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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar como as temáticas das 

disciplinas de conservação e preservação são tratadas nas universidades 

brasileiras, qual a sua importância no curso de biblioteconomia e para a 

sociedade. Para isso foram pesquisadas no website da ABECIN as 

universidades que possuem o curso de biblioteconomia, na qual se identificou 

39 escolas. Verificou-se também as grades curriculares para constatar se há ou 

não disciplinas de conservação e preservação de acervos e se eram 

obrigatórias ou optativas. Após a realização das análises se constatou que 19 

das 39 escolas possuem pelo menos uma disciplina voltada para esse tema, 

sendo que onze disciplinas são optativas, quatro obrigatórias e sete delas não 

informam o tipo. Considera-se que disciplinas que contemplam as temáticas de 

conservação ou preservação de acervos é bastante relevante para estudantes 

de cursos de biblioteconomia, pois estes conhecimentos poderão determinar 

em ações qualificadas de resguardo da memória, para que as futuras gerações 

tenham a oportunidade de conhecer a história. 

Palavras-chave: Biblioteconomia – ensino; Biblioteconomia – Brasil; 
Conservação de Acervos; Preservação de Acervos. 
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo presentar como las temáticas de las 

disciplinas de conservación y preservación son tratadas en las universidades 

brasileñas, cuál es su importancia en el curso de biblioteconomía y para la 

sociedad. Para eso fueron investigadas en el sitio web ABECIN las 

universidades que poseen el curso de biblioteconomía, en la cual se identificó 

39 instituciones. Se verifico también los grados curriculares para constatar si 

hay o no disciplinas de conservación y preservación de colecciones, y si eran 

obligatorias u optativas. Luego de la realización del análisis se constató que 

solamente 19 de 39 escuelas tienen al menos un curso centrado en este tema, 

y que los once temas son opcionales, cuatro obligatoria y siete de ellos no 

informan del tipo. Se considera que las disciplinas que se ocupan de los 

problemas de conservación o preservación de las colecciones es muy relevante 

para los estudiantes de los cursos de bibliotecología, ya que este conocimiento 

puede determinar para calificar las acciones de la memoria de guardia para que 

las generaciones futuras tengan la oportunidad de conocer la historia.

Palabras clave: Bibliotecología – enseñanza; Bibliotecología – Brasil; 
conservación de las colecciones; Preservación de las colecciones.
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INTRODUÇÃO

As bibliotecas são um dos principais locais de preservação da memória e 

do conhecimento construído pelo homem. Assim, a importância dada à 

manutenção de acervos bibliográficos está intimamente relacionada com o grau 

de interesse que uma sociedade tem para preservar sua memória.

A preservação e a conservação de acervos permitem que as informações 

contidas em documentos e livros permaneçam acessíveis para futuras 

gerações.

A conservação e preservação de arquivos necessitam vontade política 

assim como volumosos investimentos financeiros. Baéz (2006), ao refletir sobre 

este tema, cita estudos feitos em bibliotecas dos Estados Unidos, nos quais os 

resultados apontaram que a taxa de degeneração de um exemplar em papel é 

de cerca 58% a cada 20 anos. O mesmo autor ainda acrescenta que, 

dependendo do tamanho do acervo, uma biblioteca pode gastar milhões de 

dólares a cada ano para atenuar os efeitos da degradação provocada pela 

acidez do papel, e mais ainda se, considerados os danos que os livros sofrem 

em consequência do constante uso, dos agentes biológicos e a realização de 

fotocópias (BAEZ, 2006).

A prevenção da deterioração de acervos pode incluir medidas de controle 

do meio ambiente, das estruturas físicas na qual o acervo está localizado e no 

acondicionamento de documentos específicos. Portanto, no âmbito das 

bibliotecas, é necessário planejar e estar permanentemente atento aos 

diversos agentes causadores de danos do acervo. Segundo Sá (2001) o 

principal segredo está em conservar bem para não precisar restaurar, sendo 

necessário tomar todos os cuidados necessários para retardar o desgaste 

causado pelo tempo.

A preservação de documentos e o acesso aos bens culturais deixados 

por gerações anteriores permite conhecer no presente, o passado, por 

exemplo, de uma instituição, de um país ou de indivíduos. 

Neste contexto, o bibliotecário que trabalha com as informações contidas 

em documentos em qualquer tipo de suporte, deve conhecer os principais 

agentes que podem deteriorar um acervo. Entretanto, dependendo da 
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formação que tiveram, muitos podem não estar devidamente capacitados para 

identificar problemas e encontrar soluções adequadas para a preservação e 

conservação de acervos. 

Partindo deste contexto, este trabalho buscou investigar como a temática 

da preservação e conservação de acervos tem sido tratada nos cursos de 

graduação em biblioteconomia no Brasil. Verificando, entre outras 

características, a tipologia das disciplinas oferecidas (obrigatórias ou eletivas) e 

a quantidade de créditos oferecidos.

1.1 Justificativa e problema de pesquisa

Este trabalho se justifica a partir da importância que o tema da 

preservação e conservação de acervos tem para a formação dos profissionais 

da área da biblioteconomia.

A motivação pessoal pelo assunto teve início quando, como estudante 

do curso de biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, 

pude fazer um estágio no setor de restauração na Biblioteca Central. Como 

bolsista no local aprendi a fazer pequenos reparos em livros, tais como, colar 

folhas soltas e restaurar capas. Esta experiência promoveu reflexões sobre a 

importância das atividades que visam proteger e garantir a durabilidade de 

documentos. Neste período descobri também que existem poucos profissionais 

que atuam especificamente nesta área e que o curso de biblioteconomia da 

FURG não desenvolve atividades obrigatórias para capacitação plena dos 

alunos. Assim, a partir destas reflexões, percebi a importância que o assunto 

tem no contexto da biblioteconomia e a necessidade do assunto estar presente 

nos currículos dos cursos de graduação da área, incluindo atividades teóricas e 

práticas.

Conforme Andrade (2000), os bibliotecários são profissionais 

responsáveis pela preservação e organização de acervos de bibliotecas e 

centros de documentação. Com o surgimento de novas tecnologias da 

informação, a imagem de guardador de livros, que antigamente era associada 

aos bibliotecários, ficou para trás. O profissional bibliotecário é o “elo 

indispensável” entre os usuários e as informações, sendo que o objeto de 
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estudo, as pesquisas, as atividades profissionais e o ensino na área se 

deslocaram historicamente do eixo livro (suporte) para informação (conteúdo), 

do controle do acervo de uma biblioteca para o acesso à informação por meio 

de canais de comunicação “formais” (documentos) e “informais” (pessoas, 

redes eletrônicas) (ANDRADE, 2000, p. 150). Já faz muitas décadas que os 

profissionais da área de biblioteconomia vêm trabalhando com a informação, 

independentemente de seu suporte físico e da instituição que a possui.

Conforme documento do Conselho Nacional de Educação, que trata das 

diretrizes curriculares dos cursos de graduação no Brasil, a formação do 

bibliotecário pressupõe o desenvolvimento de competências específicas, sendo 

que os alunos egressos destes cursos deverão estar preparados para atuar em 

instituições que atuam na difusão e preservação de informações em qualquer 

suporte, incluindo, entre outros, as bibliotecas, centros de documentação, 

centros culturais ou serviços de gestão do patrimônio cultural. Portanto, fica 

evidente a importância de oferecer conteúdo referente à preservação de 

acervos nas grades curriculares dos cursos de biblioteconomia. 

Assim, a partir desta constatação e da hipótese que estas temáticas são 

pouco trabalhadas nos cursos de biblioteconomia surgem as questