover a transferência e facilitar a 

retenção. 

Historicamente o primeiro veículo de disseminação de um programa de 

educação à distância foi a utilização do correio. A instituição mantenedora do 

programa do EAD remetia folhas e posteriormente folhetos e livros para que os 

alunos estudassem e remetessem, posteriormente, os exercícios para avaliação. Com 

o surgimento de tecnologias como o rádio e a televisão as mesmas foram 

incorporadas nos programas de educação à distância. De uma forma incipiente e 

assistemática passou a operar de forma contínua e planejada. Para CORTELAZZO 

(1997) há uma reavaliação da utilização das mídias impressas, buscando-se adequá- 

las a um discurso direto, interativo, motivador, apropriado para uma comunicação á 

distância. 
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Atualmente há um verdadeiro "boom" de tecnologias que podem servir para a 

educação à distância, principalmente aquelas referentes a tecnologia computacional. 

As novas tecnologias utilizadas em programas de EAD englobam as tecnologias 

eletrônicas que estão tomando possível os computadores, os sistemas de simulação, 

de hipertextos, as multimidias, os ambientes virtuais, as redes de computadores. 

Assim para FAGUNDES (1996) o interior da escola passa a ser acessível a 

comunidade e a vida no mundo real da natureza e da cultura passa a integrar as 

atividades dentro da escola. 

O programa de educação à distância para atingir o seu objetivo não pode 

meramente ter como único elemento-chave a tecnologia utilizada. Este fato servirá 

apenas como dispositivo de aprendizagem da tecnologia em si mesma e não a de 

conhecimentos para o indivíduo obter habilidades mínimas que o permitam se 

inserir na sociedade. 

Independentemente do tipo de tecnologia escolhida a mesma pode em 

diferentes graus ser acoplada a atuação direta de um professor/monitor. 

A utilização de qualquer tecnologia pressupõe também conhecimento de 

operacionalização e manutenção dos equipamentos. O programa de educação à 

distância não poderá ser comprometido ou interrompido por problemas no 

equipamento educacional. O mesmo deverá ser um veículo transmissor e não um 

entrave ao programa. 

Para evitar este problema e incrementar a educação á distância é aconselhável 

a combinação de duas ou mais tecnologias como, por exemplo, o uso de apostilas 

com fitas de vídeo e/ou programas de televisão. Também o uso de tecnologias mais 

sofisticadas como computadores devem levar em conta a comunidade a qual se 

destina e o local de realização do mesmo. 

Em qualquer meio de comunicação utilizado é necessário adequar os 

conteúdos á linguagem específica do meio de comunicação a ser empregado. 

Também é importante a formação do pessoal de produção necessariamente voltado 

para a educação. 

13 



Os componentes mais críticos nos sistemas de educação à distância como a 

avaliação, e feedback proporcionados ao educando ficam substancialmente 

aperfeiçoados com a participação em Redes Informacionais, como a Internet. O uso 

desta tecnologia permite um acompanhamento imediato em relação as dificuldades 

do aluno. O uso de teleconferências, grupos de estudo nas redes informacionais na 

verdade permitem que o(s) aluno(s) interajam com os professores, da mesma 

maneira como se o mesmo estivesse no recinto de uma sala de aula. 

A utilização destas tecnologias pressupõem um custo elevado em infra- 

estrutura e equipamentos, o que, muitas vezes, inviabiliza a implantação para 

comunidades carentes. A solução para arrecadar recursos para programas de EAD é 

o estabelecimento de parcerias com empresas para desenvolvimento de projetos. 

Em síntese, o uso sistemático de tecnologias de ponta na realidade 

educacional deve ser incentivada como a grande colaboradora na inserção do 

homem numa sociedade cada vez mais globalizada e competitiva. Porém esta não 

pode ser vista como o "remédio milagroso" da educação. O essencial é o processo 

educacional como um todo que deve levar o aluno a educar-se para o mundo e para 

si mesmo. 

2.2 A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO CONTEXTO DA UNIVERSIDADE 

Um programa de educação à distância desenvolvida por uma instituição 

universitária deve estar implicitamente relacionada aos seus objetivos básicos - 

ensino, pesquisa e extensão. 

Na pesquisa pode ser empregada em projetos que busquem a fundamentação 

e validação científica da própria educação à distância, com o levantamento de dados 

(público alvo, tecnologias a serem empregadas, tipos de avaliação e conteúdo a ser 

disponibilizado) que permitam identificar as necessidades as quais esta modalidade 

de educação possa responder de forma adequada. 

Na extensão, pode ser utilizado para o aperfeiçoamento e atualização de 

professores de todos os níveis, desenvolvimento de programas e projetos voltados 

14 



para a população mais carente, interiorização de programas de alfabetização e 

complementação dos estudos e programas de divulgação e preservação da cultura 

brasileira. Na extensão a universidade deve procurar parcerias com entidades de 

classe, sindicatos, empresas e a comunidade em geral. É sempre muito importante a 

co-participação desde que a mesma seja uma real solicitação do público alvo a ser 

atendido. O programa não pode servir como um "presente assistencialista", pois a 

sua razão de existir está na participação desejada de todos os indivíduos integrantes 

do projeto. 

No ensino a utilização da educação à distância pode ser empregada na 

graduação como na pós-graduação. No Brasil temos algumas experiências isoladas 

que não chegaram a se constituir em algo significativo a nível de sistema. Nos 

últimos anos, porém, as universidades brasileiras tem promovido eventos nos quais a 

educação à distância vem sendo debatida e novos projetos com um enfoque 

dinâmico, acoplando as novas tecnologias. 

Na Universidade Federal do Paraná o primeiro curso de pós-graduação à 

distância em Gestão da Qualidade foi lançado a nível de especialização. O curso foi 

desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração e pelo 

Centro de Assessoramento Pedagógico da UFPR com o apoio das unidades do Senai 

do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O curso terá 406 horas aulas, das 

quais 187 horas presenciais, 175 horas a distância, 36 horas de estudo apoiado por 

multimídia em CD-ROM e 8 horas de estudo em teleconferências. 

2.2 A EDUCAÇÃOÀ DISTÂNCIA EA BIBLIOTECA UNIVERSTTÁRIA 

A Biblioteca Universitária deve estar indissociavelmente ligada ao 

planejamento da universidade como um todo. Neste planejamento se deve destacar 

que a matéria básica da nova revolução tecnológica é a informação. O resultado é o 

fluir de imagens e mensagens entre redes que se constitue no fio básico da estrutura 

social. 
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Um programa de educação à distância institucionalizado deve estar 

contemplado no planejamento da biblioteca universitária com estratégias e recursos 

que o atendam prioritariamente. 

Em relação a estratégias a biblioteca deve priorizar, por exemplo, prazos mais 

longos de empréstimo do material, inclusive enviando-o pelo correio ou empresa de 

entrega de encomendas. 

Outro aspecto relevante é o levantamento de bibliografia e leitura 

recomendadas do(s) curso(s). Os departamentos e entidades envolvidas com os 

cursos à distância devem com antecedência enviar a biblioteca para que a mesma 

possa adquirir o material e, assim, atender o usuário com o material pertinente. 

Também, a biblioteca pode atuar como local de atendimento didático aos 

alunos oferecendo auditório, para as teleconferências e aulas presenciais. Outro 

recurso são as cabines individuais de estudo que poderiam ser ocupadas em horários 

convenientes para o estudante. 

Se o curso de educação à distância prevê tecnologias educacionais como CD- 

ROM é de suma importância que a biblioteca disponibilize computadores, se serão 

empregadas fitas cassetes ou de vídeos a biblioteca deverá dispor dos equipamentos 

necessários para a reprodução dos mesmos. Um erro estratégico seria a biblioteca 

ficar a margem do processo, pois como centro informacional a biblioteca deve estar 

junto as unidades gerenciais dos cursos de educação à distância. 

Inclusive dependendo da disponibilidade dos estudantes os mesmos podem 

estar conectados em rede a Universidade e esta ter um site na Internet sobre os 

cursos de EAD onde a Biblioteca possa repassar informações sobre os seus serviços. 

O uso da Internet e o correio eletrônico deverão facilitar inúmeros serviços 

bibliotecários como levantamentos bibliográficos, questões de referência e pedidos 

de empréstimo. A própria dimensão e dispersão da Internet deve fazer com que o 

bibliotecário filtre as informações de perfil do usuário e as suas reais necessidades 

informacionais. 
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Independentemente da tecnologia educacional empregada o bibliotecário 

deverá estar consciente que o aluno de um curso de educação à distância deve ser 

atendido com a mesma qualidade e presteza a que atende os demais usuários. 

3. CONCLUSÃO 

No atual estágio de desenvolvimento da sociedade brasileira, em plena era de 

desenvolvimento e globalização, um dos maiores desafios é incrementar 

significativamente a oferta educativa. Uma das maneiras seria a implantação 

sistemática da educação à distância. 

Educação que deve propiciar a inserção do homem numa sociedade que não 

está mais restrita as fronteiras nacionais, mas sim que abrange a todos os países e 

todas as culturas, conectada através de redes informacionais. 

Um programa de educação à distância no contexto de avanço tecnológico na 

área da telecomunicação, deve considerar o aprimoramento dos recursos 

operacionais, permitindo a comunicação individual ou em grupos dos estudantes 

com o professor/monitor. Portanto, é de suma importância a utilização da Internet, 

CD-ROM acoplado quando necessário a técnicas mais tradicionais. 

É importante ainda que os programas de educação à distância sejam 

sistemáticos e eficientemente planejados evitando-se o desperdício, de recursos 

financeiros, o baixo número de inscrições e o alto número de desistências. Sempre é 

bom ter como lema que um programa de educação à distância existe como uma 

interação entre a fonte de estímulo educativo e o destinatário do estímulo educativo. 

A educação à distância dentro do contexto universitário beneficiará aos três 

objetivos básicos desta: pesquisa, ensino e extensão. A presença no sistema 

universitário brasileiro deve priorizar o aperfeiçoamento e atualização de 

profissionais em todos os níveis, através da pós-graduação e especialização. 

A biblioteca universitária deverá dar suporte a todos os programas de 

educação a distância, disponibilizando o seu acervo, oferecendo todos os seus 

serviços, flexibilizando o prazo de empréstimo, fazendo uso das novas tecnologias 
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para se comunicar com os usuários-estudantes. Enfim, deve haver uma grande 

integração entre a biblioteca e o(s) departamento(s) responsáveis pelo 

gerenciamento do programa. 

Em suma, a educação a distância vem se somar aos demais projetos 

pedagógicos na solução do problema educacional que hoje é o maior desafio das 

sociedades e dos governos emergentes. 

ABSTRACTS 

Long distance education (LDE), as a method, aims the improvement of the learner. 

A LDE programme can never be created without comunication accuracy and a 

previous planning in the way of technique and financial aspect. New interactive 

technologies must let the person be inserted into the global and extremely 

competitive society. Brazilian universities must set LDE in its basic targets: reseach, 

teaching and extension. The LDE university library has to work as a link between 

the student and the information sources. 
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A MOTIVAÇÃO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOS 

RECURSOS HUMANOS DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA: pontos 

para reflexão 
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RESUMO: 

Alerta os gestores de recursos humanos para o fato da motivação ter seu sentido 

desvirtuado do conhecimento científico sempre que considerado sob o ponto de vista 

prático. Aponta o TQC como um método gerencial focado principalmente nas 

pessoas e a importância da qualidade com ênfase nas pessoas. Apresenta como a 

motivação deve ser entendida face às contribuições da psicologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca universitária; Motivação; Recursos humanos; 

Qualidade com ênfase nas pessoas. 

INTRODUÇÃO 

A Biblioteca Universitária passa hoje por uma crise que reflete a crise 

vivenciada pela Universidade brasileira, que ,por sua vez, reflete a crise de uma 

sociedade em mudança 

A história da Administração explica que o desenvolvimento das organizações 

está ligado à história da humanidade e, reflete as mudanças ocorridas na sociedade, 

nas áreas sociais, econômicas e políticas. 

O desenvolvimento científico e tecnológico tem sido apontado como um dos 

principais causadores destas mudanças, principalmente nos campos das 

telecomunicações e da informática, setores que influem diretamente no 

funcionamento das bibliotecas. 
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Assim, se temos de um lado o mercado a oferecer equipamentos cada vez 

mais sofisticados, publicações que se multiplicam assustadoramente, informações 

multivariadas e em diferentes tipos de suporte, usuários necessitando de produtos e 

serviços condizentes com a nova realidade, temos, do outro lado, a maioria das 

bibliotecas universitárias brasileiras com deficiência de pessoal em quantidade e 

qualidade, acervos e equipamentos desatualizados e insuficientes, que as 

impossibilitam atender adequadamente seus usuários, inseridos numa sociedade 

globalizada e cada vez mais competitiva. 

Considerando o cenário que se apresenta atualmente, é importante fazer uma 

reflexão sobre o tema motivação, na tentativa de se encontrar formas possíveis de 

serem utilizadas pelos gerentes de Bibliotecas Universitárias, na tentativa de 

minimizar os problemas por elas vividos, causando insatisfação entre seus 

funcionários. 

Sabemos que o material humano é importante para a prestação de sei^viços de 

informação, com vistas a obtenção da satisfação dos usuários. 

Sabemos também que a motivação do pessoal é fundamental para que 

desempenhe suas atividades de tal fonna que apresentem alto grau de presteza e 

confiabilidade naquilo que fazem. 

Acreditamos ser possível aplicar conceitos relativos à Qualidade Total, no 

desenvolvimento de recursos humanos, principalmente no tocante à sua abordagem 

humanística. 

FALANDO SOBRE MOTIVAÇÃO 

A motivação, considerada sob o ponto de vista do conhecimento prático, tem 

tido o seu sentido desvirtuado do conhecimento científico. Esta confusão, segundo 

Bergamini (1990, p. 24), é provocada pela mistura de fenômenos considerados 

heterogêneos - o condicionamento, ou seja, "aquilo que se deve chamar de pura 

reação", e a motivação "com aquilo que deve ser reconhecido como motivação 

autêntica". Assim, quando as pessoas agem impulsionadas por agentes extemos. 
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encontrados no meio ambiente, "pode ser concebido como uma simples reação 

comportamental do indivíduo ao estímulo de tais fatores", diferente da "ação que 

tem origem no potencial propulsor, interno à própria pessoa, aquilo que se observa 

em termos comportamentais é realmente identificado como Motivação" (Bergamini, 

1990, p.29). 

Para que se desfaçam os mal-entendidos, é necessário que se compreenda 

alguns princípios da psicologia comportamental, no sentido de se obter um 

conhecimento mais profundo da natureza humana. 

Na medida em que houver um melhor entendimento das relações existentes 

entre motivação, satisfação e comportamento, será mais fácil aos gestores de 

recursos humanos alcançarem seus objetivos, através da indução de um 

comportamento positivo. 

Segundo Archer (1990, p. 3), a causa das interpretações enôneas por parte 

dos administradores, tem origem na não distinção entie dois conceitos básicos em 

motivação, quando se considera que motivadores e fatores de motivação são a 

mesma coisa. Vejamos então alguns conceitos ou explicações importantes para se 

compreender a questão: 

motivo : "necessidade que atua sobre o intelecto fazendo uma pessoa 

movimentar-se ou agir".(Webster ) 

motivação : uma inclinação para a ação que tem origem em um motivo 

(necessidade). 

motivador : nada mais é que um motivo (necessidade ). 

fator de satisfação : alguma coisa que satisfaz uma necessidade; 

satisfação : é o atendimento de uma necessidade ou sua eliminação. 

Tendo por base estes conceitos podemos perceber que MOTIVADOR é 

diferente de FATOR DE SATlSFAÇAO. 

Exemplificando, poderíamos dizer que, uma pessoa que sente uma dor de 

dente, tende a ver o analgésico como a sua necessidade e não a dor em si. Assim ela 

diz; eu necessito de um analgésico. Analisando o fato veremos que o analgésico não 
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é, na realidade, a sua necessidade, mas apenas o elemento que irá satisfazer esta 

necessidade, ou seja, curar a dor de dente. 

Archer afirma também que as necessidades humanas são conseqüências da 

natureza intrínseca das pessoas e não uma conseqüência direta da satisfação ou da 

contra-satisfação definida como "qualquer coisa que fruste a procura ch objetivo da 

satisfação "(1990, p. 5). 

Assim sendo, não se pode criar satisfações nas pessoas mas apenas modificar 

sua intensidade, através da satisfação ou mesmo da contra-satisfação das mesmas. 

Para reforçar o entendimento sobre as falsas premissas apontadas por Archer, 

citamos a conclusão a que chegou: 

"Se as necessidades são motivadoras do comportamento e se não é possível 

criar necessidades em outra pessoa, conclui-se que uma pessoa não pode motivar a 

outra" (ihid, p. 6). 

No entanto, quem primeiro descreveu a natureza intrínseca da motivação 

relacionada às necessidades humanas foi Sigmund Freud. Para ele a necessidade 

seria um estímulo que vem de dentro do organismo e é posta de lado assim que é 

satisfeita, (ibid., p. 7). 

Douglas McGregor e Abraham Maslow ressaltaram a importância dos 

administradores reconhecerem que são as necessidades humanas os únicos 

motivadores, reconhecendo também suas características intrínsecas, (ibid). 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL : QUALIDADE COM ÊNFASE NAS 

PESSOAS 

A década de 90, no Brasil, vem se destacando com um crescente movimento 

pró-qualidade, principalmente depois do lançamento do Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade, conforme observado por Pinto (1993, p. 135) e nada 

mais oportuno do que aproveitarmos aquilo que o gerenciamento pela qualidade 

pode nos propiciar em nossa reflexão. 
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o conceito de qualidade, no entanto, é muito subjetivo, pois , na avaliação 

sobre a qualidade de um detenninado bem ou serviço, o que é considerado ótimo 

para uns, pode ser considerado razoável para outros. 

Juran (1994, p. 5) considera dois significados da palavra qualidade como 

críticos "não apenas no planejamento da qualidade, mas no planejamento estratégico 

da empresa..."e que são : 

a) desempenho do produto, que irá gerar a satisfação através de seu uso; 

b) a ausência de deficiências. 

Deming tenta mostrar que qualidade e produtividade caminham juntas pois, 

quando há qualidade (em um produto ou serviço) há menos retrabalho, menos 

desperdício de tempo e dinheiro e "o resultado é uma reação em cadeia - custos 

mais baixos, melhor posição competitiva, pessoas mais felizes no trabalho..." (1990, 

p. 1) 

Para Campos (1992, p. 2) "um produto ou serviço de qualidade é aquele que 

atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de fonria segura e no 

tempo certo às necessidades do cliente ". 

O TQC -Controle da Qualidade Total, adotado como abordagem gerencial 

nas empresas japonesas, é um modelo que mostra uma grande preocupação com as 

pessoas, ou seja, os clientes, os funcionários, os acionistas e até os vizinhos de uma 

empresa, que devem ser respeitados como tal, e, apresenta as seguintes 

características básicas; 

a) "é um sistema gerencial que parte do reconhecimento das necessidades das 

pessoas e estabelece padrões para o atendimento destas necessidades; 

b) é um sistema gerencial que visa manter os padrões que atendem às necessidades 

das pessoas; 

c) é um sistema gerencial que visa melhorar (continuamente) os padrões que 

atendem às necessidades das pessoas a partir de uma visão estratégica e com 

abordagem humanística" (Campos, 1992, p.l3). 
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A Biblioteca Universitária presta serviços de informação a uma clientela 

específica de usuários, alunos, professores/pesquisadores e funcionários 

administrativos, pertencentes a uma organização - a Universidade, que tem por 

objetivos o ensino, a pesquisa e a extensão, e que, segundo Luckesi (1984, p. 41 ) 

"deve ser o lugar por excelência do cultivo do espírito, do saber, e onde se 

desenvolvem as mais altas formas de cultura e reflexão 

Assim, alunos, professores/pesquisadores e funcionários administiativos 

constituem seus clientes externos e são conhecidos por todos. No entanto, como 

afirma Juran (1994, p.4), "cliente é qualquer pessoa que seja impactada pelo 

produto ou processo", querendo mostrar com isso que existem duas categorias de 

clientes: os internos e os externos. 

Os funcionários da Biblioteca Universitária são os clientes internos, e deles 

depende a qualidade na prestação de serviços a seus usuários. 

Para a satisfação dos usuários - os clientes externos, é importante que os 

funcionários estejam integrados á organização, e, para isso, precisam conhecer a sua 

missão, seus objetivos, seus clientes e respectivas necessidades, os produtos e 

serviços que oferecem. 

Acredita-se que, quanto mais ajustado for o quadro de pessoal lotado na 

biblioteca, maior será a probabilidade de se alcançar as metas por ela propostas . 

Segundo Moller (1995, p. 5): 

"Não se trata mais de uma questão de produzir bens de qualidade e satisfazer 

às expectativas do cliente, mas também de inspirar as pessoas que produzem bens e 

ser\úços para que façam o melhor possível". 

Esta faceta da qualidade vem complementar os estudos centiados nos 

produtos e clientes, e busca, principalmente, melhorar o relacionamento humano 

fortalecendo o desenvolvimento pessoal e de equipes. 

Moller (1995, p. 17) considera que "a qualidade pessoal é a base de todas as 

outras qualidades". Concordamos com ele pois acreditamos que sem uma equipe 
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tecnicamente capaz, bem treinada, ajustada ao meio e, principalmente, motivada 

pelo trabalho, é muito difícil prestar um serviço de qualidade. 

Em seus estudos sobre qualidade pessoal, destaca os níveis de desempenho 

que as pessoas apresentam no desenvolvimento de suas atividades e que são 

trabalhados pela TMl (Time Manager International) como padrões para a qualidade 

pessoal: o nível AP (actual performance) e o nível IP (ideal performance), 

(ibid.,p.20). 

O nível AP significa o que a pessoa faz na realidade, e está relacionado com o 

"presente desempenho em dada si inação... não é eslálico...,pode mudar de uma 

situação para outra... e está sujeito a influências variáveis..." (ibid., p. 22) estando 

ligado a estímulos externos e justificado por Lazarus (1979, p. 56 ) quando afinna: 

"H evidente que a conduta de um homem varia enormemente de momento 

para momento, de circunstancia para circunstância, alterando-se com as alterações 

nas circunstâncias a que está exposto ". 

Ainda segundo o pensamento de Moller, uma pessoa só está satisfeita consigo 

mesma se o seu nível AP está próximo de seu nível IP, e que o nível AP pode ser 

modificado através de influências externas, como por exemplo, através do 

recebimento de recompensas/reconhecimento, pelo sucesso/fracasso alcançado, pelo 

ambiente físico, pelo ambiente psicológico, pela natureza da tarefa, dentre outros. 

Já o nível IP está ligado a personalidade do indivíduo, e carrega atitudes ou 

valores desde as primeiras fases da vida, inclusive seu padrão de qualidade e recebe 

influências do ambiente que o cerca, destacando-se a família e a escola, reconhece 

Moller (1995, p. 35) e é explicado por Lazarus (1979, p. 57) quando afinna que: 

"E certo que o comportamento de uma pessoa é governado não só pelo 

momentâneo estímido exterior, mas também pelos atributos estáveis que comporta 

em si. E evidente, portanto, que temos de identificar tais atributos ou disposições, se 

quisermos compreender e vaticinar reações psicológicas...Em resumo, tanto os 

estímulos externos como a personalidade têm de ser tomados em conta para 

compreender e predizer o comportamento humano e a experiência subjetiva". 
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A Psicologia nos mostra que quando Moller trabalha com os níveis AP e IP, 

ele está trabalhando com as "origens cio comportamenio humano "que refletem "as 

características fisiológicas herdadas "c a experiência com o mundo " (ibid., p. 56). 

Entendemos então que o nível AP do indivíduo pode ser modificado 

positivamente, desde que se busquem fatores de satisfação adequados para satisfazer 

às suas necessidades, em qualquer momento em que apareça. Já o nível IP, por estar 

ligado à sua personalidade, representando portanto as "caracterisíicas fisiológicas 

herdadas" pelo indivíduo, sofre modificações do meio ambiente mas em uma escala 

bem menor, através, principalmente, das influências recebidas na família e na 

escola. 

MOTIVAÇÃO, QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

Cientes de que uma pessoa não pode motivar outra, os administradores 

precisam criar condições para induzir seu pessoal a ter um comportamento positivo, 

utilizando de fatores de satisfação direcionados às suas necessidades. 

Como "a motivação está presente em todo comportamento", de acordo com 

Archer (1990, p. 13), e o que detennina se o comportamento será positivo ou 

negativo (frustrado) é a presença ou ausência de algum grau de satisfação, o 

importante é encontrar aquela necessidade que precisa ser satisfeita, no momento 

certo. 

Importante considerar também que as necessidades são motivadores do 

comportamento e que não é possível criar necessidades nas pessoas, pode-se apenas 

despertar alguma que esteja latente. 

Trabalhar com motivação é uma tarefa bastante difícil para o gerente pois, a 

biblioteca, como qualquer outra organização é formada por pessoas diferentes, e 

como a motivação está diretamente relacionada às necessidades de cada um, 

diríamos que em um dado momento, diferentes pessoas têm necessidades diferentes. 

O TQC traz como contribuição para esta reflexão , o reconhecimento do 

cliente interno e sua importância no sistema, enfatizando a descoberta das 
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necessidades destes clientes, considerados não apenas como funcionários mas 

também como pessoas, e , principalmente, trabalhar com estas necessidades, o que é 

fundamental para se obter a motivação. 

CONCLUSÃO 

A possibilidade de se refletir sobre um tema tão importante como motivação 

se justifica pela possibilidade de se tentar compreender a preocupação dos 

psicólogos, pela interpretação enônea por parte de profissionais de outras áreas que 

a utilizam em seus campos de atuação e, assim desfazer os mal-entendidos gerados 

pela má utilização do mesmo. 

Assim, é com cautela que abordamos o assunto pois, sabemos que é 

necessário compreender alguns princípios da psicologia comportamental para se 

entender a natureza humana. 

É preciso que se façam mais estudos nesta área, como uma tentativa de 

auxiliar os gerentes de bibliotecas universitárias, a encontrar formas de superar os 

problemas existentes, através do capital humano disponível . 

Finalizamos com algumas afirmações de Levy-Leboyer sobre o tema , e que 

reforçam o "novo" sentido de motivação: 

"À molivação não é nem uma qualidade individual, nem uma caracierísiica 

do trabalho. Não existem indivíduos que estejam sempre motivados nem tarefas 

igualmente motivadoras para /«c/m " (Levy-Leboyer apud Bergamini, (1990, p. 42). 
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RESUMO 

Relata a experiência bem sucedida do trabalho de classificação e indexação do 

acervo de monografias, desenvolvido em equipe formada por bibliotecários e 

pesquisadores na Biblioteca "Prof Achille Bassi" do Instituto de Ciências 

Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP). 

Apresenta os pontos que alavancaram o processo de trabalho em conjunto, expõe de 

forma sucinta as etapas para sua concretização, bem como enumera as vantagens 

desta cooperação, delineando assim, uma nova tendência para o trabalho em equipe 

dentro das Bibliotecas e Centros de Infonnação. 

Palavras-chave: Classificação, Indexação, Trabalho em equipe. Interação 

bibliotecário/pesquisador 
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1 INTRODUÇÃO 

O movimento da qualidade exigiu novos padrões nos últimos anos e fizeram 

com que muitos serviços fossem repensados e reestruturados. Os clientes passaram a 

participar dos planejamentos de atendimento dentro dos mais variados setores. 

A partir da revisão dos vários conceitos sobre a questão da qualidade nas 

organizações, pode-se dizer que esta significa o atendimento dos interesses, desejos 

e necessidades do cliente. Por sua vez, adota-se o conceito de qualidade em sistemas 

de informação como sendo filosofia gerencial voltada ao atendimento dos interesses, 

desejos e necessidades de clientes internos e externos (BELLUZZO, 1995). 

Baseado nessa nova filosofia gerencial é que a biblioteca "Prof Achille 

Bassi" iniciou uma nova fase para o melhor atendimento de seu público e através de 

um trabalho em equipe, junto aos seus clientes, adotou um sistema diferente para a 

classificação e indexação do acervo local. 

O profissional da informação passou a conviver lado a lado com as novas 

tecnologias e todos os recursos necessários para agilizar a recuperação da 

informação. 

Assim como a rapidez na evolução das novas tecnologias, o conhecimento 

teórico de tais tecnologias também desenvolveu-se de tal fonna que não pôde ser 

acompanhado através das ferramentas tradicionais da classificação e indexação. Para 

tanto, seria necessário um conhecimento especializado para encontrar os melhores 

recursos e suprir as lacunas de tais ferramentas. O conhecimento necessário para a 

análise de assuntos e termos pertinentes estava no meio acadêmico. 

Segundo MÜLLER e FORTES (1996), todas as atividades básicas de uma 

biblioteca objetiva comunicar o conhecimento, daí a imprescindibilidade de manter 

efetivos programas de relações e comunicações ambientais internas. Um quadro de 

pessoal bem informado é pré-requisito para um serviço bibliotecário eficiente, e, 

consequentemente um forte tributo à meta integrativa da biblioteca com o meio 

externo. 
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Os serviços técnicos de classificação/indexação, passaram a contar com uma 

maior comunicação com o meio externo, conhecendo melhor suas necessidades e 

desenvolvendo um trabalho contínuo e conjunto, possibilitando sempre um melhor 

ajustamento de interesses mútuos. 

2 AS NECESSIDADES DO MEIO 

O avanço da Ciência da Computação é evidente quando nos deparamos com 

o desenvolvimento, em número e potencialidades, de novas tecnologias. 

Fundamentando cada uma destas tecnologias está todo um trabalho teórico e 

experimental científico, que dá origem não somente à tecnologia em si, objeto físico, 

mas à uma gama de documentos que explicitam passos para sua realização, métodos 

para sua concretização e maneiras para sua utiliza<pão. 

Assim como outros documentos - pontos referenciais - foram utilizados para 

o desenvolvimento destas novas tecnologias, os documentos produzidos hoje serão 

também pontos referenciais para as tecnologias do amanhã, cumprindo-se assim o 

ciclo da produção. 

A medida que a Ciência passa para um estágio superior de desenvolvimento 

multiplica-se a quantidade de informações e publicações a seu respeito, e este 

cenário tem sido a constante para a Ciência da Computação. 

O arsenal de publicações sobre todas as áreas que são englobadas pela 

Ciência da Computação trazem consigo cada vez mais novos assuntos abordados, 

novas tecnologias desenvolvidas, novas terminologias; conseqüências da 

abrangência vultuosa desta ciência em contrapartida á especificidade de suas 

subáreas e técnicas. 

Transpondo todo o crescimento desta área para o ambiente da biblioteca 

universitária, responsável por embasar através de seus produtos e seiviços o ensino, 

a pesquisa e a extensão, a questão primordial a ser respondida é se os meios de 

recuperação da infonnação são eficazes e desenvolvidos o bastante para possibilitar 

acessibilidade precisa aos documentos desta área em constante evolução. 
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Os cabeçalhos de assuntos e as tabelas disponíveis nem sempre abrangem por 

completo as necessidades da área de Ciência da Computação e muito menos as 

necessidades dos usuários desta informação. 

Em estudo recente, OLIVEIRA (1997) constatou aspectos relevantes quanto 

às formas de uso do cabeçalho de assunto na recuperação da infonnação e satisfação 

do usuário, submetendo algumas obras à representação do conteúdo para públicos 

distintos, bibliotecário e docentes. Dentre as conclusões, destacam-se a 

disponibilização do cabeçalho de assunto para o usuário, aumentando a eficiência na 

recuperação da informação, e também a incorporação de vocabulários especializados 

a este cabeçalho de assunto. 

Dentro deste contexto é que a Tabela de Classificação com a qual a biblioteca 

"Prof Achille Bassi" descrevia tematicamente seus materiais bibliográficos da área 

de Ciência da Computação já não estava mais equiparada com o estágio atual de 

desenvolvimento da área. Tal situação começava a trazer prejuízos aos usuários da 

biblioteca com relação á recuperação das infonnações do acei"vo tanto de forma 

manual como automática. 

A forma manual aqui citada enfoca tanto a recuperação através dos catálogos 

manuais de fichas de assuntos como a pesquisa livre, aquela onde o usuário atiavés 

da sinalização das estantes chega ao assunto de interesse, e manualmente livro a 

livro, examina e analisa a importância e seu interesse particular por cada um deles. 

Em função da limitação da Tabela de Classificação utilizada, o catálogo de 

assuntos e seus respectivos cabeçalhos indicavam e remetiam o usuário às grandes e 

primeiras classes da Ciência da Computação, omitindo as suas especificidades e 

novas subáreas. Da mesma forma a disposição fisica do acervo, alocava estes novos 

e específicos assuntos nas grandes classes. 

Esta situação implicava em maior tempo para o acesso ao documento uma 

vez que para verificar sua especificidade era necessário uma vistoria a cada um 

deles. Com o crescimento do acervo, cada uma dessas grandes classes alocou um 

número muito grande de documentos dificultando inclusive a pesquisa livre. 
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Neste raciocínio, concordando com GIGANTE (1995), a biblioteca 

disponibiliza o acesso à informação, mantendo o usuário dependente dos serviços do 

bibliotecário, o único a entender a organização local. 

A forma automática de recuperação da informação, disponibilizada pelo 

Banco de Dados Bibliográficos da USP - DEDALUS, por sua vez, apresentava um 

sistema de apoio á classificação temática restiito, onde sua tabela auxiliar descrevia 

apenas as grandes áreas da Ciência da Computação. Com o intuito de solucionar o 

problema da recuperação precisa das informações de forma geral, não apenas da 

Ciência da Computação, a Diretoria do Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBi - 

USP, ao qual a biblioteca "Prof Achille Bassi" é integrante, em decisão conjunta 

com os analistas responsáveis pelo Sistema, inseriram campos opcionais para a 

inclusão de no máximo cinco descritores temáticos livres (que não existissem na 

tabela auxiliar de assunto) para promover o acesso a um número maior, mais preciso 

e atualizado de todos os assuntos das várias Ciências. 

3 A DECISÃO FINAL 

A partir dos problemas detectados com os tennos adequados á recuperação da 

informação do acervo local, a Comissão de Biblioteca do ICMC/USP, representada 

pelos dois departamentos do Instituto - Ciências Matemáticas e Ciência da 

Computação - iniciou um estudo sobre quais tabelas de classificação estariam 

compatíveis com o nível de desenvolvimento da área e do acervo da Biblioteca, 

visto que este Instituto abriga dez grupos diferentes de pesquisa dentro da Ciência da 

Computação. E ainda, com a necessidade de se adotar uma tabela que atendesse 

concomitantemente o acervo das Ciências Matemáticas. 

Após análises e estudos, optou-se pela tabela de classificação da American 

Mathematical Society - AMS, versão de 1991, que contempla as áreas de 

Matemática, Probabilidade e Estatística, Análise Numérica e Ciência da 

Computação, ajustando-se assim ao perfil dos cursos e grupos de pesquisas 

desenvolvidos pelo ICMC/USP. As partes que traduzem as áreas de Probabilidade e 
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Estatística, Análise Numérica e Ciência da Computação ainda sofreram acréscimos 

de classes seguindo a estrutura da AMS, baseados no sistema de classificação 

utilizado no periódico Computer Reviews. 

Passada esta etapa, duas outras seguiram-se: o pedido de auxílio financeiro à 

FAPESP para contratação de pessoal especializado por tempo determinado para a 

reclassificação do acervo de monografias com a nova tabela e indexação, através dos 

projetos de infi-a-estrutura, e a formação de uma Equipe de Docentes Classificadores 

para o trabalho conjunto com bibliotecários e pessoal contratado. 

Sete meses foram necessários para a conclusão da reclassificação e indexação 

de aproximadamente 21.000 obras. Terminado este processo, no entanto, foi 

decidido pela Diretoria em conjunto com Comissão de Biblioteca e Biblioteca, que a 

Equipe de Docentes Classificadores permaneceria e passaria a compartilhar o 

trabalho de classificar os materiais bibliográficos com os bibliotecários. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O compartilhamento, palavra originária do "partilhar", e que significa tomar 

parte e participar (FERREIRA, 1995), é a ação vital para sobrevivência, não apenas 

do ponto de vista financeiro e material mas também e principalmente do 

conhecimento, na sociedade globalizada. 

A integração de diferentes profissionais pode ser vista como um modelo do 

compartilhamento do conhecimento para um objetivo comum, trazendo a maior 

precisão para o trabalho desenvolvido uma vez que ele é analisado por diferentes 

prismas, trazendo a otimização do tempo dispendido já que este trabalho é 

direcionado a quem o conhece, e muitas vezes sem a necessidade de acréscimo nos 

recursos financeiros . 

O ponto de partida para a integração de esforços visando a remodelação e 

reestruturação de produtos e serviços oferecidos se dá a partir da necessidade e 

exigência dos clientes de um sistema. 
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Com o início da automação de bibliotecas e centros de infonnação a 

necessidade de um trabalho em conjunto com analistas de sistemas, uniu e 

complementou conhecimentos para a realização de um objetivo que interessava a 

ambos, e que traria benefícios à toda uma comunidade usuária, comunidade esta que 

exigia formas novas e mais ágeis para recuperar a infonnação. 

Durante anos os usuários utilizaram o sistema exatamente da maneira como 

estes tinham sido projetados, não se imaginava indagar, aos sistemas, questões 

imprescindíveis sobre a identidade e propósitos principais de seus usuários 

(FERREIRA, 1995). 

Todavia, segundo TAPSCOTT (1995), a tecnologia da infonnação está 

passando por sua primeira mudança de paradigma, impulsionada pelas novas 

exigências do meio, uma vez que os usuários exigem que tais tecnologias sejam 

moldadas conforme suas necessidades, e também pelo desenvolvimento dos próprios 

computadores. 

É baseado neste novo paradigma e nos propósitos dos usuários que se faz 

necessária a cooperação entre profissionais. O trabalho de classificação cooperativo, 

que uniu bibliotecários e docentes pesquisadores, proposto pelo ICMC/USP, 

visualiza a tendência atual do trabalho multidisciplinar, buscando: 

• qualidade nos serviços de classificação e indexação, 

• precisão na recuperação da informação, 

• otimização do tempo na disponibilização dos documentos aos usuários, 

• manutenção da organização do acervo em consonância com a evolução da área 

de Ciência da Computação, desenvolvimento de uma coleção coerente com a 

política de ensino e pesquisa do Instituto e as exigências da comunidade usuária. 
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ABSTRACT 

This work relates the well succeeded experience of classification and indexation of 

the pile of the monographs developed by a 

group of librarians and researchers in the "Prof. Achile Bassi" Library of the 

Institute of Mathematical Sciences and 

Computation of the University of São Paulo (ICMC-USP). It shows the points that 

started the process of this joint work, 

exposes in a clear way the steps for the concretization of the work and enumerates 

the advantages of this cooperation, giving 

rise to a new tendency for the work in groups in Libraries and Information Centers 

Keywords: Classification, Indexation, Work in group. Librarians/researchers 

Interaction. 
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RESUMO: 

O Curso de Organização e Gerência de Bibliotecas, ministrado por diversas vezes a 

bibliotecários, em duas universidades diferentes, foi avaliado pelos alunos egressos, 

pelas instrutoras e pelas universidades que os sediaram. São descritos itens relativos 

ao programa do curso, à sua carga horária, ao conteúdo programático e à dinâmica 

das aulas, assim como comenta-se a forma de avaliação do aprendizado. 

Apresentam-se comentários referentes às avaliações. Algumas conclusões e 

recomendações ao SNBU finalizam o trabalho. 

1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a lacuna existente na fonnação do bibliotecário participante 

do mercado de trabalho, aliada a uma experiência de longos anos em organização e 

administração de bibliotecas, decidiu-se oferecer a profissionais bibliotecários os 

elementos essenciais para a gerência de bibliotecas, com ênfase em bibliotecas 

universitárias. 

Ao estabelecermos o planejamento do Curso de Organização e Gerência de 

Bibliotecas, acatamos três itens apontados por GANDIN (1): motivação para a 

mudança, capacitação para o planejamento e competência profissional, sendo esta, 

no nosso ponto de vista, decorrência das duas primeiras variáveis. Havendo interesse 

ou algum problema relacionado ao assunto discutido, haverá aprendizagem, portanto 

- ainda segundo o mesmo autor - verifica-se que a escolha das teorias vai estar em 
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função, neste caso, do que se deseja fazer para resolver problemas práticos. Assim, é 

a partir da aplicação da teoria que se aumenta a qualidade de sua prática. 

A educação/instrução deverá resultar na capacitação, visto que ao se sentirem 

capacidadas, as pessoas realizarão planos com maior segurança e argumentação 

mais fundamentada. Foi pensando dessa forma que o Curso que ora avaliamos foi 

planejado. 

A necessidade de atualização constante e desenvolvimento de novas aptidões, 

a fim de buscar solução para o descompasso entre a fonnação básica do bibliotecário 

e os desafios na sua área de atuação profissional, confonne OLIVEIRA (4), 

confirmam a importância de cursos, em especial de curta duração, que contemplem a 

teoria, o conhecimento e a prática, muitas vezes insipiente, de certas técnicas 

gerenciais, em bibliotecas. 

Em trabalho sobre o perfil profissional do bibliotecário no mercado de 

trabalho na cidade de São Paulo (em alguns aspectos semelhante ao do Rio de 

Janeiro), SOUZA (5) identifica que ainda existe predomínio das atividades técnicas 

(54%) em detrimento às administrativas (27%). Sabe-se que, por fonnação, o 

bibliotecário está mais apto a tarefas técnicas do que administrativas. Não se julga, 

aqui, a importância de uma ou de outra, ou que uma deva se sobrepor à outra, mas 

confirma-se a necessidade de capacitação, também, para cargos administrativos 

dentro da própria biblioteca. 

Partindo-se inicialmente da avaliação de "Treinamento para Auxiliares de 

Bibliotecas Universitárias na UFRJ" (3), diversas vezes ministrado, pensou-se em 

avaliar, também, o curso organizado pelas autoras do presente trabalho, sobre 

"Organização e Gerência de Bibliotecas". Este curso foi aplicado a convite de duas 

grandes universidades públicas no Rio de Janeiro, onde foi por cinco vezes 

oferecido, em épocas diferentes, conforme consta do relato aqui apresentado. 
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2. O CURSO DE ORGANIZAÇÃO E GERÊNCIA DE BIBLIOTECAS 

O Curso de Organização e Gerência de Bibliotecas, estruturado para uma 

duração total de de 60h/aula, distribuiu-se eni 40 horas de aulas expositivas e 20 

horas de orientação e acompanhamento dos trabalhos de conclusão de curso, que 

representaram um treinamento intensivo. Além da carga horária do Curso, os alunos 

se viram obrigados a buscar dados, infomiações e bibliografia específica para 

subsidiar a elaboração do trabalhos final. 

Cada turma compos-se de 15 a 20 bibliotecários, que podiam ter ou não 

experiência de chefia de bibliotecas. 

2.1 Programa ch Curso 

O Curso teve como objetivo principal preparar bibliotecários para o 

desempenho de funções administrativas ligadas à organização e gerência de 

bibliotecas, em especial, as universitárias. 

Ao se estabelecer o conteúdo programático, procurou-se abordar temas 

eminentemente práticos, vivenciados nonnalmente pelo gerente de 

biblioteca/unidade de informação, com ênfase na biblioteca universitária. Esse 

enfoque possibilitou a assimilação pronta e objetiva, pennitindo aplicação de 

técnicas e idéias imediatamente após o Curso. 

O programa do Curso compreende duas unidades, abordando itens 

relacionados á organização e gerência, tais como: etapas da organização, 

diagnóstico, estudos de usuários, planos de trabalho, projetos, relatórios, recursos 

humanos, o bibliotecário como gerente, manuais administrativos, desenvolvimento 

de coleções, controle estatístico das atividades, métodos de avaliação, entie outros. 

2.2 Dinâmica do Curso 

O Curso se constituiu de aulas expositivas e interativas, acompanhadas de 

apostila, havendo obrigatoriedade da elaboração e apresentação de tiabalho final 

desenvolvido em grupo pelos alunos, sob orientação das instrutoras. 
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As aulas expositivas, ininistiadas conconiitantemenle pelas duas instrutoras, 

eram enriquecidas com relatos da experiência profissional de cada uma, buscando- 

se, sempre, a participação efetiva dos alunos, na troca de experiências. 

A apostila, resumindo a parte teórica do Curso, também proporcionou o 

acompanhamento do conteúdo programático, incluindo-se, tambétn, alguns 

exercícios práticos. 

Além da bibliografia, constantemente atualizada, incluída na apostila, os 

alunos dispunham de documentos relativos ao conteúdo programático, tais como 

exemplos de relatórios, de diagnósticos, de planos de trabalhos, de estudos 

realizados etc, que os orientavam na compreensão e assimilação do programa. 

Em relação ao trabalho final, foram levantados os temas de interesse de cada 

aluno, desde que ligados ao assunto central do Curso. Após essa enquete, os temas 

semelhantes foram reunidos e, em conjunto com a tunna, decidiam-se os grupos, 

seus componentes e o escopo de cada trabalho a ser desenvolvido durante o Curso. 

Houve sempre a preocupação de que os trabalhos visassem a possibilidade de 

aplicação prática no ambiente de trabalho dos alunos. 

A fim de possibilitar ao aluno o exercício da apresentação oral do conteúdo e 

a defesa dos seus pontos de vista, os cursos se concluíram com um Seminário, onde 

foram expostos todos os trabalhos finais pelos membros de cada grupo, sendo 

entregue. 

3. A EXPERIÊNCIA EM UNIVERSIDADES 

O Curso foi ministrado a cinco turmas, sendo duas a bibliotecários da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e três a bibliotecários da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. 

A primeira experiência se deu em 1995, em tunna com 14 alunos e constou 

apenas de aulas expositivas. Após essa experiência, observou-se a necessidade de se 

incluir no programa a elaboração de um trabalho final de curso que exercitasse o 

aluno a aplicar as técnicas apresentadas. A partir daí, essa alteração foi feita. 
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expandindo-se o programa e confirmando-se o bom aproveitamento dos alunos, isto 

é, a complementação de conhecimentos e acompanhamento de exercício prático, 

com possibiHdade de apUcação imediatamente após o curso. 

A segunda turma oconeu em setembro de 1996, na UFRJ, havendo a 

participação de 19 alunos, do quais cinco já haviam feito o primeiro curso e se 

mostraram interessados na parte prática do mesmo, tendo elaborado, nessa ocasião, 

o trabalho de conclusão de curso. 

O treinamento em Organização e Gerência de Bibliotecas foi solicitado pela 

UERJ, para atender a 46 (quarenta e seis) servidores daquela Universidade. Foi 

programado para acontecer por três vezes, sendo que da primeira tunna deveriam 

participar, com prioridade, funcionários integrados ao Sistema de Bibliotecas - 

SlSBl. Essa turma se efetivou em dezembro de 1996, contando com 15 (quinze) 

alunos. No ano seguinte (1997) outra tunna foi formada, com 20 alunos e, em abril 

de 1998, o curso foi novamente ministrado, desta vez a 18 alunos. 

Somando-se as cinco turmas, o curso foi efetivamente atingiu 63 (sessenta e 

três) profissionais bibliotecários. Cabe salientar que desse total de alunos, dez 

desempenhavam, á época do curso, chefia de biblioteca. 

4. AVALIAÇÃO DO CURSO 

As avaliações dos cursos, tanto do ponto de vista dos alunos, como do ponto 

de vista das instituições que promoveram o curso e das instrutoras foram feitas ao 

final de cada um deles, pela área de recursos humanos das duas universidades. 

4. l A valiaçâo pelas Instituições 

No caso da UFRJ a avaliação mostrou que os objetivos foram atingidos; que a 

carga horária foi boa, podendo ser, a parte prática, prolongada; o conteúdo foi 

compatível com as expectativas; o material didático foi bem aceito; houve muito 

bom aproveitamento dos alunos em sala de aula e foi ótimo o relacionamento 

instrutoras/alunos. 
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Dentre os comentários obtidos após o curso, obsei^vou-se que a duração do 

Curso poderia ser mais prolongada, com tempo para desdobramentos mais 

detalhados dos instrumentos de gerência apresentados. 

O Curso proporcionou uma nova visão de gerenciamento de serviços e 

produtos de bibliotecas, abrindo horizontes, sendo desejável que todos os chefes de 

bibliotecas participassem de curso desse gênero, pois o mesmo ajuda a "anumar as 

idéias"e a colocá-las em prática. Dá uma ampla visão das etapas de organização e 

gerência de bibliotecas. 

Quanto á avaliação do Curso realizada pela UERJ, consta dos "Relatórios de 

Treinamento" da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento da Superintendência 

de Recursos Humanos, resumidamente, o que se segue. 

Relativo á primeira turma, composta de 15 alunos (1996), treze alunos 

responderam ao instiiimento de avaliação de reação de treinamento, obtendo-se 

como resultado que os objetivos propostos foram atingidos; a carga horária 

considerada suficiente por 77% dos alunos e 84% não vê necessidade de 

treinamentos complementares, embora tenham sugerido parte prática com maior 

duração. Não há necessidade, no entanto, de modificação de conteúdo programático, 

segundo os alunos respondentes ao instrumento de avaliação. O relacionamento das 

instrutoras com a turma foi considerado excelente, da mesma maneira que 

declararam que a metodologia utilizada favoreceu o aprendizado, tendo, as 

instrutoras, demonstrado conhecimento do assunto. 

Com referência á segunda turma da UERJ (1997), houve uma resposta de 

avaliação por 19 alunos, do total de 20 (vinte), podendo-se resumir da seguinte 

forma: consideraram que os objetivos do Curso foram atingidos e a carga horária 

suficiente (80% dos alunos); não vêem necessidade de treinamentos 

complementares, pedindo, no entanto, mais exercícios práticos. 

O conteúdo programático e a metodologia foram aprovados por todos os 

respondentes; a atuação das instrutoras recebeu conceito excelente, ressaltando-se a 
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"extrema facilidade em repassar a todos os seus conhecimentos". Todos os alunos 

acharam o Curso de grande importância para o desenvolvimento das tarefas 

4.2 A valiação geral pelas imirutoras 

O Curso, como planejado, teve uma carga horária densa, de 60h/aula, 

obrigando a uma dedicação quase que exclusiva dos alunos. Essa necessidade foi 

muito sentida pelos mesmos que, em sua maioria, não estavam dispensados do seu 

trabalho diário. Apesar disso, observou-se um grande aproveitamento. 

Todos os alunos foram muito receptivos às aulas ministradas, participando 

ativamente com suas experiências e pontos de vista, durante as aulas ou no 

desenvolvimento dos trabalhos finais. A seriedade, assiduidade e interesse geral, 

foram pontos marcantes no comportamento dos alunos em todas as tunnas, não 

importando o cargo exercido, naquele momento pelo bibliotecário ou a sua 

experiência profissional. 

Os trabalhos finais apresentados mostraram-se bastante aplicáveis às diversas 

realidades, demonstrando que os alunos, de uma maneira geral, alcançaram o 

objetivo do curso, concluindo-o com instrumentos práticos de gerência. 

5. ESTUDO DO IMPACTO 

Para possibilitar o levantamento de informações sobre os impactos 

provocados e as mudanças ocorridas com os bibliotecários que participaram dos 

cursos, foi elaborado um questionário (ANEXO), compreendendo questões relativas 

à caracterização das bibliotecas; ações realizadas após o curso; mudanças pessoais 

ou profissionais; problemas encontrados; conquistas; propostas para o futuro, dentre 

outras. 

O universo deste estudo compreendeu um total de 45 bibliotecários, ex- 

alunos dos cursos de Organização e Gerência de Bibliotecas. Cabe ressaltar que 

além desses, ainda houve a terceira tunna (na UERJ), com 18 alunos que, por terem 

concluído o curso em 30 de abril de 1998, não houve tempo hábil para que possíveis 

impactos pudessem ser observados. 

Por isso, este grupo não foi considerado neste estudo de avaliação. 
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5.1 Análise dos Resulíac/os 

Dos 32 questionários respondidos, 13 (41%) eram de chefes de bibliotecas e 

19 (59%) de bibliotecários que trabalhavam no processamento técnico, no 

atendimento/serviço de referência e em outras atividades. Quando fizeram o Curso, 

apenas 7 (22%) bibliotecários exerciam chefia. 

Foi sensível o impacto do curso sobre 88% (28) das alunas, uma vez que 

afirmaram que o mesmo permitiu a realização de mudanças no trabalho. Essas 

mudanças se deram tanto a nível pessoal, quanto profissional. 

Das respondentes, 96% (31) sentiram-se aptas a participar de novas ações ou 

de propor novas atividades. 

É importante observar que 81% (26) das alunas já não resolvem seus 

problemas de trabalho da mesma forma que antes do curso. Algumas alunas 

relataram que o curso as influenciou: na planificação de suas atividades; na maior 

organização mental e profissional; na identificação de objetivos; na melhor análise 

das situações; na conversa mais estreita com a equipe; no analisar os prós e contras 

com mais critério e, finalmente, no uso dos instrumentos de gerência. 

A perspectiva de abertura de novos horizontes para o futuro, assim como o 

alcance de alguma conquista, foi a resposta apresentada por 94% (30) das alunas. 

Outro fator importante a considerar foi a sensação de sentir-se fortalecida 

com os conhecimentos adquiridos. A nível pessoal, sentiram-se assim 96% (31) das 

bibliotecárias e, profissionalmente, perceberam-se assim 84% (27). Uma das alunas 

comentou que o curso está lhe ajudando bastante no seu curso de pós-graduação e 

que a experiência trocada no curso dessa natureza sempre fortalece o crescimento 

pessoal e profissional, dependendo apenas da expectativa de cada um. 

A receptividade da equipe ou da chefia superior, após o regresso do curso, foi 

percebida por 50% (16) das bibliotecárias. 

As demais 50% (16) não observaram qualquer reação. Apesar disso, 61% 

(28) das alunas não encontraram problemas a propostas de mudanças. 
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Era esperado que reações negativas pudessem ocoirer. Sobre isso, 

encontraram problemas de trabalho 34% (11) e 12% (4) tiveram tanto problemas 

pessoais quanto profissionais. Unicamente problemas no trabalho encontraram 6 

(19%). Importante é ressaltar que 65% (21) das respondentes não responderam a 

essa questão. 

Finalmente, apenas 15% (6) das bibliotecárias tiveram oportunidade de 

implementar seu trabalho de final de curso. Há que fazer aqui umas ressalves, ou 

seja, os trabalhos finais foram elaborados em grupos e esses grupos variavam em 

número e nem todas as alunas trabalharam sobre um tema específico de sua 

biblioteca. 

Assim, naturalmente, o resultado obtido parecerá menor do que na realidade o 

foi. É preciso considerar que foram apresentados 18 trabalhos de conclusão de curso 

e que, em relação a esse número, o percentual varia para 33%, ou seja, 6 (seis) 

trabalhos foram implementados. 

Contudo, o mais importante, foram os depoimentos de bibliotecárias que 

informaram que, apesar de não terem concretizado seus trabalhos finais, eles 

serviram de base para outros empreendimentos ou novas articulações no próprio 

ambiente de trabalho. 

5.2 Impactos Ohsen^aüos 

Como experiência, foi feita uma observação no grupo de bibliotecários que 

exerciam chefia. Detectou-se que os impactos ocorridos nesse grupo se 

diferenciaram, em alguns aspectos, do outro, cujos componentes nunca haviam 

trabalhado em administração de bibliotecas. 

O maior reflexo do Curso foi a perspectiva de realização de mudanças no 

trabalho, verificando-se que o Curso possibilitou a visão geral dos problemas 

gerenciais, capacitando os profissionais bibliotecários a avaliar melhor as situações e 

propor soluções com maior segurança e embasamento. 

47 



6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após refletir sobre o trabalho realizado junto às duas universidades (UFRJ e 

UERJ) e calcados na realidade no nosso dia a dia profissional, o qual passa por 

tarefas administrativas, de planejamento, de prognósticos ou mesmo de 

processamento técnico, algumas conclusões poderão ser aqui expostas, assim como 

recomendações à área das bibliotecas universitárias brasileiras. 

6.1 Conchísões 

Como primeira conclusão pudemos constatar que, nas duas universidades, os 

bibliotecários participantes do Curso, em sua maioria, desconheciam, em 

profundidade ou, ao menos, a um nível desejável, alguns dos instrumentos de 

gerência ou de coleta de dados apresentados, imprescindíveis ao bom desempenho 

gerencial. 

Um curso que foi planejado para preparar profissionais bibliotecários na 

utilização de instrumentos de gerência, alcançou objetivos maiores, como 

reconhecimento profissional entre chefes e colegas, conscientização das 

responsabilidades do gerente, sistematização de conhecimentos já adquiridos e o 

fortalecimento profissional para tomada de decisão Finalmente, podemos afirmar 

que os profissionais bibliotecários não estão ainda suficientemente preparados para 

exercer funções gerenciais, havendo, portanto, uma grande lacuna da área, pois o 

bom desempenho de uma biblioteca deverá ser mostrado e demonstrado a partir do 

uso de instrumentos administrativos e de avaliação, muitas vezes desconhecidos 

pelos profissionais que ocupam funções de chefia (gerente). 

6.2 Recomendações 

Considerando-se a realidade da área de Biblioteconomia em nosso país, 

especialmente a de bibliotecas universitárias, duas propostas são por nós sugeridas 

ao presente Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, 

a) Recomenda-se que a educação continuada seja objeto de maior atenção por parte 

das autoridades e instituições que atuam na área de Biblioteconomia e Informação. 
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Cursos de atualização, de curta duração, com objetivos bem definidos, 

contemplando parte teórica e prática, devem ser oferecidos constantemente, em 

função das necessidades apontadas por profissionais que atuam no mercado de 

trabalho e que se vêm sem preparo para desempenhar com eficiência determinadas 

funções. 

Sugerem-se temas diversos, para realização e organização de cursos desse 

tipo, tais como; Organização & Métodos, Desenvolvimento de equipes. Marketing 

em Unidades de Informação, Tomada de Decisão, Gestão Participativa, 

Planejamento Estratégico, Avaliação de Desempenho e outros, 

b) Recomenda-se que sejam criados e/ou reativados cursos de especialização, 

considerando o número reduzido de cursos de pós-graduação "latu-senso", de 

interesse para os bibliotecários de bibliotecas universitárias. Esses cursos poderiam 

ser nos moldes do CEBIES - Curso de Especialização para Bibliotecários de 

Instituições de Ensino Superior, patrocinado, há anos atrás, pelo PNBU/MEC, a 

partir de programação detalhada, cuidadosa e eficientemente estudada por eminentes 

professoras da área, as quais o colocaram em prática diversas vezes, por todo o 

Brasil. 

Esse tipo de curso - especialização - de conteúdo teórico aprofundado é 

indispensável ainda hoje e reclamado por profissionais bibliotecários que 

desempenham suas funções junto a universidades públicas ou particulares, no país. 

Julgamos que, através da capacitação de recursos humanos, atingiremos 

patamares profissionais mais elevados e poderemos exercer com maior segurança e 

argumentação a nossa função de bibliotecários de universidades. Além disso, 

estamos certos de que, entendendo melhor o contexto em que estamos inseridos na 

instituição de ensino, poderemos compreender mais claramente o verdadeiro papel 

da biblioteca universitária, elevando não só nosso status profissional na instituição, 

como também sendo melhor compreendidos pela sociedade. 
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ANEXO 

Curso - Organização e Gerência de Bibliotecas 

Questionário de Avaliação dos Impactos Provocados nos Participantes do Curso 

Turma/ano 

UERJ  

UFRJ  

Questionário 

Nome    

Biblioteca  

Universidade   

Atividade atualmente exercida (se mais de uma, priorize: 1 para a mais importante) 

? Chefia/Responsabilidade 

? Processamento Técnico 

? Atendimento/Referência 

? Outios:   

Quando você fez o Curso, exercia cargo de chefia? 

?Sim 

?Não 

As mudanças, se houveram, se deram em nível 

? pessoal 

? profissional 
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Sentiu-se apta a participar de novas ações ou de propor novas atividades? 

? Sim 

? Não 

Você hoje resolve os problemas de trabalho da mesma forma que antes do Curso? 

? Sim 

? Não 

Caso positivo, de que forma o Curso influenciou? 

Você sentiu que o Curso lhe proporcionou alguma conquista? 

? Sim 

? Não 

Você se sente fortalecida pessoal ou profissionalmente com os conhecimentos 

adquiridos no Curso? 

Pessoalmente ? Sim ? Não 

Profissionalmente ? Sim ? Não 

O Curso lhe abriu horizontes para o futura? 

? Sim 

? Não 

Observou receptividade da equipe ou da sua chefia superior após seu regresso do 

Curso? 

? Sim 

? Não 
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Houve problemas impeditivos às suas propostas de mudança? 

?Sim 

? Não 

Que tipo? 

? Reações pessoais 

? Problemas de trabalho 

? Ambos 

Quais os pontos fracos e fortes do Curso? 

Você teria sugestões a dar para a realização de novos cursos? 

Você teve oportunidade de implementar seu trabalho de fim de Curso? 

?Sim 

? Não 

Relate brevemente a sua experiência 



CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DAS BUs COM PROCESSOS 

DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - uma possibilidade de modernizar a 

educação bibliotecária no Brasil 
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RESUMO 

A partir de uma breve análise da realidade sócio-econômica brasileira, argumenta 

pela necessidade da educação fonnativa e continuada de toda a equipe de pessoal 

das Bus do país, com a utilização de procedimentos de ensino à distância. O ponto 

de partida seria discutido em âmbito nacional com o envolvimento dos Cursos de 

Biblioteconomia, das Associações de Bibliotecários e das Bibliotecas Universitárias. 

Palavras-chave: Educação; Biblioteca universitária - capacitação de pessoal; 

Educação á distância. 

Consultas a páginas WEB como a EDUNET, em http://www.cg.org.br/ead, 

revelam a importância e a expressão que vem tomando a educação à distância e sua 

posição como um tema central nos dias de hoje. 

Com efeito, isto mostra a materialização de previsões como as de GORZ, em 

Adeus ao proletariado; SCHAFF, em A sociedade informática ou LEVY E 

AUTHIER, em As árvores de conhecimentos, autores entre tantos outros cenaristas 

que, no mundo ocidental, vêm prevendo a expansão da atividade educacional como 

um dos motores econômicos do final deste milênio e do início do próximo. 
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Nesse sentido, a educação à distância se toma tanto mais densa e extensiva 

quanto mais sofisticados se tomam os recursos tecnológicos que permitem o 

máximo aproveitamento de espaço e de tempo. Isso ocone, ao permitir 

simultaneamente, para vários grupos descentrados geograficamente e concentrados 

temporalmente, a recepção de uma mesma mensagem que por outros meios 

necessitaria de investimentos muito extensos em espaço fisico de sala de aula e na 

administração educacional e em tempo educacional e social, justamente pela 

impossibilidade de alocação nos espaços físicos convencionalmente disponíveis 

mais pessoas que aquelas que podem suportar. 

No âmbito da educação bibliotecária brasileira não houve a realização de 

experiências de formação de bacharéis por mecanismos não-presenciais, 

principalmente, pelo não reconhecimento, para fins de credenciamento ao exercício 

profissional em biblioteconomia, daqueles que assim fizessem nos termos do 

parágrafo único do artigo 2° da Lei 4.084/62, a lei do exercício da profissão no país, 

não revogada pelo texto da Lei 9.674, de 25 de junho de 1998, a nova lei do 

exercício profissional. 

Isso, no entanto, não era regra em nível intemacional. Um caso relevante, 

como experiência concreta, que pode ser apreciado é o da Universidade Aberta 

Sukhothai Thammathirat (STOU), na Tailândia, que através de sua Escola de 

Estudos Liberais, realiza a formação de bacharéis em 4 e 2 anos e o aperfeiçoamento 

de 1 ano por meio do ensino á distância, em moldes mais tradicionais, usando 

correspondência para a remessa de material impresso de leitura e exercícios para os 

estudantes, associado com uma carga de atividade presencial de estágio. 

Olhando para a realidade desses países economicamente pobres, pode-se 

perceber que tanto a Tailândia quanto o Brasil têm semelhanças inclusive quanto à 

necessidade do máximo aproveitamento dos poucos recursos de que dispõem. O 

Brasil, por si mesmo, se olhado comparativamente a outros países revela indicadores 

de sociedade e economia que o coloca em situação muito mal, autorizando a busca 

de superação de Leis e costumes que dificultam uma atividade educacional mais 
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dinâmica. Uma nova cultura de bom aproveitamento dos recursos econômicos 

poderá levar à utilização melhor das disponibilidades existentes. 

A título de exemplo, tomando dados quantitativos de fontes oficiais ou 

jornalísticas brasileiras, dá para perceber a dimensão da fragilidade a ser superada 

dentro de uma realidade de pobreza que está presente na vida social e econômica 

nacional. 

Dados do IBGE referentes à contagem da população em 1996 mostram, 

conforme a Tabela 1 abaixo, a freqüência de pessoas aos diferentes níveis de 

educação formal. Tais dados vistos percentualmente em comparação com o número 

total de habitantes mostram que a relação de escolarização entre os diversos níveis 

representa uma distância tão grande que os meios tradicionais de educação 

presencial certamente não resolvam satisfatoriamente. 

TABELA 1 

BRASIL - Pessoas que freqüentam a escola, por nível de ensino e participação em 

cada grupo de 10.000 habitantes - 1996 

Nível de Ensino | Número de Pessoas Participação em cada 
$p:Tipo de 10.000 habitantes 

Mestrado ou Doutorado 41.789 2,6 

Superior 1.735.334 110 

Segundo grau 5 184.742 330 

Pnmeiro Grau 31.610 888 2 010 

Pré-escolar 5.096.785 324 

Alfabetização de adultos 104.988 

  

6,6 

Sem declaração — -- 

POPULAÇÃO TOTAL 157.070.160 — 

Fonte: IBGE. (http://www.ibge.gov.br) 
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A rigor, tem-se expressa na tabela acima uma pirâmide escolar que torna a 

educação um privilégio, constituindo uma hierarquia onde a base é muito ampla e o 

topo é superlativamente estreito, representado pela existência de apenas 2,6 

estudantes de Mestrado ou Doutorado em cada grupo de 10.000 habitantes. Este 

elitismo do sistema educacional, ao estabelecer uma relação de castas gerando 

exclusões acentuadas, se confinna quando reunido a outros dados acerca da situação 

educacional que dizem existir na população brasileira 16% de analfabetos, confonne 

dados compilados pela Revista Isto É, (Edição n° 1500, de 01.07.98, p. 17), junto a 

fontes editadas pela UNESCO e pelo INEP/MEC. 

Olhando, além dos dados sobre quem está na escola, para os dados sobre 

quem já saiu da escola, encontra-se nas fontes do IBGE, cujos registros mais novos 

são 1991, a esse respeito, infonnações acerca das pessoas que possuem ao menos 

um curso de segundo grau, curso superior e mestrado/doutorado. A Tabela 2 abaixo 

mostra em valores quantitativos uma escala igualmente baixa de recursos humanos 

formados para atender à construção e ampliação de um país modenio com a 

velocidade que o atual modelo de relação econômica internacional, obriga se o país 

deseja manter-se à tona. 

TABELA 2 

BRASIL - Pessoas com 10 anos e mais que possuem pelo menos um curso completo e 

participação em cada grupo de 10.000 habitantes - 1991 

Nível de Ensino Número de Pessoas Participação em cada 
grupo de 10.000 habitantes 

Mestrado ou Doutorado 151 221 10 

Superior 3 928.255 267 

Segundo grau 11 257 432 766 

POFLTLAÇÃO TOTAL 146.917.459 — 

Fonte; IBGE. (http;//www.ibge.gov.br) 
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Pelos dados acima apresentados, apenas 267 brasileiros em cada grupo de 

10.000 habitantes concluiu o Curso Superior. 

Isto sinaliza a constância da pobreza da nação. Ao se desejar confrontar estes 

dados com outros similares ou complementares, para refmamento da apreciação 

sócio-econômica, pode-se buscar dados tais como a renda média do chefe do 

domicílio e aí, com certeza, se encontra outra parte da razão da baixa escolarização 

do brasileiro. Os dados disponíveis no IBGE, referentes ao ano de 1991, mostram 

que essa renda média estava em tomo de 2,8 salários mínimos. 

Verticalizando a análise, um outro tipo de infonnação interna do país, que 

trata da despesa familiar, e apurada pelo IBGE, para os anos de 1995-1996, é 

importante para a compreensão de uma valorização quase negativa do investimento 

em material bibliográfico no seio das famílias. A Tabela 3 a seguir é reveladora de 

que, independente da renda familiar, a proporção de gasto com livros e revistas é 

extremamente limitada, girando de 0,02% a 0,07%. Certamente, isso ocone na 

medida em que se estabeleceu, junto com a pobreza secular, uma cultura anti- 

literatura, pela qual o Estado mantém espectros de bibliotecas públicas e as escolas 

trabalham, na sua maioria, com aulas expositivas e xerox. O resultado é também a 

fuga sistemática da formação de coleções documentais particulares. 

Em seu conjunto, os dados até agora exibidos e discutidos reforçam a 

distância que o país tem quando comparado com aqueles situados no bloco dos 

países do primeiro mundo econômico. 

Dados comparativos internacionais, que podem ser vistos na Tabela 4, ao 

serem colocados lado-a-lado com os dados brasileiros, ajudam a ver quão longe o 

país se encontra de ser competitivo economicamente e em seus indicadores sociais. 

Isso tem que ser visto com as reais cores que possui e tem que ajudar na 

avaliação do futuro que é desejável construir. 
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TABELA 3 

ORÇAMENTOS FAMILIARES - DESPESAS 

Percentual da Despesa Média Familiar, por classe de recebimento mensal familiar, 

segundo os tipos de despesa 1996.1996.- Brasil 

i TIPOS DE DESPESAS TOTAL Rmdt <íi 3 
SM 

; Rendt Moi? de 
15 46 SM 

: R«nd4 Maif d« 
i 10 & 15 SM 

Rcndâ M4Í5 
de 30 SM 

\ Desembolso Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

i Despesas Correntes 80^9 9436 90,71 844?! 73J8: 

- Consumo 
O 
. Educação 

. Livros e Revistas Técnicas 

. Discos e fitas 
(...) 

Outras Despesas Correntes 

. Impostos 

. Contribuições Trabalhistas 

. Diversas 

71,15 

3,49 

o,os 

0.02 

9.81 

3,12 

4.07 

2.62 

92,97 

1,39 

0,02 

0.03 

1.90 

1.03 

0.87 

85,27 

1,87 

0,02 

0,05 

5,44 

0,04 

3,50 

1.90 

77,70 

3,03 

0,04 

0,02 

7,22 

0.54 

4,40 

2.28 

59,50 

3,98 i 

0,07 \ 

0.01 : 

14.28 i 

6.40 1 

4.53 i 

3.35 j 

Aumento do Ativo 
1 

17,17 4/59 SySI 1.1,20 

. Veíciüo 

. Imóvel (aquisição) 

. Imóvel (reforma) 

. Outros investimentos 

8,76 

3,06 

4,68 

0,68 

0,58 

0,68 

3,37 

0,07 

2,72 

0,57 

5,15 

0,37 

6,50 

1,30 

4,99 

0,41 

13.46 

5,55 

3,90 

0,78 

Diminuiçãii do Passivo 1^6 0y44 0^8 1^9 2,53 

. Empréstimo e came 

. Prestação do Imóvel 

0,31 

1,55 

0,02 

0,43 

0,12 

0,36 

0,19 

1,70 

j 

0,37 

2,16 

Fonte: IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares - POC - 1995-1996. 

(http;//www.ibge.gov.br) 
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TABELA 4 

Indicadores Educacionais em alguns países e Europeus, Asiáticos e no Brasil 

PAÍS 1 
UNIVERSITÁRIO 
POR "n" 
HABITANTES 

N"dB 
: univcrsitímos 
: atendidos com US$ 

1 da rnnda pttr 
capita 

N" dn RstudantBS 
dp 1° p 2" sraiis por 1 
cada universitário 

i Dinamarca 33 6,0 5,36 i 

i Finlândia 41 5.5 7.55 1 

Polônia 77 259.0 14,92 j 

República Checa 90 46,6 14,88 

Rússia 93 637.0 14.43 í 

Srasil 00
 

602,0 21,70 1 

  ^ 

i China 545 4 680,8 76.80 

i Kuwait 66 1.1 25,56 

: Paquistão 194 1 568,0 18.81 

■ Tailândia 88 ; 348,0 17,45 

Taiwan [Formosa] 32 58.0 6.45 

FONTES: Statistical Yearbook - 1992, 1993, 1994; Almanaque Abril - 1992, 1993, 1994, 

1995, 1996; Almanaque do Terceiro Mundo - 1994, 1995. 

O que a Tabela 4 mostra é que o Brasil tem uma situação educacional e social 

pouco confortável quando se verifica o número de universitários por habitante, o 

número de universitários atendidos pela riqueza nacional expressa em um dólar da 

renda per capita ou o número de estudantes de primeiro e segundo graus por cada 

estudante universitário. 

A gravidade da pobreza do país se revela inteiramente quando se vê que os 

recursos disponíveis não suportam a expansão do ensino universitário em moldes 
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tradicionais, com aulas presenciais e campi fechados a um amplo acesso público. É 

impossível que o equivalente a um dólar da riqueza nacional se utilizado para 

financiar 602 estudantes de ensino superior seja capaz de transfonnar um país, como 

o Brasil, em potência econômica e resolva seus problemas sociais imensos. 

Diante disto as BUs brasileiras não apenas necessitam se tomar mais 

dinâmicas mas também precisam preparar mais fortemente seus recursos humanos 

que, conhecedores desta realidade, adquiram condições de ajudar a universidade e a 

sociedade a pensar como enfrentar esta situação. Em parte, isto só poderá ser feito 

com competência, e esta virá não pelo fazer as práticas como atos voluntários mas 

como ações conscientes voltadas á transformação. Para isso é minimamente 

necessária a capacitação das equipes que estão dentro das bibliotecas universitárias 

através da educação á distância e da educação continuada. É claro que algumas 

questões básicas precisam ser preliminarmente respondidas como as de saber o que 

as bibliotecas desejam, quem planejará a formação, quem financiará o projeto 

educacional, quem o executará, com que recursos tecnológicos? 

Na verdade, em cada edição do SNBU surgem relatos de preocupações com o 

quadro de pessoal das BUs, onde entram fatores como gestão de pessoal, qualidade 

do trabalho, motivação das equipes, etc. e que têm a ver com a necessidade de 

implementação de decisões sobre o investimento em capacitação o qual geralmente 

necessita ser constante e dependente de muitos recursos, o que nem sempre viabiliza 

sua realização de modo adequado e eficaz. 

É olhando para o quadro econômico e social brasileiro, para a necessidade de 

inserção competitiva do país no contexto internacional, para a reiterada necessidade 

das lES em melhorar suas atuações e para a escola de biblioteconomia brasileira que 

se pode refletir como realizar uma operação conjunta no sentido de, utilizando 

recursos de educação á distância, atualizar as equipes profissionais e fonnar 

tecnicamente as equipes de apoio, com uma preparação que fortaleça o sistema 

brasileiro de Educação Superior. 
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Passos recentes foram dados no sentido de ílexibili/ar a ediicavào 

universitária com a criação da Lei 9,394/96 (LDB), as l\>rtarias números 455 e 156, 

de abril de 1998 do Conselho Federal de Biblioteconomia e a nova lei do exercício 

profissional (9.674/98) em seu artigo 33, parágrafo 3". No primeiro caso, a l.ei da 

LDB prevê, entre outros, o mecanismo dos cursos seqüenciais e no segundo caso o 

CFB e a nova lei do exercício da profissão regulamentam a profissionalização dos 

Técnicos em Biblioteconomia. 

Tendo em vista a análise até aqui realizada, alguns pontos importantes devem 

ser pensados e a partir deles se pode construir currículos c estratégias de cursos que 

reflitam uma modernização da educação bibliotecária no Brasil, capaz de contribuir 

com a melhora dos miseráveis indicadores educacionais do país existentes. 

Como encaminhamento, pode-se sugerir que os Cursos de Biblioteconomia, 

juntamente com as Associações Bibliotecárias e as Bibliotecas Universitárias 

promovam um debate nacional sobre a organização de um programa brasileiio, ou 

programas intra-regionais de educação continuada e à distância, fal programa, com 

uma estrutura orgânica e com diferentes estratégias e recursos tecnológicos, 

promoveria a atualização dos bibliotecários bacharéis em cursos adequados aos 

interesses institucionais e realizaria a capacitação das equipes de apoio das BUs cm 

curso de técnico em biblioteconomia. E isso é tão urgente e tão necessário ao 

desenvolvimento da área e do país, que não pode esperar mais tempo, sob pena de se 

manter o arcaísmo da educação bibliotecária que se tem. 

abstract 

The text points at the need of the investiment in the continuing educalion and on the 

training of the human resources that works in the brazilian university libraries. This 

action involves the preliminary discussion with the participation of the iibraiy 

schools, the librarian professsional associations and the university libraries, about 

the utilization of the distance education resources. 

Key_words: Education; Distance education; University library - education in service. 
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RESUMO: 

Relata a importância do treinamento na educação de usnários da Biblioteca de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. Descreve algumas 

técnicas criadas pela Biblioteca em estudo para dinamizar o treinamento dos seus 

usuários, e tomá-lo mais atrativo. Enfatiza a relevância da dinâmica de grupo na fase 

do treinamento, no intuito de alcançar a otimização dos recursos disponíveis na 

Biblioteca. Apresenta os resultados obtidos com a aplicação das novas técnicas. 

Palavras-chave: Treinamento de usuário; Educação de usuário. 

1.INTRODUÇÃO 

A necessidade de treinamento de usuários nas unidades de informação 

(Bibliotecas, Centro de infonnação, etc.) sempre foi motivo de preocupação no 

cenário infonnacional, deixando os profissionais envolvidos com essa questão 

inquietos e questionadores, no sentido de como tomar essa atividade mais dinâmica 

e atrativa. 

Na prática, todavia, os programas formais de treinamento não produzem 

resultados satisfatórios, quase sempre apresentam conclusões decepcionantes. 

Porém, considerando o potencial destes programas, percebemos que não podemos 

\ 
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aboli-los do trabalho infonnacional, muito pelo contrário, devemos descobrir como 

melhorá-los e tomá-los mais atraentes, sedutores e fascinantes, a fim do usuário 

utilizar as unidades infonnacionais mais racionalmente. 

Dentro deste enfoque, o treinamento de usuário e considerado uma atividade 

que envolve, a transmissão de conhecimentos, a aquisição de habilidades para usar 

adequadamente as unidades de infonnação e, ainda, as reais necessidades de 

consumo e de bem-estar dos usuários relacionados com a informação, matéria-prima 

de todo o desenvolvimento, quando tratada, utilizada e disseminada através dos mais 

variados canais de comunicação. 

A partir do reconhecimento do treinamento de usuário como mecanismo 

relevante na otimização dos objetivos empreendidos no trabalho infonnacional, 

calculamos que a maioria das bibliotecas brasileira possuem programas de 

treinamento de usuários e que seria interessante a troca de experiência entre elas, 

para que haja um desempenho eficaz desse serviço. 

Pensando assim, resolvemos elaborar este trabalho com o intuito de mostrar 

como o treinamento de usuário está sendo aplicado na Biblioteca de CitMicias c 

Tecnologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Talvez possamos contribuir 

com a apresentação de nossa idéias para o desenvolvimento de um trabalho 

infonnacional voltado para a solução de problemas mútuos. 

2.0 CALOURO E A BIBLIOTECA 

Há alguns anos a "visita orientada" á Biblioteca, tem feito parte do calendário 

de eventos do Diretório Central dos Estudantes - DCE para recepção dos alunos da 

Universidade Federal do Ceará -UFC. Na realidade, esta visita á Universidade 

promovida pelo DCE consiste em mostrar o que a UFC dispõe para servir à sua 

comunidade. Dentro deste contexto, encontramos a Biblioteca como um espaço 

social, cultural e educacional, dotado de recursos materiais, humanos e técnicos, 

capazes de assistir adequadamente à comunidade universitária no estudo, no ensino 

e na pesquisa. 
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Este momento é, provavelmente, o primeiro contato do aluno com o "mundo 

universitário". É a ocasião em que a biblioteca abre as suas portas para treinar seus 

usuários quanto ao uso, ao funcionamento e à utilização de todos os seus recursos. 

Para facilitar a melhor compreensão deste trabalho é necessário historiarmos 

um pouco a Biblioteca em questão para que nos familiarizemos com a sua realidade, 

A Biblioteca de Ciência e Tecnologia (que será tratada neste trabalho pela 

sigla BCT) é a maior Biblioteca do Sistema de Bibliotecas da Ul''(\ Conta 

atualmente com 9.028 usuários inscritos, e com uma média mensal de 9.900 

empréstimos e uma freqüência mensal de 14.000 usuários que procuram os mais 

diversos serviços e/ou infonnações. 

É tudo muito significativo. O alto índice de usuários inscritos, a alta 

freqüência, o elevado número de empréstimos e consultas realizadas e por que não 

incluir a enonne falta de conhecimento do uso adequado da Biblioteca? 

Esta realidade gera uma preocupação enorme para os bibliotecários da BC T, 

ao constatar que os usuários não sabem utilizar os catálogos, não sabem localizar os 

livros nas estantes, e desconhecem por completo o uso e o funcionamento da 

Biblioteca, o que a toma subtilizada e, mais recente, não sabem utilizar os recursos 

das bases de CD-ROM, o que agiliza sobremaneira as suas pesquisas. 

Diante deste quadro, decidimos operacionalizar uma ação prática e concreta 

para maximizar a utilização da Biblioteca. 

Resolvemos aceitar o desafio de treinar os usuários no início de cada 

semestre letivo haja vista, a avalanche de calouros fazendo inscrições cm todo o 

Sistema de Bibliotecas da UFC. 

3.0 TREINAMENTO DE USUÁRIOS NA BCT: uma nova roupagem 

O treinamento de usuários, estava sendo realizado de maneira empírica e 

apática. Os vários setores da biblioteca eram mostrados de forma rápida, como 

também a normalização de documentos, a elaboração de referencias bibliográficas e 

as pesquisas em CD-ROM, eram mostradas apenas como mais um serviço. O 
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volume de informações repassadas aos usuários era enorme e o rendimento lulo era o 

esperado. 

Sentíamos que não havia motivação e a metodologia empregada precisava ser 

revista. Começamos a estudar o assunto. 

Revisamos radicalmente os aspectos que precisavam ser mudados, tais como: 

a. A CURIOSIDADE POR PARTE DO USUÁRIO (Existia ou não este fator); 

b. O INTERESSE DO USUÁRIO (Existia ou não este fator); 

c. A MOTIVAÇÃO (Por parte do treinamento e do usuário); 

d. A METODOLOGIA APLICADA. 

Na verdade, as mudanças eram necessárias, pois, o resultado da avaliação foi 

frustrante. Precisávamos ser criativos, trabalhar com dispositivos que motivassem o 

treinamento e desencadeasse um processo inovador. Diante destas avaliações, 

concluímos que: 

a. Os usuários não acreditavam que poderiam ver algo de novo; 

b. Era necessário dinamizar o treinamento a fnn de mostram uma biblioteca atuante; 

c. As técnicas utilizadas eram cansativas e monótonas. Tínhamos que descobrir 

técnicas dinâmicas e motivadoras; 

d. O treinamento, para não se tomar cansativo e enfadonho, deveria ser dado em 

módulos. 

/ Constatados todos estes aspectos, resolvemos modificar as metodologias 

anteriores. Assim, dividimos o treinamento em quatro (04) módulos: 

r Módulo: Visita Orientada 

2° Módulo: Orientação de Referência Bibliográfica 

3° Módulo: Normalização 

4° Módulo: Acesso às Bases de Dados 

Primeiro Módulo: visita orientada, o que mudou. 

^ Etapa inicial do treinamento de usuário, na qual são conhecidos todos os 
t 

setores da biblioteca. Nesta fase eles recebem todas as infonnações sobre as noções 

básicas do uso e funcionamento de todos os recursos disponíveis, que antes 
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julgávamos desnecessário informar. Ao invés de passarmos mostrando apenas os 

setores da biblioteca,'resolvemos esclarecer pequenos detalhes relativos a estes 

setores, passo a passo!^Como por exemplo: 

No guarda volume explicamos pormenorizadamente o porquê da 

necessidade do "confisco do material" para se ter acesso à Biblioteca. Percebemos 

que, com o óbvio explicado, desmistificamos a antipatia que sempre foi sentida 

nesta ocasião. 

Nos catálogos, explicamos porque existe a divisão de autor, titulo c assunto, 

e como Malvin Dewey conseguiu chegar aos números para montar a sua 

Classificação Decimal. Neste momento descobrimos a curiosidade dos usuários em 

compreender porque usamos tantos números nas etiquetas dos livros e o que eles 

realmente representam. 

Nas estantes, ficou constatada a importância do passo anterior (o uso do 

catálogo e o conhecimento do sistema de classificação adotado), devido á facilidade 

com que os usuários passaram a localizar os livros nas estantes. Anteriormente eles 

perdiam muito tempo porque desconheciam os métodos como os livros eram 

arrumados na estante, pensavam que os mesmos obedeciam apenas à ordem 

horizontal das prateleiras, da esquerda para a direita, sem levar em consideração a 

divisão das estantes. 

No Balcão de empréstimo, ao sair das estantes, simulamos uma retirada de 

material para empréstimo domiciliar. Apresentamos os funcionários pelos nomes e 

estes, explicam o funcionamento do balcão e a importância do cumprimento das 

normas vigentes. 

O SAU 06, Sistema de Automação Universitária - Módulo Biblioteca, onde é 

mostrado todos os recursos do sistema. Neste passo simulamos uma pesquisa no 

terminal. Percebemos a empolgação dos usuários com a possibilidade da automação 

total do acervo bibliográfico e os benefícios alcançados devido à recuperação da 

informação tomar-se mais ágil. 
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Setor de Seleção e Indexação. Nesta fase niostianios todas as etapas do 

processo técnico que o periódico recebe até chegar às estantes. Relatamos (luais as 

últimas aquisições feitas pela biblioteca e que procedimentos são necessários para 

indicação dos novos títulos. 

Setor de Referência, neste momento é explicada a responsabilidade deste 

setor, o que ele faz e o que representa para a biblioteca. F.nfati/.amos aqui, os 

critérios que diferenciam o material de referência do acervo geral e a importância 

em separar tais documentos. Apresentamos o mostruário dos periódicos correntes e a 

maneira adotada na montagem e manutenção das prateleiras. Apresentamos o 

fichário Kardex e a diferença entre ele e os outros catálogos da biblioteca. 

Ensinamos a localizar os periódicos nas estantes e o método adotado na arrumação. 

Por último, mostramos os periódicos de referência, pois, a maioria dos alunos 

desconhecem o que é uma bibliografia, e a importância do levantamento 

bibliográfico, como etapa principal ao de uma pesquisa bibliográfica, lím linhas 

gerais explicamos como as bibliografias são complicadas e ilustramos com a 

apresentação rápida de como utilizar o Chemical Abstracts, Biological Abstracts, 

Bibliograpy Agriculture, Engineering Index, dependendo do curso que está 

recebendo o treinamento. 

Apresentamos alguns serviços prestados pelo setor de Referência tais como: o 

Serviço de Comutação Bibliográfica (COMUT), que é oferecido como suporte ao 

levantamento bibliográfico. Um outro serviço é a coneção de referencias 

bibliográficas, onde os bibliotecários do setor fazem o serviço gratuitamente para os 

usuários da biblioteca. 

Sala de periódicos, vale ressaltar que no momento o acesso a esta sala é 

restrito apenas aos funcionários, embora, a BCT esteja estudando uma maneira de 

viabilizar a consulta às estantes também pelos usuários. Como o acervo de 

periódicos não está disponibilizado para empréstimo, levou durante muito tempo 

(quando o acervo ainda era de livre acesso) os usuários a esconderem os fasciculos 

em outras estantes, dificultando assim, a sua localização. Explicamos neste 



momento o porquê do fechamento do salão de periódicos, mostramos como as 

estantes são arrumadas e a importância delas pennanecerem organizadas, pois de 

outra fonna seria inviável a recuperação rápida do documento. 

Divisão dos processos técnicos, explicamos todo o procedimento técnico 

relativo aos documentos, para que os mesmos comecem a circular entre os usuários. 

Nesta fase, o setor de intercâmbio é mostrado detalhadamente para que o usuário 

conheça a sua operacionalização. 

Sala de encadernação, incluímos no treinamento a visita á sala dc 

encadernação, pois sofremos um sério problema de livros danificados. O funcionário 

deste setor explana todo o processo de encadeniação e faz um apelo aos alunos jiara 

que tenham mais zelo com os livros da biblioteca, uma vez que eles serào os únicos 

prejudicados com as retiradas dos livros do acervo para a restauração c 

encadernação. 

Segundo M(klulo: Referencia Bibliográfica: um espaço conquisiado 

As solicitações para elaboração de referencias bibliográficas sempre foi um 

serviço muito requisitado pelos usuários que freqüentam a liCf. Anteriormente, 

tínhamos no Setor de Referência da biblioteca quatro (04) bibliotecários, o que 

facilitava o perfeito atendimento a todas as solicitações destes serviços. Com a 

carência de pessoal, característica esta encontrada na maioria das bibliotecas 

brasileiras, o número de profissionais ficou reduzido pela metade dificultando assim, 

consideravelmente, o bom andamento dos serviços prestados pelo Setor dc 

Referência da BCT. 

^ A saída encontrada foi orientar os usuáríos na normalização de seus trabalhos 

e elaboração de referências, cabendo aos bibliotecários apenas a tarefa dc corrigi-las. 

Este procedimento diminuiu, substancialmente, o acúmulo das atividades a serem 

executadas."^ 

^ Várias metodologias foram aplicadas na tentativa de ajudar os usuários a 

entenderem melhor as regras da ABNT. Era difícil compreender a enorme gama dc 
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infonnações exigidas nas regras de pontuação. Tudo isto, dificultava o treinamento 

e, a assimilação era mínima, gerando, portanto, uma grande insatisfação entre o 

usuário e o bibliotecário. 

Era preciso dinamizar as aulas, pois de outra forma não iríamos conseguir 

atingir nenhum resultado satisfatório, pois não estávamos conseguindo combinar a 

prática com a finalidade. Tínhamos que descobrir uma fórmula menos cansativa e 

mais dinâmica para ensinar as regras da ABNT. Resolvemos aplicar a dinâmica de 

grupo, na tentativa de conseguir tomar o treinamento mais atraente e participativo. 

Esta dinâmica consiste na montagem de um quebra-cabeça com os elementos 

exigidos para a elaboração de uma referência bibliográfica (Regra 6023 da AliN I) e 

mais alguns itens não mais adotados nesta regraü^ como o & e o ponto e vírgula(;), 

que foram incluídos pelo fato dos usuários ainda insistirem em empregá-los. 

O quebra-cabeça funciona da seguinte forma: para cada elemento da 

referência (autor, título, local, &, data, etc.) fazemos uma tira de cartolina protegida 

com papel contact e as colocamos juntamente com a xerox da página de rosto do 

documento a ser referenciado. Cada envelope contem um caso específico para o 

usuário trabalhar. Exemplificando teremos: 

Sobrenome do Autor Titulo: sulititiilo 

Editora Data 

Eiliçliii T.iiral 

Número Tntnl do PAniiiiis 

   
Série ou Coleção 

(quando houver) 

1 ' M i 

; Localização da Parte Referência In Titulo da Kovista JN úmero 

Volume Pàgiina inicial e final 
do artigo 

  ■ • 

liinivi>r 
1 i|(i<iiidii 

Título do Jornal Número ou Titulo do 
Caderno 

Dia Mês Aiiu 
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Os envelopes, em número de 06, serão noniinados individualmente, no verso, 

com os seguintes casos: 

No interior de cada envelope encontraremos, as tiras de cartolinas 

embaralhadas, e as xerox da página de rosto. Iniciamos o treinamento com 30 

usuários (limite máximo) para a dinâmica. Dividimos em grupos de 06 elementos, 

distribuímos os envelopes e apresentamos a metodologia do trabalho. 

As atividades são iniciadas. Falamos um pouco da ABN I" e da regra 602.3, 

posteriormente, entregamos os envelopes e pedimos que façam, numa folha de papel 

e/ou caderno, a referência adequada para a página de rosto contida no envelope, 

utilizando apenas as tiras de cartolina. Damos 10 minutos para as equipes montarem 

o quebra-cabeça (que é a referência bibliográfica) na folha de papel. Após o termino 

do tempo, um membro da equipe se dirige ao quadro de acrílico e tenta montar a 

referência, obedecendo a seqüência de elementos recomendada pela ABN1, 

utilizando as tiras de cartolina e alguns pedacinhos de fita gomada, colocadas na 

parte inferior do quadro para esse propósito. Este é um momento de grande euforia e 

de muito interesse. Os usuários vibram com a cola e descola das tirinhas, pois, a 

medida que a seqüência fica errada, vamos locomovendo os pedacinhos das tiras. A 

forma de corrigir os erros, provoca uma maior assimilação dos dados e desperta um 

maior interesse pelo assunto, facilitando a assimilação. Assim, as equipes 

conseguem, divertidamente, elaborar referências bibliográficas dos mais variados 

tipos de documentos. 

A Vale ressaltar, que há quatro (04) anos esta metodologia vem sendo aplicada 

nos treinamentos de usuários da BCT e os resultados alcançados têm sido 

satisfatórios gratificantes. O tempo gasto neste treinamento, são 02(duas) horas.^ 

Terceiro Módulo: Normalização de Documentos, aspectos a considerar 

A Neste módulo não conseguimos ainda desenvolver nenhuma metodologia 

apropriada de dinâmica de grupo.^ 
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Continuamos a trabalhar com o método tradicional, aplicado, geralmente, nas 

unidades de informação. Utilizamos as normas da ABNT vigentes, bem como, um 

manual elaborado por uma bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da lil-C, o qual 

apresenta os passos necessários para a nonnalizaçào de trabalhos técnicos e 

científicos. 

Nesta fase do treinamento, cada dúvida apresentada é eliminada, 

individualmente, pelos bibliotecários do Setor de Referencia da BC T.' 

Vale ressaltar que este módulo, não foi ainda solicitado pelos Cursos de 

Mestrado, talvez, a existência da disciplina de Metodologia Cientifica, nestes cursos, 

tenha dado suporte e informações suficientes para os alunos normalizarem seus 

trabalhos. É intuito do nosso trabalho atingir também esta fatia do mercado. 

O grande problema encontrado por nós, bibliotecários, é que alguns 

professores, orientadores e componentes das bancas de mestrado não aceitam com 

facilidade as mudanças ocorridas na ABNT, o que dificulta bastante, o trabalho 

informacional. 

Infelizmente o que tem ocorrido com alguns cursos de mestrado da Ul'C é 

que as bancas examinadoras têm procurado seguir as regras de citações e/ou 

apresentação de trabalhos adotados nos periódicos oficiais editados pelas 

associações de classe. 

Parece-nos que o caminho não é, apenas, treinar os alunos, mas também, 

tentar formar um consenso com os orientadores e os componentes das bancas 

examinadoras, para eliminarmos algumas barreiras existentes. 

Acreditamos que este problema não acontece, exclusivamente, na BCT. 

Parece, que é comum em outras bibliotecas brasileiras. Por isto, devemos traçar 

estratégias únicas para tentannos solucionar adequadamente esta questão. 
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(Juarto Módulo: O Acesso às Bases de Dados Itni (1)-R()hí 

O PROJETO Antares, inicialmente denominado SPA ( Sistema I'liblico de 

Acesso de Dados), é gerenciado pelo IBICT/CNQP e supervisionado pelo Banco 

Mundial, tem como objetivo facilitar o acesso aos produtos e serviços de iiiíbrmaçào 

técnico-científico. 

Para seu funcionamento, conta com Centros Distribuidores (BlRliMI!, 

CENAGRl, CIN/CNEN, CNPQ, CPRM, FGV, ANDRE TOSEELO, l-UNDAJ, 

IBICT, ICEA, INPl, SIBRADID, UFRJ, EQ, UFRGS, IJSP/SIBI). 

Estes centros se responsabilizam por tomar mais acessíveis suas bases de 

dados, através do Posto de Serviço da Rede Antares, por meio de duas redes de 

comunicação de dados. Rede Nacional de Pesquisa - RNP/lnternet e Rede Nacional 

de Comutação de Pacotes - RENPAC. 

Os postos de serviços encontram-se sediados nas principais bibliotecas 

universitárias e centros de infonnação do pais. 

BCT, possui um Posto de Serviço tipo "A" do AN TARES, de abrangcMicia 

nacional. Coloca a disposição de sua clientela (professores, alunos, pesquisadores e 

instituições), base de dados em CD-ROM, Nacionais e Internacionais, permitindo 

levantamentos bibliográficos nas áreas de ciências e tecnologia, bem como acesso 

on-line, via Internet. ^ 

^Para que estas bases de dados sejam disponibilizadas aos usuários 

interessados, faz-se necessário que estes recebam treinamentos que os capacite. 

Estes treinamentos são previamente marcados com o(a) bibliotecário(a) 

responsável pelo funcionamento do Posto de Serviço Antares na BC T. As bases de 

dados em CD-ROM mais procuradas para treinamento são: 

• Agrícola (1984 - mar/1998) 

Área - Ciências Agrárias 

• Biological Abstracts (1995-mar/1998) 

Área - Ciências Biológicas 
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• Food Science & Techonology Abstracts[FSTA] (1967-mai71998) 

Área - Tecnologia de Alimentos 

• Chemical Abstracts 12' Collective Index (1987-1991) 

Área - Química e Engenharia Química 

• □ Todas estas são bases internacionais. 

O irei name nío propriamente dito 

O treinamento de usuários nas bases cm CD-ROM tem como objetivo 

capacitar o usuário na recuperação da infonnação, bem como facilitar o uso dos 

recursos disponíveis nas bibliotecas. 

Podem participar do treinamento, preferencialmente, professores, 

pesquisadores e alunos de pós-graduação da UFC. 

Os interessados fonnam turmas de até seis alunos, marcam com o 

bibliotecário responsável pelo treinamento, dia e hora a ser realizado. 

No dia do treinamento é entregue a cada usuário que está sendo (reinado, 

pasta contendo, manual do usuário, planilha de busca, regulamento de 

funcionamento e uso do posto, tabela de preços, lista com títulos das bases 

disponíveis na biblioteca e lista de exercícios. 

É escolhida a base a ser demonstrada de acordo com a área de pesquisa do 

usuário. Este módulo se dá em três etapas, a saber: 

• r Etapa: Preenchimento de planilha de trabalho 

• É explicado ao treinando como preencher a planilha de busca ou solicitação 

bibliográfica, colocando dados pessoais (nome, palavras-chave em inglès(para 

bases internacionais), ano e idioma de abrangência, base a ser consultada). 

Anotar o número de referências encontradas, por assunto pesíiuisado 

(impressas ou gravadas) para estatística ou preço do levantamento. As referências 

podem ser gravadas em disquete, adquirido na própria biblioteca. 
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• 2" Etapa: Levantamento bibliográfico passo a passo 

• Consiste em mostrar os principais comandos de acesso e manuseio a base de 

dados, de acordo com as características próprias de cada uma. 

O manuseio é feito acompanhando-se as instruções contidas no Manual do 

Usuário (elaborado na Biblioteca) referente à base cm estudo. Cada base tem seu 

próprio manual, com linguagem simplificada e acessível. 

• 3" Etapa: Exercícios a serem realizados, seguindo o roteiro da lista entregue. As 

dúvidas serão tiradas no decorrer da resolução dos exercícios pelo instrutor. 

• Para realizar levantamentos bibliográfico futuros, o usuário treinado, marcará 

horário antecipadamente para fazer sua busca. Cada usuário terá direito a utilizar 

por uma hora o computador, a fim de realizar seus levantamentos. 

Os resultados obtidos com este treinamentos são satisfatórios tanto do ponto 

de vista do bibliotecário quanto dos usuários. 

Estes se sentem mais seguros quanto aos resultados positivos da busca, uma 

vez que, sendo especialistas na área, são capazes de identificar a pertinência da 

bibliografia escolhida durante o levantamento. 

4. CONCLUSÃO 

/ Segundo nossa conclusões, as metodologias formais de treinamento de 

usuários não são inúteis nem prejudiciais para as unidades de informação. Porém, 

devem ser revistas e avaliadas, no sentido de tomá-las mais dinâmicas e atrativas. 

Um treinamento de usuários adequado toma possível atingir, eficazmente, os 

objetivos das unidades infomiacionais, principalmente no que tange ao 

relacionamento com o seu usuário, desafio maior da sua existência. 

Cabe aos trabalhadores da infomiação se conscientizarem que a integração do 

usuário no ambiente infonnacional, afinado com os objetivos da biblioteca, deve ser 

a meta de um trabalho sério e eficiente. 

Concluímos, também, que o treinamento da BCf era uma atividade 

improvisada e sem qualquer vinculação com as necessidades reais do usuário. l*iam 

76 



programas carentes de racionalização e dinamização. Hra treinar por treinar, sem 

expectativas de maximização dos resultados. 

Atualmente, a BCT encara o treinamento de usuários de uma forma diferente. 

Considerada essa atividade um real investimento pana a organização. 1 loje, ele é 

encarado com a possibilidade de atendimento ao usuário. 

Tentamos, com as considerações expostas, oportunizar uma rellexão com 

todos aqueles preocupados com o tema abordado, a llm de encontrarmos saídas 

urgentes e adequadas na maximização do uso das unidades informacionais. Uma 

avaliação, mesmo que superficial, pode nos fornecer subsídios e indicar 

pressupostos que devem ser revistos ao se tentar adotar alguma metodologia. 

xPara a BCT, a aplicação de técnicas de dinâmica de grupo nos programas de 

treinamento foi uma forma adequada de revolucionar estes programas. O aspecto 

participativo é um mecanismo fundamental para as Bibliotecas que pretendem 

utilizar e facilitar a aplicação do treinamento de usuário como instrumento de 

atuação racional eficaz. ^ 
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resumo. 

Experiência da Biblioteca Setorial do Instituto Bioinédico no Programa de 

Desenvolvimento de Equipes, da Universidade Federal Fluminense. Apresenta uma 

reflexão sobre a importância do trabalho em equipe no processo gerencial. 

Palavra-chave: participação; desenvolvimento de equipes 

introdução 

Algumas pessoas acreditam que a velha e enfadonha burocracia de um órgão 

público não é acessível ao processo de qualidade. 

Os órgãos públicos são, usualmente, apontados como ineficientes, prestadores 

de serviços de baixa qualidade, e seus funcionários são identificados como pessoas 

desmotivadas., desinteressadas e sem profissionalismo. Da mesma forma são vistas 

as universidades públicas que, além de vivenciarem este problema, sofrem ainda as 

injunções da crise econômica e da política goveniamental para o setor, com a 

conseqüente diminuição de seus recursos e a evasão sistemática de pessoal. 

Buscando uma solução para estas questões o Núcleo de Documentação 

(NDC) da Universidade Federal Fluminense (UFF) vem desenvolvendo, desde 1994, 
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um projeto em parceria com o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), tambcni da 

universidade, que tem como hipótese básica a possibilidade de melhoria da 

qualidade dos serviços através de uma gestão que privilegie a participação e o 

comprometimento do corpo funcional. Um dos programas desenvolvidos durante 

este projeto é o de Desenvolvimento de Equipes, o qual incentiva a participação dos 

funcionários no processo gerencial em todas as suas etapas, aumentando o 

comprometimento com a qualidade. 

O presente trabalho descreve a aplicação do Programa de Desenvolvimento 

de Equipes na Biblioteca Setorial do Instituto Biomédico (BIB) e avalia os 

resultados obtidos. 

biblioteca setorial do instituto biomédico 

A Biblioteca Setorial do Instituto Biomédico (BIB) está subordinada ao 

Núcleo de Documentação (NDC) da Universidade làxleral l-luminense (Ul'l") 

A UFF foi criada pela Lei n°. 3.848, de 18 de dezembro de 1960 com o norne 

de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UI-ER.I. Incorporaram-se a 

ela cinco faculdades federais em Niterói - Direito, Medicina, 1'armácia e 

Odontologia e Veterinária. Agregaram-se também escolas estaduais de Enfermagem, 

Engenharia, Serviço Social, Filosofia e Ciências Econômicas, as quais, pela Lei n°, 

3.958 de 1961, foram, finalmente incorporadas à UI-ERJ e, assim, federalizadas. 

Passou a denominar-se Universidade Federal Fluminense, em 1965, com a Lei n". 

4.831. 

A estrutura da UFF compreende órgãos colegiados e superiores; Órgão 

Central Executivo; Órgão de Assistência e Assessoramento ao Reitor; Órgãos de 

Supervisão e Coordenação da Administração Executiva e órgãos suplementares. 

Dentro dessa estrutura, o Núcleo de Documentação (ND(^) é um órgão 

suplementar vinculado diretamente ao Gabinete do Reitor, tendo sido criado em 

1969. É responsável pela coordenação técnica e administrativa das 21 bibliotecas e 

do Arquivo Geral da Universidade, contando para o desenvolvimento de suas 
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atividades com a Divisão de Serviços Técnicos (DST), Divisão de Arquivos (DA()) 

e Divisão Administrativa (DAD). 

A BIB atende a professores e pesquisadores do Instituto e aos alunos dos 

cursos básicos da área médica, a saber: Medicina, Ilnfermagcni, Nutrição, 

Odontologia, Farmácia, Medicina Veterinária e Psicologia. Possui .1.145 usuários 

inscritos e extende seu atendimento á comunidade em geral. Seu acervo abrange um 

total de 3546 documentos entre livros, teses, folhetos e monografias de conclusão de 

curso e 380 títulos de periódicos, dos quais 111 regularmente assinados, 

correspondendo a 49.835 exemplares. A Biblioteca participa do sistema COMI) 1 

"on line" como biblioteca base e do CCN como unidade cooperante, tendo atendido, 

durante o ano de 1997, a 10.836 consultas e efetuado 18.817 empréstimos de livros. 

A equipe da BIB é formada por quatro bibliotecários, três funcionários 

administrativos, dois prestadores de serviço e dois bolsistas da Universidade. 

PROJETO DE PARTICIPAÇÃO E QUALIDADE 

O NDC vem implantando, desde 1994, em parceria com o Serviço de 

Psicologia Aplicada (SPA) da UFF, o projeto denominado "A questão da 

participação na implementação do projeto de qualidade no atendimento aos usuários 

do Núcleo de Documentação (NDC) da Universidade Federal Muminense". 

Este projeto discute a viabilidade e a utilização dos modelos de participação 

nas organizações públicas, tendo como hipótese básica "a possibilidade de obter-se 

resultados expressivos na qualidade da prestação de serviços num órgão do setor 

público, a partir da implementação de uma gestão que privilegie a questão da 

participação como eixo central na sua fonna de organização interna." O NDC 

espera, com a implantação deste projeto, melhorar a qualidade no atendimento aos 

usuários, transformando-se em um centro de referencia de infonnação dentro da 

comunidade a que serve. 
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o projeto possui uma concepção cíclica, ou seja, suas etapas obccieccm a uma 

seqüência pré - determinada que pennite uma reavaliação a cada final, abrangendo 

cinco fases. 

Durante a primeira fase, que corresponde à leitura dos dados da realidade do 

NDC, foi realizada uma pesquisa de satisfação junto aos usuários (aliuios, 

professores e funcionários) como forma de se obter a identificação dos principais 

pontos de entrave no atendimento prestado aos mesmos, foi feita ainda uma 

pesquisa qualitativa junto aos funcionários do NDC, objetivando captar a cultura 

organizacional do mesmo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas. 

Na segunda fase — identificação dos principais aspectos críticos as 

pesquisas foram analisadas e apresentadas ao cor])o funcional do NDC e aos 

usuários. Foram então levantadas as principais dificuldades através de diversos 

programas implementados neste período, destacando-se entre eles o Programa de 

Desenvolvimento de Equipes. 

Na terceira fase — compreensão dos aspectos críticos a partir de um 

referencial teórico — foram implementados programas de qualificação profissional, 

como o Treinamento para Atendimento ao Cliente e o Curso de formação Básica de 

Gerência, além da realização de palestras sobre temas pertinentes. 

Durante a quarta fase foram levantadas alternativas para a viabilização da 

mudança da realidade, se assim fosse o interesse dos envolvidos no processo, através 

da realização de um encontro geral de todo o coipo funcional no qual foram 

elaborados planos de ação. 

Na quinta fase foi implementado o plano de ação objetivando promover as 

mudanças pretendidas. 

A partir daí o ciclo foi reiniciado com a realização de outro encontro geral. 

Foi também prevista a realização da segunda fase das pesquisas junto aos usuários e 

aos funcionários. 

Um dos programas implementados durante a segunda fase do projeto foi o de 

Desenvolvimento de Equipes. 
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES 

A finalidade do Programa de Desenvolvimento de Ilquipes é possibilitar uma 

reflexão sobre a importância do trabalho em equipe em organi/açòes modernas, 

visando a contribuir para melhoria do desempenho da organi/.açào através da 

participação ativa de seus membros, liberando as necessidades de iniciativa, 

responsabilidade e realização de cada um. 

O programa visa ainda a: 

• "...analisar e contextualizar, no processo de desenvolvimento organizacional e 

gerencial, o programa de equipe e as conseqücMicias do mesmo; 

• aprimorar a comunicação grupai; 

• apontar os processos interpessoais que oconem em uma equipe de trabalho; 

• elaborar um plano de ação para que haja intervenção do grupo cm seu local de 

trabalho priorizando o trabalho de equipe". (UFF/SPA, 1997) 

A metodologia empregada compõe-se de exposições orais, exercícios, 

dinâmicas e discussões em grupos, sempre seguidos de rellexòes e análise dos 

resultados. 

O Programa é desenvolvido em três momentos, a saber: 

1."...Contextualização (teórico + dinâmicas de participação) o conceito de 

participação e sua aplicação nas organizações (l^ordenavc); conceituação do 

trabalho em equipe e seu desenvolvimento na história das organizações; 

relação do DE com a participação. 

2.Troca de percepções (teórico + dinâmicas de percepção) a percepção no plano das 

relações interpessoais (como o grupo se ve) 

3. Plano de ação diagnóstico operacional das dificuldades no desempenho da equipe 

como um todo; propostas de intervenção e consolidação; encaminhamentos para a 

execução de tais propostas. " (UFF/SPA, 1997) 



PARTICIPAÇÃO DA BIBLIOTECA SKTORIAL DO INSIITHIO 

BIOMÉDICO 

Durante a reunião realizada no NDC em abril de 1997, com a parlici|)açAo do 

SPA e das Chefias do Sistema NDC, foram analisados os resultados obtidos pelo 

Projeto de Participação e Qualidade e, dentro deste, o Programa de 

Desenvolvimento de Equipes, tendo sido identificadas as Bibliotecas ciue ainda nào 

haviam participado do mesmo, entre as quais encontrava-sc a BI li. 

Nessa ocasião ficou estabelecido que as Chefias realizariam uma reimiào com 

as equipes nas próprias bibliotecas, com o objetivo de elaborar um diagnóstico das 

principais dificuldades que pudessem estar dificultando um melhor atendimento a 

seus usuários. 

Durante a realização da primeira reunião foram levantados alguns pontos de 

divergência entre os membros da equipe e discutidos alguns aspectos que 

dificultavam as relações com os usuários. A partir dessa reunião foi elaborado o 

diagnóstico (Anexo 1) que, posterionnente, foi encaminhado ao SPA, constituindo- 

se no primeiro passo para a realização do Programa de Desenvolvimento de lujuipes 

na biblioteca. 

A implementação deste Programa na BIB foi iniciada em agosto de 1997, 

contando com a participação dos funcionários da Biblioteca e de estagiárias do SPA, 

O resultado imediato dessa realização foi a conscientização pela equijK" das 

dificuldades existentes, pennitindo que soluções alternativas pudessem ser 

agilizadas. Essas soluções constituiram-se, então, em um Programa de I rabalho 

cujas atividades foram distribuídas e estabelecidos os prazos para sua execução 

(Anexo 2). 

Após a aplicação do Programa na BIB os instrutores do SPA procederam a 

uma avaliação do mesmo favorecendo, assim, uma análise da equipe da Biblioteca 

que foi identificada como possuidora das seguintes características: 

• vontade de progredir e implementar um trabalho de qualidade; 

• estímulo à participação pela Chefia; 
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• inibição da equipe frente à postura da Chefia; 

• relações cordiais entre os membros; 

• necessidade de maior integração entre a equipe para melhor sohiçào dos 

problemas quanto a planejamento e finalização de atividades; 

• consciência das dificuldades advindas da infra-estrutura da universidade. 

Segundo ADAIR (1992), depois de estar reunido durante certo tempo, um 

grupo de trabalho desenvolve uma "personalidade de grupo". O grupo da lílM 

possuía um elevado senso de cordialidade entre seus membros, sendo este fator o 

que caracterizava, de forma mais marcante, a sua personalidade grui)al. ADAIR 

compara os grupos aos seres humanos: 

"... todos somos indivíduos únicos com personalidades, caracteres e 

aparências distintos porém todos temos também necessidades comuns como o sono 

ou a fome." De maneira similar, os grupos também compartilham certas 

necessidades comuns (Figura 1). 

Figura 1 Fonte: ADAIR (1992) 
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A necessidade de executar uma tarefa comum (Círculo da l arefa) descreve a 

idéia de que os grupos têm uma energia coletiva dentro deles para reali/ar o (pie 

estão lá para fazer, isto é, o "anseio de acabar". Se o grupo não consegue concluir 

sua tarefa, esse empenho ficará frustrado (Figura 1). 

A necessidade de manutenção do grupo (Circulo da Mquipe) c uma energia 

que força a coesão do grupo quando este se encontra sob pressão, sob perigo de 

"rachar". As forças que compõem a unidade devem ser mais fortes do que aquelas 

que geram divisão ou desintegração (Figura 1). 

O círculo das necessidades individuais (Círculo do Indivíduo) está 

relacionado com a motivação das pessoas, isto é, com a maneira pela qual as pessoas 

são motivadas por dentro (Figura 1). 

Comparando, então, o esquema proposto por ADAIR (1992), com as 

características ou "traços" da personalidade do grupo da lilli, conforme descrito 

pelo SPA, constatamos que o grupo apresentava os dois círculos inferiores bem 

definidos, porém o Círculo da Tarefa apresentava-se deficitário (Quadro 1). 

Quadro 1 

Características da Equipe da BIB C^) 

Círculo Características 

equipe Vontade de implementar um trabaUio de 

qualidade, relações amistosas, estimiilo à 

participação pela ChcSa 

indivíduo Vontade de progredir, desejo de realização. 

tarefa Necessáno maior integração para mcUior 

solução dos problemas e finalização de i 

atividades. 

(*) Conforme descritas pelo SPA 



Com a questão Tarefa influenciando, de certa forma, negativamente, a equipe 

e o indivíduo, esquematicamente temos: (Figura 2). 

A realização do Programa de Desenvolvimento de L'quipes permitiu que a 

deficiência no Circulo Tarefa fosse visualizada pelos membros da equipe e o esforço 

do grupo foi canalizado para a superação dessa dificuldade. Assim, as atividades 

programadas foram sendo implementadas e as dificuldades foram, paulatinamente, 

vencidas. 

"Cada vez que você atribui uma nova tarefa a um subordinado, vocês dois 

devem saber o que deve ser feito para alcançar as metas ". (WHISS, 1991) 

A implementação de um trabalho em equipe requer o conhecimento, por parte 

de todo o grupo, daquilo que deve ser realizado, das metas a serem alcançadas. Por 

outro lado, é muito mais fácil levar um grupo a realizar determinada tarefa quando 

foi este mesmo grupo o responsável pela decisão sobre sua implementação. V. 

igualmente importante que cada membro do grupo saiba o papel que ele representa, 

e que as outras pessoas contam com ele. 

O acompanhamento da execução das atividades programadas na lilli é feito 

através de reuniões mensais, quando são analisados os resultados obtidos e definidos 

novos rumos, sempre que necessário. Durante essas reuniões a participação é 

estimulada ao mesmo tempo em que é feita uma avaliação do desempenho 

individual e grupai. 
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A aplicação do plano de trabalho proposto a partir do Programa permitiu (iiie 

fossem desenvolvidos vários projetos. 

Uma das primeiras providências foi a modificação do "layout" das instalações 

visando a um melhor aproveitamento do espaço físico, assim como o aumento do 

número de assentos para os usuários. 

Foi realizado o inventário do acervo de livros que resultou, de imediato, na 

atualização dos dados estatísticos. Foi iniciada a fonnação de uma base de dados em 

Micro-Isis a qual se encontra com 663 registros incluídos, correspondendo a 1727 

volumes e a 58% do acervo de livros. Esta base é produto do Projeto de 

Informatização do sistema NDC que prevê a fonnação de bases de dados nas 

bibliotecas setoriais e sua posterior interligação através de rede interna. 

Tendo sido constatado que cerca de 50% do acervo de livros encontrava-se 

bastante danificado, foram descartados 633 exemplares, e iniciado o processo de 

recuperação física do restante. 

Além do Programa de Desenvolvimento de Equipes, foram desenvolvidos 

projetos de atualização e treinamento (Quadro 2). 
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Quadro 2 

Atualização e Treinamento na BIB - 1997 

j Atividade 

1 Curso de Atendimento aos Usuários, 
jUFF/SPA, 1997 

Partiripantos 

02 

Introdução à Informática, UFF/DTA, 1997 04 

Windows, UFF/DTA, 1997 02 

Conectando-se a Internet, UFF/DTA, 1997 02 

Conservação de livros, NDC/LACOKD, 
1997 

01 

Gerência Pública com Qualidade, ENAP, 
1997 

01 

Análise e Melhoria de Processos, ENAP, 
1997 

01 

18° Congresso Brasileiro de Biblioteconomia 

e Documentação, 1997, São Luís 

01 

6° Seminário sobre Automação de 
Bibliotecas e Centros de Documentação, 

1997, Águas de Lindóia 

01 

A mobilização da equipe da BIB possibilitou a abertura de uni canal de 

comunicação maior com a Direção do Instituto Biomédico, permitindo a formação 

de uma parceria que gerou, entre outros benefícios, o compartilliamento dos 

computadores e promoveu a entrada da biblioteca na rede COMIJ T "on line". 

Através de pesquisa de opinião com os usuários do serviço de empréstimo 

foram analisadas as sugestões apresentadas pelos mesmos e elaborado um novo 

Regulamento. 

O conjunto das atividades realizadas demonstra o esforço desenvolvido pelo 

grupo para superação das dificuldades existentes e das suas próprias limitações, 
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comprovando que o conhecimento da realidade conduz a uma maior participação c 

engajamento dos funcionários na execução de suas tarefas e na melhoria de métodos 

de trabalho. Por outro lado, a participação possibilita o aprimoramento dos serviços 

e produtos gerando, consequentemente, melhoria na qualidade de atendimento aos 

clientes. 

CONCLUSÃO 

O Programa de Desenvolvimento de Equipes auxiliou a equipe da BIM a 

obter parâmetros para sua auto avaliação pennitindo aprimorar sua "performance". 

A participação de todos no processo de gerenciamento da biblioteca através 

do compartilhamento das atividades de planejamento, execução, controle e avaliação 

de resultados promove a motivação pelo comprometimento individual e grupai e a 

melhoria nas relações interpessoais. Desperta novos interesses e assegura a 

continuidade do processo gerencial, favorecendo a criatividade e abrindo novas 

perspectivas de atuação e prestação de serviços. 

A fonnação de um grupo heterogêneo de pessoas com a fmalidade de criar 

um novo sistema ou solucionar um problema não é suficiente, lí necessária a 

migração de uma visão bairrista do mundo - a minha função, os meus valores e as 

minhas metas em primeiro lugar - para uma visão mais ampla que diz "estamos 

todos no mesmo barco". O sucesso é o sucesso da equipe, o reconhecimento é o 

reconhecimento da equipe e, se a equipe fracassar, a responsabilidade é de todos os 

seus membros. 

Abstract. 

Experience of the Instituto Biomédico sectorial library in the team-work developing 

program sponsored by Universidade Federal Fluminense. Piesents a redection on 

the importance of the team-work job in the management process. 
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ANEXO 1 

UFF/NDC 

Biblioteca do Instituto Biomédico 

Reunião em 30/4/97 Dificuldades levantadas e propostas de soluções 

1 - Acervo; 

O acervo encontra-se desatualizado sendo insuficiente para atender a demanda. 

Encontra-se ainda bastante danificado. 

Soluções propostas 

• Implantação de uma política de desenvolvimento de coleções - NDCVBibliolecas. 

• Elaboração de Base de Dados, no MICRO-ISIS, de Sugestões para aquisições de 

livros e periódicos. 

• Política de incentivo às doações e pennutas. 

• Política de integração BIB/Corpo docente. 

• Utilização do laboratório de restauração do NDC. 

• Disponibilidade de material para reparos provisórios nos documentos 

danificados, até serem enviados para o laboratório de restauração. 

2 - manutenção 

Constata-se que a limpeza periódica das instalações não é feita de modo adequado e 

que a limpeza do acervo raramente é efetuada; o acervo não é dedeli/ado 

ocasionando excesso de insetos; as lâmpadas não são substituídas com regularidade. 

O ambiente é insalubre. 

Sugestões propostas: 

• Contratação de um profissional exclusivo para a BIB. 

• Verificar no Instituto a possibilidade de melhorar os serviços de manutenção e 

instalação de equipamentos. 
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3 - LAYOUT: 

O layout da biblioteca é inadequado; as janelas não possuem grades protetoras; iiào 

existe controle de guarda volumes e bolsas, o que facilita o extravio de material 

bibliográfico. 

Sugestões propostas: 

• Estudo de viabilidade de conseguirmos aumentar a área da lilli e/ou possuir uma 

sala para depósito. 

• Colocação de grades protetoras nas janelas 

4 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS: 

O material de consumo e os equipamentos disponíveis são insuficientes ou 

inadequados para atender as necessidades. 

Soluções propostas: 

• Tentar dinamizar a remessa de materiais do NDC/BIB. 

• Modificação da política de aquisição de novos equipamentos. 

• Aquisição de linha telefônica. 

5 - padronização 

Falta padronização de procedimentos e de instruções de trabalho; o regulamento de 

empréstimos não está adequado, precisando ser modificado. 

Sugestões propostas: 

• Elaboração de manuais de procedimentos e instruções de trabalho. 

• Modificação do Regulamento de Empréstimos 



ANEXO 2 

UFF/NDC - Biblioteca do Instituto Biomédico 

* Planejamento de Atividades 1997/1998 * 
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Legenda: V - Vanja; A A = Ana Angélica; Mar = Maria; M = Marta; C = Cecilia; K 

= Rabina;; G = Geralda 
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(DES)FAZENDO O MITO SOBRE LIDERANÇA: I RA(, ADOS E LIMH ES 

DA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO NA FUNÇÃO DE 

LÍDER 

1'diia (joincs iMiiliciro 

Profa. do Curso de Biblioteconomia da Ul C. líspecialista cm Sistemas dc 

Informação Automatizados em CicMicia e l ecnologia. lispecialista cm 

Administração de Bibliotecas Públicas e Ivscolares. 

Maria lielcna Leão Macieira 

Bibliotecária e ex-diretora do Subsistema de Bibliotecas de Humanidades da UI'C 

resumo 

Apresenta o fenômeno da liderança, o trabalho em equipe e o comprometimento do 

líder, como elementos de suma importância quando se busca otimi/ar açòes 

empreendedoras para alcançar os objetivos das unidades de informação, llnfati/a a 

responsabilidade dessas organizações na formação de líderes capa/es de promover 

estratégias competentes e flexíveis que garantam soluções ágeis e adequadas para 

que elas superem os obstáculos e as incertezas do amanhã e sobrevivam aos desafios 

dos novos tempos. Reconhece que o êxito dessas unidades dependerá da sua 

capacidade de se organizar e de possuir líderes participativos, inovadores e criativos. 

Mostra os diversos estilos de liderança com enfoques precisos, que podem ser 

apropriado ao contexto infomiacional. 

Palavras-chave: liderança; líder; biblioteca universitária, unidades de informação. 



1 INTRODUÇÃO 

A linha histórica da humanidade demonstra que as translormavòes a as 

evoluções acontecem desde que o homem desenvolveu os conhecimentos e 

habilidades necessárias para trabalhar o meio físico, simplificá-lo e transformá-lo 

segundo suas carências. Por ser criativo, cie inventou as roupas, os abrigos, os 

instrumentos, as ferramentas, a linguagem e outros dispositivos que, somados a 

estes, aceleraram os processos de mudança, desencadearam o |)rogresso e o 

surgimento das organizações. 

Tudo isto nos leva a crer que a mudança é um fenômeno (pic vem 

acompanhando o homem desde os seus primórdios. Por isso, as mudanças Já náo nos 

surpreendem, o que nos causa espanto é a velocidade e a profundidade com (|uc elas 

acontecem. 

Na grande arrancada rumo ao 3° milênio, a humanidade por ser o palco das 

transformações cada vez mais rápidas e expressivas, encara as mudanças como uma 

constante na vida do homem e das organizações, e por medida de sobrevivência, 

passa a conviver com elas procurando conciliar de maneira natural e harmônica, as 

necessidades pessoais e profissionais do indivíduo, integrando o homem no 

ambiente de trabalho, afinado com os objetivos e a missào da organizaçào. 

Nasce assim, o binômio homem x organização e na medida que surge a 

preocupação em conduzir e administrar adequadamente esta relaçào, as organizações 

precisam de um amplo processo de reestruturação que pennita uma análise mais 

acurada, de reordenação de estruturas, de rotinas, de conninicações e 

desenvolvimento de pessoal. Este desafio, está diretamente relacionado á questão da 

liderança que, segundo Davis (1992 p. 150) "sem ela, uma organização será apenas 

uma confusão de pessoas e máquinas, do mesmo modo que uma orquestra sem 

maestro será somente músicos e instrumentos. A orquestra como a organização 

requerem liderança para desenvolver ao máximo seus preciosos ativos." 

Este assunto nos despertou interesse e integrado a nossa sólida experiência de 

trabalho no contexto infoniiacional, resolvemos estudá-lo, especificamente, nas 
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unidades de informação. Entretanto, realizar um estudo sobre liderança nessas 

organizações, é não querer, apenas, compreender o fenômeno, mas é também tentar 

conhecer a importância crucial do profissional da informação, como líder nesse 

contexto. 

Este trabalho não tem, a pretensão de cobrir exaustivamente o assunto. Pelo 

contrário, seu objetivo é modesto e não vai além de apresentações de idéias, pontos 

de vistas e abordagens ligadas a liderança, e ao que possa ser útil ao profissional da 

informação quando da função de líder. 

2 AS DIMENSÕES DE LIDERANÇA: ASPECTOS A CONSIDERAR 

"À liderança potente é uma questcw de estar consciente do (fite está 

acontecendo no grupo e agir apropriadamente. Ações especificas são menos 

importantes do que a clareza e a consciência do lider. H, por essa razão que nào 

existem exercícios ou formulas que garantam uma liderança hem-sucedula. " 

l .ao IV.u 

Há quem afirme que os primeiros estudos sobre liderança surgiram cm 1^)01, 

mas na realidade os estudos mais sérios, com fundamentação cientifica neste campo, 

datam da década de 1920 a 1930, quando se iniciaram as célebres observações nas 

fábricas de Hawthorne da Western Electric, nos Estados Unidos. 

A liderança é um aspecto da administração, lí um mecanismo ca|)a/. de 

harmonizar as necessidades dos indivíduos com as exigências da organização. H um 

processo abrangente que ocorre praticamente em todos os segmentos da sociedade: 

na família, na escola, na empresa enfim, em todas as integrações sociais, l-la se 

manifesta sempre que uma pessoa procura, de qualquer maneira, iniluenciar o 

comportamento de outra, ou de um grupo, com vistas a alcançar objetivos. 

Ao analisarmos o campo desta relação sui generis denominada liderança 

percebemos que ainda há muito por estudar, principalmente, por este assunto possuir 

um profundo sentido social e psicológico, e ser utilizado por muitos, nas mais 

diferentes concepções, o que dificulta razoavelmente a sua compreensão. 



Considerações retratadas aqui, aparentemente diversas, (luirani com a leitura 

de alguns autores, cujas abordagens, aqui apresentadas, servirão como ponto de 

partida para nossas observações e conclusões. 

Nos estudos de Drucker (1996, p. 1) considerado o pai da administraçAo 

moderna, " o líder tem que gerenciar a si próprio; conhecer as suas forças e colocá- 

las em benefício dos bons propósitos. A liderança começa, iiAo quando você 

estabelece regras para os outros, mas quando você traça regras nuiitos exigentes para 

si próprio." Para Tannenbaum, Wesclieler, IMassarick (1972, p.3) "liderança é a 

influência interpessoal exercida numa situação e dirigida, através do processo de 

comunicação para consecução de objetivos comuns." líssa liderança não seria 

apenas no sentido hierárquico chefia x subordinado, mas em qualquer situação em 

que uma pessoa exerça influência sobre outra. 

Fielder & Chemers (1981,p.3) afímiam que; "liderança é a tomada de 

iniciativas que resultam num padrão homogêneo de interação em grupo, voltada para 

a solução de problemas mútuos." 

Burns apud Lapierre (1995, p. 71) enfatiza a liderança como um "processo 

recíproco de mobilização de recursos econômicos, políticos e outros, vivido 

num contexto de cooperação e conflito, por pessoas que possuem certas motivações 

e valores, para atingir objetivos perseguidos individual ou conjuntamente pelos 

líderes e seus seguidores." 

Embora exista muitos conceitos e definições, observamos que a liderança: 

a) é caracterizada pela atitude integrada e dirigida para um objetivo comum ao líder 

e ao grupo; 

b) depende da aceitação integral do líder pelo grupo, de modo a se conseguir uma 

integração do esforço e; 

c) se processa dentro de um ambiente condicionado por forças sociais, formais e 

informais. 

Isto nos leva a crer que em princípio a liderança não é outra coisa senão a 

função exercida pelo líder. O líder lidera por se destacar e influenciar um grupo. 



Portanto, a proeminència e a influencia são duas condições essenciais à 

caracterização do líder. Podemos, assim, dizer que liderar é conduzir uma pessoa ou 

grupo a agir de determinada maneira em uma determinada situação. 

Consequentemente, diante destas análises, deduzimos que se pode apiciuler a 

liderar e que, para liderar não bastam, apenas, as qualidades do líder, é necessário 

haver uma situação onde, o clima social e os objetivos passam a ser fatores 

preponderantes. 

Outro aspecto a considerar neste estudo, diz respeito aos tipos de liderança, 

que segundo Uris apud Krause (1981, p.76) podem ser estabelecidos através dos 

seguintes fatores determinantes: necessidades humanas fundamentais dos 

indivíduos; modo de ser do grupo propriamente dito; situação e; personalidade do 

chefe. 

Dentre os vários tipos de liderança, achamos oportuno fixar os três seguintes: 

democrático, autocrático e liberal. A escolha se justifica por serem os que mais se 

aproximam da realidade das empresas. O quadro abaixo expõe algumas 

características destes estilo de liderança: 

CLIMA AUTUDE DO GRUPO TOMADA DE DECISÃO RESPONSABILDADE 

Autocrático Obediência no Chefe no Chefe 

Democrático Cooperação Chefe/Grupo Chefe/Grupo 

Liberal Iniciativa Indivíduos Indivíduos 

Como vimos, nos resta uma curiosidade. Qual será o tipo de liderança mais 

adequado as unidades de informação? Antes de fazennos algumas considerações 

desta natureza, vejamos o que Krause (1981, p.74) aílnna: "em determinadas 

situações, a liderança autocrática é a mais adequada; sob certas situações, a liderança 

democrática é a melhor; sob detenninadas condições, a liderança liberal é a melhor." 

Isto posto, podemos afirmar que o líder deve saber a cada momento, escolher 

determinada solução para certa situação e, ter sempre em mente que: liderança 
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autocrática não significa ditadura; liderança democrática nào é por tudo a voto; 

liderança liberal não significa ausência de liderança. A liderança é especifica em 

relação à situação que no momento se investiga. Aparentemente difícil esta 

adaptação, no entanto o profissional da infonnação para exercer a função de lider 

não precisa mudar de personalidade, basta mudar o modo de agir. 

Diante destas considerações podemos afmnar que a sobrevivcMicia, o 

progresso e o êxito das unidades de infonnação estão relacionados diretamente com 

a função da liderança, tendo o profissional da infonnação, um papel preponderante 

nesse processo. 

3 CHEFIA E LIDERANÇA: Uma questão polêmica 

"Nem nossas inlcnções, nem nossas motivações, nem nossos ohjeíivos, nem 

nossas relações transcendentais com o sentido da história são uma garantia ou uma 

prova do sucesso das nossas empresas. " 

M. Crozier e l'. 1'riedberg 

Ao nascer, a função de chefia foi denominada de capatazia, ou seja, o 

ascendente do líder foi chamado de capataz. Depois passou a ser chefe. Usamos 

ainda hoje várias expressões como: supervisor, inspetor, gerente etc. llmbora isto 

aconteça, percebemos que estas expressões, aos poucos, estão sendo esquecidas, 

para dar lugar a liderança. Isto é, desaparece o chefe, nasce o líder. 

Por este motivo muitos ainda confundem, chefia e liderança. Alguns chegam 

até confundi-las, usando-as como sinônimos. Na verdade, surgem muitas 

contradições quando se tenta conceituar estes dois tennos. Porém, o certo é que, nem 

todo chefe é líder. Poderá sê-lo, desde que aja no sentido de obter particijjação, 

envolvimento e adesão do grupo, no alcance dos objetivos. 

Para facilitar uma melhor compreensão desse estudo resolvemos distinguir os 

termos: chefiar e liderar. Chefiar " é simplesmente, fazer um grupo funcionar para 

que sejam atingidos determinado objetivos. Enquanto, que o liderar, é mais do que 

..cr. é a habilidade de exercer influência e ser influenciado pelo grupo, através de 
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um processo de relações interpessoais adequadas para a coiisccuvào de um ou mais 

objetivos comuns a todos os participantes." (SENAC, 199, p.4()). "l iderar é engajar- 

se em um ato que inicia uma estrutura nas interações como parte do processo de 

solucionar um problema mútuo." (Henfil apud Penteado ,1986, p.K) Vemos o quanto 

é polêmica esta relação mas, na tentativa de entendennos melhor as diferenças de 

comportamento entre chefe e líder, apresentamos a seguir, um quadro com 

abordagem de alguns enfoques. 

i CHEFE; tem a visão de que: LÍDER: tem a visão de que 

Administra recursos humanos Lidera pessoas 

Precisa ganhar sempre Precisa ganhar mais do que perder 

Tem todo o poder Tem competência 

Conflitos são aborrecidos Conflitos são lições 

Crises são nscos Cnscs são oportunidades 

Pessoas trabalham por dinheiro Pessoas trabalham também por dinlieiro 

Tem subordinados e chefes Tem parceiros 

Este paralelo mostra, claramente, os diferentes pontos dc vista de quem cheíla 

e de quem lidera. No nosso entendimento é absolutamente indispensável reali/ar um 

esforço para ampliar a visão das empresas no sentido de acreditar que além das 

qualificações de gerenciamento, são necessárias também as qualidades de liderança, 

a fim de que a eficiência e a eficácia sejam alcançadas e o êxito seja um fenômeno 

concreto. 

Reconhecemos que também o chefe deve liderar para que o seu grupo de 

trabalho possa otimizar suas potencialidades e a plena satisfação no trabalho. NAo 

podemos mais conceber um chefe que não conheça nem pratique os princípios da 

liderança no sentido de obterem as melhores condições humanas de trabalho. Daí a 

necessidade do chefe aprender a ser líder. Assim, podemos concluir (pie não há 

chefia e liderança. A liderança é um processo de chefia. 
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4 A LIDERANÇA E O PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO: 

(des)simplificando uma relação delicada 

" A empresa pós-empreenJedora representa o triunfo c/o processo sohre a 

estrutura. Isto significa que relacionamentos, comunicação e flexihilulaile, í/í/c 

permitem combinar temporariamente os recursos existentes, serào mais iniporlanies 

do que só canais formais e as relações hierárquicas representadas no 

organograma." 

R. M. Kraiuoi 

A busca constante, no mercado, por perfonnancc tornou o fcnoincno 

liderança, uma discussão imprescindível dentro das organizações e como lalamos. 

sempre, em organizações como entidade em processo de mudança, nada impede (jue 

essa entidade seja uma biblioteca, para que nossas reílexões possam iluir. 

Julgando as afirmações de Grandi (1982, p.7) "as exigcMicias cicnlillca c 

tecnológica levaram os responsáveis pelos serviços bibliotecários a uma avaliaçAo e 

revisão dos objetivos, métodos e desempenhos adotados no sentido de adcíiuareni à 

nova situação", e considerando, ainda, que as unidades de informação/bibliotecas, 

são reconhecidas como sistemas abertos em constante diiuunismo interno e amplo 

intercâmbio com o ambiente externo, fica visível que essas entidades não poderão 

sobreviver sem um mínimo de disciplina, de procedimentos e de lideres que 

garantam harmonia, orientem as ações coletivas e dignifiquem a relação homem x 

trabalho, contribuindo positivamente para uma nova ordem social, visualizando e 

identificando futuros alternativos para estas organizações. 

Isto posto, percebemos não ser estranho que as unidades de informação 

revolucionem sua administração, seus objetivos, suas funções para penetrar com 

niais força na mentalidade dos seus usuários e, considerando a (luestão da 

interdisciplinaridade esteja em busca de soluções para os seus problemas cm outras 

áreas do conhecimento humano. Adentra a administração e retira desta ciC-ncia, 

niecanismos capazes de contribuir nesse processo revolucionário, l-ntre esses 
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mecanismos encontra a liderança, que adotada com intensidade e dinamismo gera 

um trabalho eficaz, produtivo e participativo. 

O que queremos tomar explícito é que diante destes fatos, torna-se evidenle 

que a liderança se tomou vital para a sobrevivência das unidades de inIormaçAo. 

Mas, como adotá-la de forma a produzir resultados otimizados? haja vista na prática, 

este processo " ser uma função da situação, da cultura, do contexto e dos costumes, 

tanto quanto é uma função de atributos pessoais e estruturas de grupos." (Penteado, 

1969, p.ll) 

A questão direciona-se, então, as seguintes perguntas-chaves; quem lidera as 

unidades infonnacionais? quem é capaz de impulsioná-las em direção as nuidanças, 

aos resultados preestabelecidos e aos que superam as expectativas? 

Como podemos ver, a partir das discussões anteriores, somente os 

verdadeiros lideres de mudanças poderão assumir estas responsabilidades. Cabe, 

então, as unidades de informação formar esses líderes de forma a agir como 

verdadeiros agentes de mudança capazes de dar um novo enfoque ao fenômeno 

liderança como catalisadora da eficácia no trabalho infonnacional, principalmente 

neste momento de transição mmo ao 3° milênio, em que se delineia um novo 

profissional da informação capaz de: melhor gerir os escassos recursos disponíveis; 

conduzir o grupo a agir como uma equipe; manter e dirigir pessoas produtivas, ser 

fiel á sua missão; á sua visão e aos seus valores. 

Muito tem sido escrito sobre liderança nas unidades informacionais. Cremos 

firmemente ser ela a própria essência para des-simplificar a realidade dessas 

unidades, de forma a desenvolver na sua administração o exercício inovador de 

pensar o fenômeno liderança, diante dos seus vários estilos e de situações concretas 

e definidas. 

Por mais que fiquemos contentes com o aparente progresso que se tem 

conseguido no entendimento da liderança, no cenário infomiacional, não deixa de 

ser importante reconhecer que ainda há muito que se conhecer a respeito desta 

função. Há muito facetas a se considerar. 
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Consequentemente, se o profissional da infonnaçào desejar ser um lidcr bem 

sucedido, é indispensável que reflita sobre o estilo de liderança adotado ou, (jue (em 

tendência a adotar, como também, considerar três elementos básicos: Os propósitos 

comuns, os seus colaboradores e a sua realidade. Somente assim, ele conseguirá 

induzir ou persuadir o grupo a contribuir com vontade para alcançar as metas e os 

objetivos organizacionais, sem constrangimentos, saindo sempre dos limites 

imaginários das convenções administrativas que, muitas vezes bloqueiam as 

inovações e a criatividade e impõem restrições sobre os seus pensamentos. 

Portanto, para salientar e fixar bem as diferenças entre os vários estilos de 

liderança, resolvemos enfatizar alguns tipos de liderança para facilitar a 

compreensão do panorama geral deste assunto. Por expericMicia própria, constatamos 

que cada um desses estilos está ligado, evidentemente, a personalidade do lidcr. 

Consequentemente, cabe ao profissional da infonnaçào escolher aquele (jue mais 

condiz com a sua personalidade e que possa eliminar os pontos fracos do grupo, |)ois 

este fornecerá os elementos necessários ao bom desempenho da funçáo. 

LÍDER AUTORITÁRIO - aquele que detemiina as idéias e o que será 

executado pelo grupo, e isso implica na obediência por parte dos demais, l- 

extremamente dominador e pessoal nos elogios e nas criticas ao trabalho de cada 

membro do grupo. Muitos condenam esta postura, c acham inválido este tipo de 

comportamento. Sua origem remonta da antigüidade. Apesar deste comportamento 

ser considerado inadequado, o seu uso tem provado certa eficiência cm algumas 

ocasiões, e com certo tipo de pessoas lideradas. Pensemos por exemplo, em um 

grupo relutante no cumprimento de seus deveres e que nào quer colaborar nem 

assumir responsabilidades. 

líder democrático - aquele que detennina, junto com o grupo, as 

diretrizes, permitindo o grupo esboçar as técnicas para alcançar os objetivos 

desejados. É impessoal e objetivo em suas críticas e elogios. Para ele, o grupo é o 

centro das decisões. Acreditamos que a ação do líder democrático é de suma 

importância para o progresso da organização. 
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LÍDER LIBERAL - Aquele que participa o miiiiino possível do processo 

administrativo. Dá total liberdade ao grupo para traçar diretrizes. Apresenta apenas 

alternativas ao grupo. 

LÍDER SITUACIONAL - é aquele que assume seu estilo cie liderança 

dependendo mais da situação do que da personalidade. A postura deste líder brota 

ante as diferentes situações que ele detecta no dia-a-dia. Possui uni estilo adequado 

para cada situação. 

LÍDER EMERGENTE - diz respeito aquele que surge e assume o comando 

por reunir mais qualidades e habilidades para conduzir o grupo aos objetivos 

diretamente relacionados a uma situação especifica. Por exemplo, num caso 

extraordinário, onde determinadas ações devem ser traçadas de imediato. 

Assim, entendemos que tanto as situações como os grupos variam; os líderes, 

também. Portanto, um líder não pode assumir uma determinada postura e eternizá-la. 

Mas ao contrário ele deve assumir uma posição adequada sempre levando em 

consideração o tipo de tarefa a ser executada, as pessoas lideradas e a situação a ser 

enfrentada. Por isto, comumente afinnamos que o êxito do líder e de seus liderados 

está diretamente ligada ao estilo de liderança adotado. 

Contudo, em lugar de sugerirmos uma escolha entre os diversos estilos de 

liderança, aqui apontados, decidimos oferecer todo um espaço com enfoques 

precisos dos estilos, sem sugestão de que um esteja sempre certo e o outro esteja 

errado para que o profissional da informação com um senso crítico apurado possa 

refletir em cima dessas considerações, haja vista um estilo apropriado de liderança 

depender de situações e personalidades. 

Portanto, os profissionais envolvidos com o trabalho informacional devem 

adotar a liderança como uma forma de mudança porque atualmente, ela é de vital 

importância e seu efeito cumulativo faz a diferença entre as burocracias sufocantes e 

as organizações vivas e flexíveis. Acreditamos assim, que a ação do prollssional da 

informação, como líder, somado às variáveis: atualização do acervo, diversidade de 
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produtos e servidos ofertados, satisfação dos clientes e dos profissionais sAo 

elementos de relevância para o progresso e o êxito das unidades de infonuação. 

5 CONCLUSÃO 

As mudanças organizacionais são processos amplos e complexos, e porípie 

não afirmar necessários para que uma organização sobreviva neste contexto. Muitos 

concordam que o princípio de sucesso não se dá apenas no nível econômico c 

tecnológico. Atualmente não há dúvidas, que a liderança é considerada um 

mecanismo eficaz e competitivo para a organização. 

Para remate final deste estudo, o que pode instigar discussões mais 

aprofundadas acerca do mesmo, consideramos alguns pontos básicos que servem de 

delimitadores do assunto em pauta; 

a) O êxito da liderança está diretamente relacionado com as relações interpessoais, 

com o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas ao 

grupo, á situação e aos propósitos comuns; 

b) só há liderança quando existe autoridade consentida; 

c) não é suficiente querer ser líder; é preciso saber liderar; 

d) nenhum estilo de liderança é o mais adequado, cada estilo é provavelmente cfica/ 

sob um dado conjunto de condições dependente dos requisitos da realidade 

percebida pelos líderes. 

Portanto, todas os profissionais engajados no contexto informacional devem 

considerar o fenômeno de liderança nas decisões gerências. Muitos líderes das 

unidades de informação só se preocupam com a rotina de seus cargos e os 

desempenham sem imaginação. E necessário uma maior sensibilização para esta 

causa pois, a liderança pode ajudá-los a tomar o trabalho infonnacional mais eficaz. 

Eis algumas sugestões de compromissos de liderança para profissionais que, 

estão preocupados em acompanhar as mudanças e encontrar caminhos alternativos 

para que as unidades de informação sobrevivam aos desafios do novo século: 

a) buscar oportunidades, experimentar e assumir riscos; 

107 



c) pressentir o futuro, recrutar outras pessoa e fomentar a colaboração; 

d) fortalecer os outros, dar exemplo consistentes, planejar pequenas vitórias, 

reconhecer as contribuições individuais e comemorar as realizações. 

Em suma captamos que existindo maior liberdade de açào e participação 

maciça do grupo, a biblioteca, terá maiores oportunidades de êxito. Para isto, é 

necessário que o profissional da infonnação seja um líder participativo, aberto, 

flexível em seu comportamento, inovador na suas decisões e que resgate o processo 

da liderança para cultivar a objetividade, a detenninação, o autocontrole e a 

autoconfiança na busca constante de bons resultados. 

Sem duvida, podemos afirmar que este assunto é muito amplo, motivo pelo 

qual não podemos esperar que o profissional da infonnaçào se familiarize de 

imediato. Entretanto, não há razão para que ele não conheça os enfoques essenciais 

da liderança discutidos neste estudo que consideramos limitados, mas suficientes 

para iniciar um trabalho, considerável sobre o tema, nas unidades de infonnação. 

Até mesmo porque, em qualquer área do conhecimento conhecer não basta. Iv 

preciso que o profissional seja capaz de colocar o conhecimento em prática 

abstract 

Leadership, team-work and the leader's engagement are described as import 

elements whwn one attempts to optimize actions in order to achieve information 

units goals. Emphasizes the organizations responsibility promoting the 

leader'srmation and be able to develop strategies foi-warding them to overcome 

difficulties and challenges. Points out that the infonnation units success will depend 

of its own organizational capacity, and the leaders must be participant innovator and 

creative Also decribes some leadership styles emphasizing them on an information 

al context. 

j^ey word: leading; leader; universitary library; information units. 
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LOOKINK AT THE LEADING: THE LEADER LIKE AíiENl OK 

CHANGING AT THE INFORMATIONAL SCENERIES. 

In a world of higt competition the serach by the efTiy in the organization goes by 

being a constant. The recognition of the process of leading, the work in group, anil 

the compro'^'se of the leadersand led ones are considerated important mechanism at 

the optimizing of the purposes and the objectives of all that arc involved in the 

informational sceneries depends on its capacity of organizing, of getting a leader 

capable of promoting strategies of competent and flexible actions that guarantee 

appropriate, agile and adequate solutions to survive the challenges of the 3" nnlcmo'.' 
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(DES)MOTIVAÇÃO E FONTES DE ESTRESSE EM BIBLIO I EÍ AS 

UNIVERSITÁRIAS 

Dario Crispiiu clc Assis 

Mestre em Biblioteconomia. Bibliotecário chefe do ISCVUI BA 

resumo 

De acordo com o estudo realizado entre os bibliotecários pertencentes ao quadro de 

do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia, e baseado em estudos 

sobre estresse e motivação considera-se os fatores da desmotivaçáo, como jiossiveis 

fontes de estresse entre os bibliotecários daquela instituição. 

1. introdução 

Motivação e estresse têm sido objeto de estudos nas mais diversas áreas do 

conhecimento, focalizando o ambiente de trabalho, o desempenho dos indivíduos 

nas organizações, com vistas à melhoria da qualidade de seus produtos e serviços. 

Estes temas ultimamente tem sido alvo de debates entre os estudiosos das 

mais variadas áreas, onde nota-se uma tendência à interdisciplinaridade, o objetivo 

destes estudos têm sido de abordar a motivação e o estresse como fator de melhoria 

da produção. 

Assim, a motivação e o estresse explicam em parte o comportamento das 

pessoas. Os fatores motivacionais ou intrínsecos, de acordo com esta perspectiva, 

estão relacionados com o conteúdo do cargo, o ambiente, a satisfação e a nature/a 

das tarefas que o indivíduo realiza ASSIS (1997). Para l-AI.CONl (1995). 

rnotivação é o nível médio de satisfação de um grupo de pessoas. í- o estado de 

saúde mental do grupo. Deste modo, estes fatores estão sobre o controle dos 

indivíduos por estarem relacionados às tarefas que executam. 

O objetivo deste trabalho é relacionar a motivação com as fontes de estresse 

em bibliotecários universitários tendo como base parte de um capítulo da dissertação 
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de mestrado que apresentamos à PUCCAMP, para obtenção do titulo de mestre em 

1997, onde foram entrevistados os 60 sujeitos, em sua totalidade, eoniponcntes do 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia, julho de 1W7, época de 

realização da Pesquisa. 

2. CONCEITO DE ESTRESSE 

É evidente a grande preocupação da sociedade com a passagem ao terceiio 

milênio: a globalização da economia; as mudanças aceleradas; a aplicação e 

conseqüente uso de novas tecnologias, determinando com esse fenômeno, rellcxòes 

nos diversos campos da ciência, inclusive no da administração; com as propostas de 

revisão do fazer - saber - fazer das diversas ocupações, com vistas a uma nova 

divisão do trabalho, (pós-fordismo, um homem, várias funções várias mátiuinas) e 

também na melhoria da qualidade de vida do ser humano naquele ambiente. 

A sociedade vivência uma época de transição com nuidanças rápidas cm 

todos os seus segmentos. Dentre elas se encontra a mudança de comportamento e 

atitudes, não só no segmento familiar, mas principalmente no do trabalho, onde os 

indivíduos passam a maior parte do seu tempo buscando insumos para satisfazer as 

suas necessidades de sobrevivência, com vistas a atingir as suas metas e objetivos de 

vida. 

As exigências e pressões sociais exercidas no indivíduo, onde lhes sAo 

cobradas alta produtividade e qualidade de seus serviços, provocadas também pelas 

randes e rápidas mudanças, com apropriação de novas tecnologias, às ve/es sem o 
C> 

devido treinamento, têm influenciado o seu compoilamento social. 

Uma característica marcante dessa época é o estresse na maioria das 

sociedades, determinando com as empresas dentro de um mercado super 

competitivo, na corrida por se posicionarem, encontrem reais dificuldades para 

nianter seus empregados sadios e motivados. 

Atualmente, é comum ouvir, nos meios de comunicação, abordagens diversas 

sobre o estresse relacionadas com as variadas ocupações profissionais. 
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Estudos e programas têm sido desenvolvidos em todo o nuiiulo com \ islãs a 

detectar, minorar e prevenir as doenças em seus funcionários, e cjuc segundo 

DELBONI (1977), "o estresse tem papel de destaque entre eles." 

Historiando o estresse, BOUCHER e BINETI E (1992) allrmam cpie "na 

metade do séc. XIX Claude Bernard já indicara que a fluidez do meio interior ora 

condição para uma vida independente, isto é, que todo animal vivo tendia a mauler 

um estado de estabilidade interna; e isso a despeito das mudanças em seu meio 

externo". LIPP, MALAGRIS (1995), infonna que "Hans Selye em 1926 ulili/ou o 

termo estresse pela primeira vez na área da saúde para designar um conjuiUo do 

reações não especificas que ele havia observado em pacientes sofrendo do patologias 

as mais diversas". E ainda que "em 1936 defmiu como uma "síndrome gorai do 

adaptação" e em 1979 redefiniu como "uma resposta não especifica do corpo a 

qualquer exigência." 

LAZARUS e LAZARUS (1994) apud LIPP (1996) informam que "as 

primeiras referências à palavra estresse significando "aflição, adversidade", datam 

do séc. XIV", e ainda citando SPIELBERG (1979). "o vocábulo que tem origem no 

latim, passou a ser utilizado em inglês para designar "opressão, desconforto, 

adversidade", e que em "1936 o endocrinologista Hans Selyo introduziu o lormo 

para designar uma síndrome produzida por vários agentes nocivos." 

A palavra "estresse" tem conquistado uma grande popularidade nos últimos 

anos. Uma das questões primárias, porém, quando se trata de estresse, é a 

dificuldade em conceituá-lo, posto que inúmeros significados se agregaram ao 

termo, e o mesmo pode ser entendido sob o prisma da Psicologia, sobretudo pela 

psicologia das Organizações, da Fisiologia, e, ainda, sob a ótica da Medicina, 

especialmente pela Medicina do Trabalho. 

BOUCHER e BINETTE (1992), afirmam "estarmos longe de uma dofmiçAo 

unívoca do termo estresse." LIPP (1996), define o estresse como "uma reação do 

organismo, com componentes físicos e ou psicológicos, causada pelas alterações 

psico-fisiológicas que ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que, 
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de um modo ou de outro, a irrite, amedronte ou confuiida, ou mesmo cjiie a la^a 

imensamente feliz." 

Para MOLINA (1996), estresse é "qualquer situaçAo aguda ou crônica (pic 

produz uma mudança no comportamento físico e no estado emocionai do iiuiiviiiuo 

e uma resposta de adaptação psico-fisiológica que pode ser negativa ou positiva no 

organismo"(...) pode também ser descrito como "uma força, tensào, pressAo 

compressão", ou ainda como um estado físico ou psíquico "carregado dc cneigia 

deformante." 

Nesse sentido, o estresse, de acordo com UACCARC) (1991). "é toda a 

capacidade de adaptação do indivíduo frente a um novo desafio, isto é, (pie pode 

deixar o organismo em tensão e inquietude, não só a nível de suas forças llsicas, mas 

principalmente psíquicas" 

Para SANTOS (1994), o estresse é um estado entre saúde e doença |)oi tanto 

"... um estado durante o qual o corpo luta contra o agente causador da doença." 

Contudo, este mesmo autor afinna que existe uma diferença entre doença e 

estresse por esta mostrar sintomas e sinais evidentes, pois algumas ve/es, o 

indivíduo não reconhece os abalos (físicos - psíquicos) porque associa causas do 

estresse à doença, quando na verdade, é o contrário. 

Por sua vez ARROBA e JAMES (1988), explicitam haver uma confusão 

conceituai sobre estresse, que para eles é conhecido como pressão. V. afirmam ser 

"uma resposta a um nível de pressão inadequada", e pressão seria o conjunto dc 

exigências sobre o indivíduo, sendo este de natureza física e psicológica. 

Contudo, pressão em quantidade iiregular, imprópria, e não programada e (pic 

excede o limite do físico e do psicológico, pode gerar o estresse. No entanto, o 

indivíduo poderá também fícar estressado quando da ausência de pressão. 

Diante dos conceitos colocados, neste estudo, o estresse será entendido como 

o conjunto das reações físicas e mentais do indivíduo a pressões e exigências 

internas e externas do ambiente em que ele atua. 
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Existe também certa celeuma quanto às causas ou fontes cie estresse. Para 

alguns autores, a exemplo, de BACCARO (1990), HANSON (1989), lUlNCil-, 

(1989), ARROBA & JAMES (1988), é o medo, falta de lazer, sedentarismo, excesso 

de elementos tóxicos (cigarros, bebidas) e principalmente quando o indivíduo 

inserido no meio de produção, não tem o seu trabalho reconhecido pelos pares. 

Acrescenta-se, ainda, a este quadro, o fato de esse mesmo indivíduo nào 

encontrar ressonância para as suas realizações pessoais e profissionais, aliado à falta 

de condições materiais, financeiras, ambientais, isto é, quando o contexto 

organizacional não propicia o alcance das necessidades explicitadas por MASl.OW; 

segurança fisiológica, auto-estima, (CHIAVENATO, 1993) dentre outros. 

Pode-se concluir, por estes autores, o quão complexo é o tema aqui proposto. 

Esta dificuldade se dá também, por ser o estresse uin campo de estudo ainda lecentc 

Este assunto começou a ser objeto de estudo a partir do momento em ijue ocorreram 

mudanças profundas no comportamento cotidiano do indivíduo. 

3. estresse e trabalho 

Atualmente o estresse tem havido muitas discussões sobre o tema, 

particularmente, as Ciências Sociais, têm demonstrado uma grande preocupação 

com as condições de vida dos trabalhadores nos seus vários campos de atuação, seja 

na fábrica, no campo, na rua, nas universidades etc. A psicologia, a sociologia, a 

antropologia e a administração dentre outras, têm realizado estudos sobre o homem 

e o seu ambiente de trabalho visando o seu desenvolvimento e bem estar. 

O processo evolutivo pelo qual tem passado o trabalho humano, passando da 

manufatura à industrialização, e recentemente à utilização da tecnologia ila 

automação, vem, por um lado, reduzindo algumas cargas de trabalho, e por 

conseguinte, provocando uma mudança na tradicional divisão do mesmo. Parece 

marcar esta passagem uma mudança de posição que pode ser representaila pelas 

noções de verticalidade e horizontalidade. 
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Por outro lado, tem trazido muitos problemas, dentre eles, a eom|)elitividade. 

a insegurança, a capacitação, as pressões e os relacionamentos interpessoais enire 

outros, influenciando, desse modo, na produtividade, num mercado exigente, onde 

cada vez mais a qualidade nos produtos e serviços desses trabalhadores se torna um 

item primordial, ocasionando um desgaste físico e mental. 

O homem contemporâneo constantemente e submetido a períodos de estresse. 

As tensões criadas no cotidiano da empresa entre os empregados cm seus diversi>s 

níveis hierárquicos, implicam na redução do desempenho de funções, na sua 

motivação, e na eficiência de suas operações. 

Os conflitos inteipessoais, a escassez de tempo para realizar as tarefas cpic o 

cargo exige, a remuneração inadequada à atividade exercida, o ambiente impró|)rio 

ao desempenho de funções, a insegurança, a pressa e a desmotivaçAo estão 

traduzidas na queda dessa eficiência. 

LIPP (1996) explica esta situação, quando afmna ser "a maior fonte de 

estresse para os adultos é o estresse profissional, há pouco de.scrito pela Organização 

Mundial da Saúde como uma epidemia global". I' explica que "o estresse 

ocupacional é mais freqüente quando há a percepção de se ler nuntas 

responsabilidades significativas, mas poucas possibilidades de tomadas de decisões 

e controle." Às quais se acrescenta o acúmulo de tarefas e o tempo escasso para 

realizá-las. 

Segundo estes autores, o estresse e um problema das sociedades modernas e 

que precisa ser melhor entendido para possibilitar os estressados ou propensos ao 

estresse combatê-lo, ou como afinna HANSON (1989,), "o estresse não é um 

iniiTiigo: é seu aliado, se for administrado adequadamente." 

LIPP (1996) complementando, afinna que "embora os problemas provenham 

iTiais da falta de adaptação ao ambiente da pessoa do que do próprio trabalho, 

algumas ocupações podem ser mais caracterizadas por essas tendcMicias e estão 

associadas a taxas maiores de doenças cardiovasculares e hipertensão em estudos 

bem documentados." 
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LIPP tem realizado e orientado no Brasil vários trabalhos solirc estresse, 

relacionado com as mais diversas ocupações profissionais, resultando inclusive na 

publicação de uma obra, que tem um enfoque interdisciplinar. 1'a/. parte deste estudo 

textos que dizem respeito a: Estresse social e reatividade cardiovascular infantil: um 

estudo psicofisiológico ( ALCINO, 1996); Estresse e qualidade de vida 

(TANGANELLl, 1996), entre outros. 

Particularmente merece destacar nesta obra, entretanto, a parte dois onde se 

encontram alguns estudos sobre o estresse ocupacional, como os seguintes: Estresse 

ocupacional do professor (REINHOLD, 1966), Estresse na polícia militar: |)roposta 

de um curso de controle de estresse (ROMANO, 1966), lístresse ocui)acional do 

psicólogo clínico: seus sintomas, suas fontes e as estratégias utilizadas |)ara controlá- 

lo (COVOLAN, 1996) 

Esta rápida abordagem sobre os princípios gerais do estresse tem a intençAo 

de demonstrar a relevância e a complexidade da temática, quando se pro|)iSe a 

trabalhá-la na área da biblioteconomia. 

4 estresse entre bibliotecários 

Os estudos sobre o estresse envolvendo os bibliotecários e auxiliares dc 

bibliotecas são bastante recentes e surgiu, face ao impasse de que estes profissionais 

não desenvolviam uma atividade estressante, que propiciasse o desgaste físico e 

inental e ainda que o ambiente biblioteca não ocasionava angústia, insatisfação, 

(iesmotivação e outros fatores que podem levar o indivíduo ao estado gerador dc 

estresse. 

O estudo de BUNGE (1987), investigou o estresse cm bibliotecários, tendo 

como sujeitos 800 membros da classe bibliotecária de todos tipos de bibliotecas de 

várias regiões dos Estados Unidos. O autor propõe em seu estudo, algumas 

estratégias para o bibliotecário combater o estresse, tais como as técnicas de auto- 

relaxamento e auto-conhecimento. 
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OSTLER, OON (1989), por sua vez, desenvolveram uma pesquisa cm uma 

biblioteca universitária americana com o objetivo de detectar o nivel de estresse dos 

bibliotecários e funcionários. Separaram os sujeitos do estudo de acordo com as 

atividades desenvolvidas: gerais, técnicas e desenvolvimento de colev^es. A 

investigação procurou identificar dentre outros, os aspectos positivos e negativos do 

trabalho e o grau de satisfação dos bibliotecários. 

HUDGES (1990), aponta em sua investigação, com enfoque social voltado 

para o trabalho e a família do indivíduo, algumas causas para o estresse do 

bibliotecário na Inglaterra, destacando "a estrutura organizacional, o trabalho cm si. 

o papel individual na organização, relacionamento", sendo estes fatos eleitos pelo 

autor como de caráter interno. Ao nível externo, encontram-se, "a família e as 

condições economico-fínanceiras." O autor identifica ainda outras causas, como, "a 

carga excessiva do trabalho e a rotina do mesmo", principalmente em relação aos 

trabalhos técnicos, onde há ausência de feedback e comunicação com os usuários cn» 

potencial. Quanto ao setor de atendimento, a causa do estresse se dá em relação à 

gama de questões colocadas por usuários com interesses diversificados. 

HUDGES (1990,), ainda sugere outras pesquisas sobre esta questão, inclusive 

com a utilização de vários métodos de coleta de dados; " questionários, entrevistas, 

observação", de modo a se entender amplamente o estiesse nesta categoria 

profissional. 

Neste sentido, estudou-se o estresse de bibliotecários e suas possíveis 

conseqüências em bibliotecas universitárias tomando-se como sujeitos os 

bibliotecários atuantes no Sistema de Bibliotecas da Universidade federal da Mahia. 

5. motivação e estresse 

Muitas publicações têm sido lançadas no mercado livreiro, abordanilo os 

temas da motivação, e do estresse, sobretudo a estudos nas organizações e dcntic 

elas encontram-se as de LOPES (1980), MAURÍCIO (1961) e MAIRINK (1987), 

Como visto em outra ocasião ASSIS (1996 s.6.14), o objetivo geral destes estudos 
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tem sido enfocar a motivação como fator de melhoria da produçAo. Assim, a 

motivação e o estresse, como dito anterionnente, explicam cm pailc o 

comportamento das pessoas. Os fatores motivacionais ou intrínsecos, dc acordo com 

esta perspectiva, estão relacionados com o conteúdo do cargo c a nature/a das 

tarefas que o indivíduo realiza. Deste modo, estes fatores estão sobre o controle dos 

indivíduos por estarem relacionados às tarefas que executam. 

Neste sentido, envidou-se esforços também para considerar as opiniòcs dos 

sujeitos da pesquisa sobre seu estado motivacional no trabalho. A tabela 1 cxpòc o 

número de bibliotecários motivados, ou não, com relação ao trabalho que executam 

TABELA 1 -MOTIVAÇÃO DOS SUJKHOS 

Opinião F 

Motivado 32 50 

Desmotivado 24 37,5 

Não tem opinião formada 7 10,9 

Não respondeu 

i   

1 1.56 

: Total 

1   

64 100 

Como o índice demonstra, 50% da população estudada declara-se motivada 

eni relação ao trabalho que executa, enquanto que 37,5%, declara-se desmotivada c 

apenas 10% demonstra não ter opinião fonnada sobre o assunto. Somente um 

entrevistado não respondeu à questão. 

Percebe-se portanto, ser alto o número de sujeitos motivados, o (lue allrma o 

ande esforço realizado por estes, diante das dificuldades encontradas no cotidiano 

do seu trabalho. 
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Solicitados a justificarem as suas respostas, os sujeitos ofereceram as 

declarações constantes do quadro 1, exposto a seguir. 

QUADRO 1 - CAUSAS DE MOTIVAÇÃO 

Salvador 1997 

Freqüência 

Gosta do que faz 6 

Dar sua contribuição para o sistema crescer 3 

Automação da biblioteca 3 

Lutar a favor da profissão 2 

Melhores condições físicas 2 

Experiência nova 2 

Valorização da direção com o serviço do profissional 2 

Boas perspectivas 1 

Recebe apoio da direção 1 

Mudança de trabalho 1 

isjão responderam 9 

Fonte: ASSIS, 1997 

Neste quadro a motivação é evidenciada principalmente jielo "gostar do (juc 

faz" principal ingrediente para a realização profissional do bibliotecário. 1: 

embutidos também neste item, se encontram as perspectivas de "crescimento" e da 

"valorização" do profissional e consequentemente da profissão. O (jue deixa 

transparecer é que estes sujeitos, apesar das dificuldades existentes no Sistema ile 

Bibliotecas da UFBA., e que se pressupõe serem estas, comuns aos outros sistemas 

existentes nas várias IFES, se encontram motivados para lutar pelo crescimenlo da 

profissão e, consequentemente, para um respeito do profissional bibliotecário, apesar 

da sua desvalorização ser evidenciada por estes sujeitos como será observado no 

quadro a seguir. Esta atitude transparece ser uma das reações adotadas pelos sujeitos 

contra as fontes de estresse. 

O quadro 2 demonstra as causas de desmotivação apresentadas pelos sujeitos. 
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QUADRO 2 CAUSAS DE DESMOTIVARÃO 

Salvador, 1997 

Freqüência 

Gosta do que fez 6 

Dar sua contnbuição para o sistema crescer 3 

Automação da biblioteca 3 

Lutar a fevor da profissão 2 

Melhores condições físicas 2 

Expenência nova 2 

viorização da direção com o serviço do pro&ssional 2 

Boas perspectivas 1 

Recebe apoio da direção 1 

Mudança de trabalho 1 

Não responderam 9 

Fonte: ASSIS, 1997 

Vários sujeitos, como pode ser constatado, apresentaram mais de uma causa 

de desmotivação. Assim, obteve-se para esta questão 42 respostas distribuídas cm 20 

categorias. 

Observa-se neste quadro que a maior freqücMicia foi para a falta dc 

reconhecimento profissional, seguida de baixo salário, falta de recursos humanos c 

falta de respeito profissional. 

Pressupõe-se que a preocupação com este último item seja decorrente do 

sentimento desses sujeitos para com os usuários da biblioteca que nAo reconhecem a 

irnportância do trabalho do bibliotecário, o que muitas vezes, se tornam motivos dc 

ressentimentos e gerador de conflitos. Portanto, estas freqüências indicam que estes 

sujeitos, além de estarem desmotivados, estão também com sintomas de ter a sua 

auto-estima abalada e reduzida, e ainda serem estas algumas das fontes estrcssoras. 
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6. CONCLUSÃO 

O estudo ora apresentado deixa claro que os bibliotecários apesar de estarem 

motivados tem um grau de desmotivação considerável. 1'sta desinolivaçAo se 

transforma em fontes estressoras, devendo ser adotadas políticas pelas várias e ll'llS 

com vistas à melhoria do ambiente de trabalho nas bibliotecas, como também sejam 

realizadas campanhas pelos diversos órgãos de classe, para uma divulga(;Ao da 

profissão do bibliotecário junto à comunidade, com vistas á sua vaiori/.avAo. 

conhecimento da sua importância, infonnando do sua parcela de contribuiçAo para o 

desenvolvimento do conhecimento cientifico, e consequentemente respeito á sua 

profissão. 
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DIAGNÓSTICO DOS INTERESSES DE TREINAMEiN IO DOS 

RECURSOS HUMANOS DA BIBLIOTEC A CEN I RAL DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA CROSSA/UEPÍi 

Maria Luzia l-cniaiulcs lícrtiiolino 

Joscatii Maria 1'cm) 

Bibliotecárias da Universidade Estadual de Ponta (irossa - UI{P(j/PR. 

RESUMO: 

Essa pesquisa apresenta um diagnóstico dos interesses de treinamento dos 

funcionários da Biblioteca Central da Universidade Estadual de Ponta (Irossa 

destacando-se a importância do treinamento, áreas de atuação e interesse para uin 

melhor desempenho nas funções que executam. Os resultados obtidos apresentam 

diretrizes para a implantação de uma politica de treinamento. 

palavras-chave: Treinamento; recursos humanos; biblioteca universitária. 

1 INTRODUÇÃO 

O treinamento é uma das cinco funções básicas da administração de pessoal 

envolvendo os objetivos de formar, aperfeiçoar, especializar, readaptar e integrar o 

pessoal na instituição. 

Para defmir treinamento SIQUEIRA (1968) apresenta 120 conceitos 

envolvendo o tema sob os enfoques: função básica da administração de pessoal, 

objetivo da administração de pessoal, responsabilidade máxima da chefia, sob um 

ângulo fisiológico, sob um ângulo pragmático-educativo, sob um ângulo 

educacional, sob um prisma administrativo, quanto a aprendizagem c outras 

concepções amplas. Entre todos os conceitos apresentados pode-se resumir, segundo 

o autor, que TREINAMENTO, é qualquer processo que auxilia o empregado a 

adquirir eficiência em seu trabalho presente ou futuro pelo desenvolvimento de 

I2.S 



a 

hábitos apropriados de pensamentos e ações, habilidades, conlieciinentos, técnicas c 

atitudes. 

BORBA (1992, p.417) define: "treinamento como um procedimento 

organizado, com um objetivo definido para proporcionar conhecimento e/ou 

habilidades, pode-se dizer que o treinamento é orientado para a tareia. envoi\e 

necessidades correntes, visa a desenvolver potencialidades e conigir dellciCMicias." 

Segundo CHIAVENATO (1986, p.289) os principais objetivos do 

treinamento são: 

"O P^*"^ execução imediata das diversas tarefas peculiares à 

orí^anização; 

"2) proporcionar oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, não 

apenas em seus cargos atuais, mas também para outras Junções para as qiuus 

pessoa pode ser considerada; 

"3) mudar a atitude das pessoas, com várias finalidades entre as quais criar um 

clima mais satisfatório entre empregados, aumentar-lhes a motivação e torná-los 

mais receptivos às técnicas de supenisão e gerência." 

Para SANTOS (1978, p.l39) o treinamento tem em vista: 

"a) aquisição de novas respostas, isto é, habilidade para resolver problemas com 

ftiovinientos físicos, planejamento intelectual ou uso dos dados de formas diferentes 

cias habituais, 

"h) iransferôncia de respostas aprendidas de uma situação para outra, similar, com 

potencial para generalizar e discriminar situações; 

"c) eliminação de respostas inadequadas, isto é, substituição de hábitos 

inadequados, ou menos eficientes, por outros; 

"d) flexibilidades organísmica, isto é, desenvolvimento da receptividaile motora, 

intelectual ou emocional para aquisição de novas respostas no futuro. " 

bastos (1994, p. 142) enfocando o treinamento numa aboidagem sistêmica 

considera que "... podemos considerar o treinamento o processo educacional 

aplicado de maneira geralmente sistemática e organizada, por meio do qual pessoas 
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aprendem ou adquirem conhecimentos específicos; adquirem liabilidadcs cm rum;Ao 

de objetivos definidos; modificam atitudes diante das relações entre pessoas oii de 

aspectos de tarefa, organização ou ambiente." 

Hoje o treinamento é uma preocupação que busca absorver conceitos 

modernos de gestão da qualidade conforme enfatiza RABHLO (1995. p. 14) 

"O treinamento é provavelmente a função de ^estào í/c pessoal mais 

destacada na literatura teórica e prática sohre melhoria da (pialidade. Ihna 

hipótese básica é que a organização sistemática do treinamento é um fator 

jrnportante para o sucesso de um programa de melhoria da qualidade. " 

Para BONGANHl (1994) para que empresas realizem correlamenie suas 

tarefas e obtenham produtos com qualidade é necessário pessoal bem preparado e 

considera que isto é possível através de uma política de recursos humanos adeipiada, 

coordenada por uma área de treinamento especializada e com|)eteiite e 

fundamentada em algumas premissas básicas: 

. "manter estável o quadro de pessoal, especialmente nas atividades-chave; 

0 "controlar profissionais aptos para os cargos disponíveis, mas que possuam 

escolaridade suficiente para aprendizado rápido e com potencial de 

desenvolvimento; 

, "treinar sistematicamente nas atribuições do cargo e nos procedimentos de 

operações: 

, "retreinar iodas as vezes que ocorrem tmidanças nas operações, processos e 

procedimentos; 

^ "treinar nas promoções, transferências de atividades e admissões de pessoal; 

^ "reciclar na política de qualidade da empresa e conscientizar nas novas 

metodologias implantadas. " (BONGANHl, 1994, p.443) 

SANTOS (1978) descreve as seguintes etapas para implantação de um 

programa de treinamento: levantamento das necessidades; definição de objetivos 

ecíficos; análise do trabalho; determinação do modelo de treinamenio; 
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determinação dos métodos e dos processos; implantação e custo; cxccuçAo c 

avaliação. 

BONGANHI (1994) lista, como etapas, para o programa dc ticinaincnto: 

análise das necessidades, elaboração do programa de treinamento, cronograma do 

treinamento, registro das atividades do treinamento e avaliação da cfctividade dc 

treinamento. 

GARCIA (1993) apresenta quatro tópicos que permitem relacionar o (|uc 

pode ser feito com o que se espera que seja feito; o lugar do treinamento; o 

planejamento e os conteúdos do treinamento; o que esperar do treinamento e a 

avaliação do treinamento. 

Considerando, portanto, que a busca da qualificação de recursos humanos e 

prestação de serviços requer o treinamento contínuo para manter padròcs e indices 

de qualidade que satisfaçam e atendam as necessidades da clientela alvo, propòs-sc 

urna investigação das necessidades de treinamento para os recursos humanos do 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Ponta Grossa" . 

GARCIA (1993, p.74) justifica "Nos últimos anos multiplicaram-se os 

trabalhos que se empenham em comunicar ao maior número possível dc 

responsáveis por empresas ou por suas administrações a boa nova do papel 

transcedental que desempenha o treinamento para obter maior rendimento dos 

recursos humanos." 

Assim, a justificativa para a realização de treinamentos, rcspalda-se nos 

conceitos de que treinar os recursos humanos, na filosofia da qualidade operacional, 

assegura a cada um a realização de suas atividades de maneira mais correta e clica/, 

como estimula e motiva a produtividade e desempenho, pois não é suficiente apenas 

recrutar recursos humanos preparados para suas funções, mas a implementação dc 

novas tecnologias e o avanço do conhecimento requerem que, continuamente, as 

pessoas tenham a oportunidade de aprender novas idéias e novas habilidades. 
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Portanto, deve-se criar, pennanentementc, opoiluiiidacles diversificadas dc 

capacitação e desenvolvimento de recursos humanos para a implantaçAo ila ^estAo 

da qualidade nos serviços de infonnação. 

Discorrendo sobre recursos humanos e a ISO 9()()(), CiARClA (IW I, p 1S9) 

ainda complementa "A contribuição da área de recursos humanos para a obtenção da 

certificação ISO 9000 é decisiva e direta, uma vez (jue treinamento e uin dos itens 

auditados em todas as versões da Norma." 

Desta forma, ao investir no treinamento continuo dc seus funcionários, a 

direção da Biblioteca Central criará condições para a própria melhoria c estabelece 

as bases para realizar sua missão de acordo com os propósitos da instituição na (jual 

está inserida. 

A pesquisa apresentada diagnostica os interesses de treinamento dos 

funcionários, para capacitá-los para um melhor desempenho de sua funções, integrá- 

los com a equipe e inseri-los ao ambiente global do trabalho para assim conciliar as 

suas necessidades pessoais e as organizacionais, pois este é o caminho cjue as 

empresas estão percorrendo para conquistar sua excelcMicia. 

1 I Levantamento das necessidades do treinamento 

Existem muitos meios para se realizar o levantamento das necessidades dc 

treinamento (LNT), os quais são descritos na literatura, porém não se pode defmir 

qual é o melhor ou o mais recomendado. O ideal é combiná-los. 

Segundo GARCIA (1993, p.75) 

"H imprescindível que os órfãos dwigentes percebam com clareza que uma 

orí^onização capaz de responder, com agilidade, às mudanças nas demandas, à 

i^jplantação de novas tecnologias e que tenha na qualidade o objetivo de sua 

atividade, deve dispor de um sistema de treinamento que participe e conlu\-a as 

tendências para responder com rapidez e, inclusive, preveja as necessidades de 

trovas capacitações ou habilidades que venham a ser requeridas. " 
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BASTOS (1994) lista os meios utilizados com mais (Vcciüciicia, 

recomendando que se faça comparações de vantagens e desvantagens. SAo eles; 

entrevistas com pessoal de linha, entrevistas com supervisores/gerentes, entrevistas 

de saída, questionários, listagens, avaliação de desempenho, observaçiio, pesquisas 

de atitude, discussão em grupo, reuniões interdepartamentais, exames de 

conhecimento, exame dos índices de RH, cursos gerenciais e solicitação de 

supervi sores/gerentes. 

O autor considera que os problemas podem ser indicadores de necessidades 

de treinamento e podem ser separados em dois grupos: os que deixam clara a 

necessidade de treinamento e os que requerem estudo mais aprofundado para 

identificá-los: 

"I)... clara necessidade de treinamento: 

a) alterações no quadro (admissões de novos empregados, reduções, etc). 

b) mudanças nos programas de trabalho ou de produção (mudanças de 

inétodos, de maquinário, aumento de produção, etc.). 

c) produção e comercialização de novos produtos ou serviços. 

'^2) Outros problemas: 

a) problemas ligados à produção (qualidade inadequada, baixa produtivichulc. 

quebras e acidentes freqüentes, excesso de erros e desperdícios, etc.) 

b) problemas ligados às pessoas, ao clima da empresa (número excessivo de 

queixas, desinteresse, falta de cooperação, absenteísmo, relações e comunicações 

deficientes, etc.) (BASTOS, 1994, p.l48) 

Com esse diagnóstico é possível verificar se e em que medida existem 

problemas e a possibilidade de solução via treinamento. Ivventuahnentc, o 

djggfióstico pode conter outras informações, outras sugestões de solução ou outras 

rnedidas. 

As sugestões apresentadas dependerão da cultura da empresa c da jnilitica do 

órgão responsável pela análise. 
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1.2 Jílahoração e programação do treinamento 

O objetivo principal do treinamento deve consistir na atualizaçAo. abrangendo 

questões gerais c específicas de todas as seções e subseções, administrativas e ilc 

relacionamento pessoal. 

BASTOS (1994, p.l54) comenta; "No planejamento Jo contendo precisamos 

considerar que eles sejam significativos e atualizados; que possam ser apreenihdos 

dentro da limitação de tempo e recursos disponíveis; que despertem interesse nos 

íreinamentos; e, obviamente, que sejam ítíeis para que os objetivos instrucionais 

sejam atingidos." 

O treinamento deve ser direcionado a todos os funcionários, conforme 

recomenda GARCIA (1994, p. 179) "a qualificação profissional não deve ficar 

restrito ao corpo gerencial; é Jiindamental que seja acessível a todos os níveis da 

orgat^i^oção." 

1 3 Avaliação do treinamento 

A avaliação é o processo pelo qual se estabelece a validade de um programa 

instrucional a partir de seus resultados no desempenho do empregado. Desta forma. 

y\LVES (1993, p.74) enfatiza que "O treinamento de sucesso deve formar no 

^fjjpregado habilidades exigidas pela tarefa, propiciando o desempenho dese/ado 

fjo ambiente real de trabalho e o conseqüente atingimento das metas 

orí^anizacionais. No entanto, se tais resultados ocorrem, não ficam evidenciados se 

f) treinamento não for avaliado." 

bastos (1994, p.I57) argumenta o porque da avaliaçüo justillcando (juc 

é feita visando basicamente respostas às perguntas: Valeu a pena? Os objetivos 

Jo treinamento foram atingidos? O processo deve continuar? Devemos fa/ei 

algumas alterações? 
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2 MÉTODO 

2.1 Sujeitos 

Os sujeitos dessa pesquisa foram os 43 funcionários lotados no Sistema do 

Bibliotecas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, compreendendo 10 

bibliotecários, 8 técnicos administrativos, 8 técnicos de biblioteca, 9 auxiliares de 

bibliotecas, 3 auxiliares de serviços gerais e 5 porteiros. A amostra do estudo foi 

composta por 35 funcionários. 

2.2 Material 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário 

estruturado com questões fechadas e abertas. (Em anexo). 

2.3 Procedimento 

O questionário foi distribuído para cada funcionário, em horário de 

expediente, o qual foi respondido sem identificação nominal nas unidades ilo 

Sistema de Bibliotecas. 

3 resultados 

Os sujeitos deste estudo compreendem 81,4% dos recursos humanos da 

Biblioteca Central, distribuídos confonne a tabela 1. 
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TABELA 1 - CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO DE 

FUNCIONÁRIOS POR CARGO 

CARGO Número real f % 

Bibliotecário 10 7 70 

Técnico de Biblioteca 8 8 100 

Técnico administrativo 8 8 100 

Auxiliai de Biblioteca 9 9 100 

Auxiliar Serviços Gerais 3 1 33,3 

Porteiros 5 2 40 

TOTAL 43 35 81,4 

1 

Os segmentos de funcionários que não atingiram 100 "ó dc rcprcscnlatividadc 

foram os bibliotecários (70%), devido a licença para pós-graduaçAo, seguidos dos 

porteiros (40%) e auxiliares de serviços gerais (33,3%). Porém, os outros segmentos, 

s quais executam funções diretamente ligadas às atividades especificas da 

biblioteca obtiveram representatividade total. 

Seqüencialmente, identificou-se tempo de serviço em que esses funcionários 

atuam na Biblioteca Central. 



TABELA 2 - CARACTERIZAÇÃO IK) QUADRO DE 

FUNCIONÁRIOS POR TEMPO DE SERVIÇO 

TEJWTPO DE serviço r •M. 

l-l.-l 

17.1 

fjíerxoo qoo 1 ano 3 

1 tt. 3 ttfios 6 

44. a. 6 ano s y -ixv 

7 « 1 n anofí rt IV.l 

2^,7 cjtJ» 10 anos 0 

TOTAL 35 IIIO 

O quadro de funcionários da Biblioteca Central apresenta diversos períodos 

de atuação, os quais variaram de 1 a 3 anos até mais que 10 anos, ai)resentando uma 

distribuição quase proporcional entre os períodos estabelecidos, demonstrando assim 

que é uma equipe com grupos de experiência variada, o que exigiria maior 

treinamento para os funcionários com menos tempo de atuação e treinamenlos de 

atualização para os que atuam a mais tempo. 

Devido a estrutura funcional da Biblioteca Central ser composta por uma 

unidade central e bibliotecas setoriais, identificou-se o local de atuação dos 

funcionários. 

A maioria dos funcionários atuam na Biblioteca Central (54,3%) e os demais 

(45 7%) estão distribuídos entre as bibliotecas setoriais. K importante ressaltar (|ue 

ocorre semestralmente rodízio de pessoal entre as bibliotecas e escalas de trabalho 

diversificadas aos sábados, uma vez que as bibliotecas setoriais não tem expediente 

nesse dia, ficando somente aberta ao píiblico as dependcMicias da biblioteca. 

Essa realidade exige conhecimento da estrutura funcional como um todo, de 

forma generalizada. 

Na tabela 3 estão destacadas as atividades executas pelo quadro de 

funcionários da biblioteca central, onde pode-se identificar as atividades mais e 

pienos executadas, ou as que exigem maior número de pessoal atuando. 
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TABELA 3 - ATIVIDADES QUE EXECUTA 

ATIVIDADES 

atividades 

Atividades administrativa 

Seleção de material 

Seiviço de aquisição 

Serviço de intercâmbio 

Indexação de penódicos 

Atendimento ao público 

Empréstimo 

Alimentação de bases de dados 

Processamento técnico de periódicos 

Processamento técnico de Hvros 

Processamento técnico de outros materiais 

Levantamento bibliog?:áfico embase de dados 

Outros 

33 

25 

18 

% 

20 

2,9 

2.9 

8.6 

20 

94.3 

71.4 

31,4 

5.7 

17.1 

5,7 

14.3 

11,-1 

O maior índice atingido foi para a atividade de atendimento ao público com 

^94 3%) e serviço de empréstimo (71,4%), o qual era um resultado esperado, 

ofisiderando-se que o objetivo e missào da biblioteca consiste em ser uma 

ediadora entre a informação e o ensino, a pesquisa e a extensão e ainda, esses 

erviços terem como alvo atender as necessidades informacionais e satisfação da 
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comunidade universitária, além de serem executados através de contato direto com o 

público. 

A alimentação de base de dados, como uma atividade meio, atingiu 

percentual significativo (51,4%) devido ao fato de ser uma atividade contínua de 

atualização das bases de dados de periódicos, visando agilidade de recupcraçAo da 

informação. 

As atividades que atingiram índices percentuais menores são e.xecutadas por 

setores que agregam menor número de funcionários. 

Um outro aspecto observado foi quanto a áreas em que o atual ipiadro tie 

funcionários já atuou nos diversos setores da biblioteca. 

TABELA 4 - SETORES QUE JÁ ATUARAM DENTRO DA KIKLIOI FX A 

SETORES j f 

1 

% 

  ~ Administração j J 
i 1 

14,3 

Aquisição 4 11.4 

Intercâmbio 3 8,6 

píocessamento técnico 11 31,4 

Referência 24 68,6 

HemerotecaCPenódicos) 22 62,9 

Acesso a Banco de Dados 7 20 

Bibliotecas Setoriais do Campus 31 
  t 

88,6 ' 

OuUos 1 2.9 i 

1 

\M> 



A maior parte dos funcionários já atuaram nas bibliotecas setoriais (88,6%) o 

que é justificado pela rotatividade semestral e em atividades de alendimenlo ao 

público, ou seja. Serviço de Referência e Hemeroteca (referencia de periódicos). 

Mais uma vez , fica evidenciado que a maioria dos funcionários executam atividades 

ligadas ao atendimento ao público. 

Um outro questionamento feito foi quanto a opinião sobre a importância do 

treinamento para a execução e atualização das atividades rotineiras de trabalho 

Verificou-se que 91,4% consideraram importante a realização de treinamentos, tanto 

para executar como para aperfeiçoar seu desempenho, enquanto que um pcíjueno 

percentual de 8,6% não consideraram importante, porem observou-se (jue os 

respondentes que possuem essa opinião atuam em atividades de apoio às demais. 

Identificou-se, portanto, o nível de importância do treinamento para os 

funcionários, conforme tabela 5. 

TABELA 5 - NÍVEL DE IMPORTÂNCIA DO TREINAMENK) 

Nível 

IV/Iuito importante 21 

13 

35 

% 

60 

37,1 

2,9 

lUU 

Itnpoitanle 

pouco importante 

total 

(Confirmando o resultado anterior, 60 % do quadro de funcionários consideia 

jyiuito importante e 37,1% considera importante a realização de treinamentos. A 

pouca importância (2,9%) foi atribuída por funcionários que atuam em atividades de 

serviços gerais e portaria. 

Outro aspecto enfocado foi o treinamento como fonna de integraçãi> das 

quipes de trabalho, devido ao fato da estrutura setorizada do sistema de bibliotecas 

ja universidade. De acordo com 85,7% dos respondentes ocorre a integração com o 

ti-einamento, enquanto 8,6% considera que não ocorre e 5,7% não opinaram. 
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Como forma de integração foram descritas, pelos respoiuleiites, as seguinles 

opiniões: melhor orientação no atendimento de usuários; trabalho em harmonia com 

a equipe, comunicação simultânea; troca de idéias e infonnaçào; colaboração com a 

equipe de trabalho; sugestões para busca de soluções de problemas; harmonização 

do sistema de trabalho; melhoria da qualidade da execução dos serviços; discussão 

de pontos divergentes, melhor relacionamento e convivcMicia entre a cíiuipc cie 

trabalho; conscientização da reponsabilidade do trabalho c troca dc cxpcricMicias. 

Para identificar se os treinamentos oferecidos anteriormente contribuíram 

para o melhor desempenho das atividades dos funcionários, os mesmos foram 

listados e classificados, pelos participantes como ótimo, bom, regular e ruim. 

Dos 6 cursos realizados, os quais abrangeram os assuntos dc serviços 

oferecidos pela biblioteca, qualidade, treinamento de refercMicia, cursos dc 

informática, relacionamento interpessoal e redação administrativa, a maioria íbi 

classificado como bom, havendo um inexpressivo percentual de avaliação como 

regular e ruim e quanto a aproveitamento pessoal nos cursos consideraram ter tido 

um nível bom e ótimo. 

A freqüência de realização dos treinamentos foi outro tópico abordado na 

tabela 6. 

TABELA 6 - FREQÜÊNCIA DE TREINAMEN IO 

Periodicidade | f 
1 

IVlcnsolmente 2 i,7 

Trime stralitiente 6 17,1 

Semestralmente 17 •IX.tS 

Anualmente 7 •Jl) 

Outros 3 R.rt 

total 35 inn 
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A periodicidade de realização dos treinamentos foi considerada ideal a cada 

semestre por 48,6% dos respondentes, enquanto 20% considera t]ue deva ser 

realizado anualmente, 17,1% trimestralmente e somente 5,7% mensalmente. A 

categoria outros (8,6%) considera que o treinamento deve ser realizado sempre que 

necessário ou sempre que haja oportunidade. 

As áreas e assuntos de interesse para realização de treinamento estão descritas 

na tabela 7. 

TABELA 7 - ÁREAS/ASSUNTOS PARA TREINAMENK) 

ÁREA/ASSUNTO f 
" - 1 

% 1 

Qualidade dos seiviços 16 
1 

45.7 

i 

Setor de aqvúsição 8 22,9 

Setor de Intercâmbio 7 20 i 
1 
1 

Setor de Processamento Técnico 8 22,9 

Técnicas de atendimento ao público 19 34,3 

Serviço e fonte de referência 7 20 

   
Setor de Periódicos 5 14.3 

Alimentação de base de dados 11 31.4 
i 

Acesso abanco de dados 21 60 

25 71.4 

Serviços administrativos 7 2U 

Cursos de Informática 23 71.4 

Outros 6 17.1 
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A área de informática foi a de maior interesse, atingindo inn percentual de 

71 4% para cursos de informática, incluindo aprendizagem para uso dos softwares; 

word, access, excel, linguagem de programação, windows, powerpoint, microisis, 

DOS entre outros e da Internet. Destaca-se ainda o interesse por cursos de acesso a 

banco de dados (60%). 

Um outro interesse apresentado foi para Técnicas de Atendimento ao Público 

(54 3%) e Qualidade dos serviços (45,7%). 

Esses resultados demonstraram a preocupação com aperfeiçoamento do 

serviço mediante o surgimento de novas tecnologias e melhoria da qualidade dos 

serviços. 

Foram também destacadas as atividades que gostariam que fossem 

executadas durante o treinamento, conforme tabela 8. 

TABELA 8 - ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO I REINAMENK) 

atividades f % 

AplicâçSo dâ-pârte teórica 14 •10 

Atividades práticas 30 85,7 

palestras 18 51,4 

Vídeos 20 57,1 

Visitas técnicas 21 60 

Simiilações 10 28,6 

Interação interpessoal 15 42,6 
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As atividades indicadas para serem realizadas nos treinamentos foram 

variadas, prevalecendo as atividades práticas (85,7%) como de maior interesse nos 

treinamentos. As demais atividades atingiram percentuais expressivos, observando- 

se que é importante diversificar e mesclar as atividades dos treinamentos olerecidos. 

4 CONCLUSÃO 

A estrutura funcional do Sistema de Bibliotecas da Universidade lísladual de 

ponta Grossa, formada por uma biblioteca central e quatro setoriais, exige trabailio 

conjunto e constante rotatividade de funcionários, quer seja por substituivílo ou em 

remanejamento de pessoal, para que o sistema trabalhe de forma integrada. 

Observou-se, então, carências de desempenho no quadro de funcionários e uma 

grande rotatividade de atuação nos diversos setores, bem como houve contratavAo de 

puderam dar sugestões e apresentar propostas. 

A grande maioria dos funcionários atuam diretamente no atendimento ao 

úblico, exigindo assim maior ênfase em treinamentos direcionados a 

relacionamento interpessoal, em técnicas de atendimento ao público e manuseio de 

fontes de informação. 

Os setores em que mais houve atuação dos funcionários foram os 

relacionados ao atendimento direto ao público, confinnando mais uma ve/. ser essa 

urna área em que se deve investir em treinamento. 

O treinamento é uma área de interesse dos recursos humanos da biblioteca, 

pois foram atribuídos grandes níveis de importância para o mesmo sendo também 

considerado como forma de integração da equipe de trabalho, o qual deve ser 

j-ealizado em períodos regulares ou sempre que houver necessidade. 

A área e assunto de maior interesse foi a de infonnática, demonstrando assim 

importância de investir em treinamentos voltados para a habilitação do uso das 

povas tecnologias informacionais para aperfeiçoar a qualidade de atendimento e 

prestação de serviços. 
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Os treinamentos devem ser estruturados principalmente com atividades 

práticas. 

A administração da biblioteca deve preocupar-se com a realizavüo de novos e 

contínuos treinamentos, como um compromisso constante da direçAo para a 

capacitação de recursos humanos, pois proporcionar treinamento às pessoas e depois 

esquecê-las pode resultar em sérios prejuízos. 

Para elaboração e programação do treinamento a equipe de bibliotecários 

chefes, das seções e subseções, deve reunir-se para definição da programação e 

conteúdos a serem ministrados. 

Cada chefia e/ou responsável deve elaborar questões pcdinentes aos serviços 

e estrutura de cada seção e subseção, considerando-se que teste de conhecimento de 

trabalho são muito úteis inclusive para permitir a eliminação de redundância no 

ensino de habilidades e conhecimentos já adquiridos e para estabelecer uma 

comparação após treinamento. 

A biblioteca deve dispor de um sistema de treinamento que participe e 

conheça as tendências para responder e prever as necessidades de novas 

capacitações ou habilidades que venham a ser requeridas. 

ABSTRACT: 

That research presents a diagnosis of the interests of the employees' of the Central 

Library of the State University of Ponta Grossa training standing out the importance 

of the training, areas of performance and interest for a better acting in the lunctions 

than they execute. The obtained results present guidelines for the implantation of a 

training politics. 

j<^ey-words: Training; human resources; university libraiy. 
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QUESTIONÁRIO 

1) Cargo que ocupa: 

() Bibliotecário 

() Técnico em Biblioteca 

() Auxiliar de biblioteca 

() Técnico administrativo 

() Auxiliar de serviços gerais 

() Outros. Qual?  

2) Tempo de serviço: 

( ) menos que 1 ano 

O 1 a 3 anos 

() 4 a 6 anos 

O 7 a 10 anos 

() mais que 10 anos 

3) Local de trabalho: 

( ) BICEN 

( ) Bibliotecas Setoriais 

4) Atividades que executa: 

() Atividades administrativas 

() Seleção de material (Compra, doação ou pennuta, descarte) 

() Serviços de aquisição 

() Serviço de intercâmbio 

() Indexação de periódicos 

() Verificação de listas de duplicatas 

() Atendimento ao publico 
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( ) Empréstimo 

() Alimentação de base de dados 

( ) Anotação de periódicos 

() Processamento técnico de livros 

( ) Processamento técnico de periódicos 

() Processamento técnico de outros materiais 

() Outros. Quais?  

5) Em quais setores da Biblioteca já atuou? 

() Administração 

( ) Aquisição 

() Intercâmbio 

() Processamento técnico 

() Referência 

() Hemeroteca 

() Acesso a Banco de Dados 

() Bibliotecas Setoriais 

() Outros. Qual(is)?  

6) Considera que o serviço que executa exige treinamento? 

() Sim () Não 

7) Considera que o treinamento é importante para a atuação e atualização de seu 

trabalho? 

() Sim . Qual o nível de importância; () Muito importante 

() Importante 

() Pouco importante 

() Não 

14í. 



8) Considera que o treinamento é uma forma de integrar a equipe de (raballio? 

() Sim . Por que?  

() Não. Por que?  

9) Como classifica os últimos treinamentos/cursos recebidos? 

Curso 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

10) Como classifica o nível de aproveitamento pessoal nestes treinamentos? 

Curso 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

11) Com que freqüência gostaria de receber treinamentos? 

( ) Mensalmente 

() Trimestralmente 

() Semestralmente 

() Anualmente 

() Outro. Qual?  

12) Em que áreas ou assuntos gostaria de receber treinamento? 

() Qualidade nos serviços 

() Setor de Aquisição 

( ) Setor de Intercâmbio 
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( ) Setor de Processamento Técnico 

() Técnicas de atendimento ao público 

() Serviço e fontes de referência 

() Setor de periódicos 

( ) Alimentação de Base de dados 

() Acesso a Banco de Dados 

() Internet 

() Serviços administrativos 

() Cursos de informática. Quais?  

() Outros. Quais?  

13) Que atividades gostaria que fossem realizadas nos treinamentos? 

() Aplicação da parte teórica 

() Atividades práticas 

() Palestras 

() Vídeos 

() Visitas 

() Simulações 

() Interação interpessoal 

() Outros.Quais?  

14) Faça comentários: 

14X 


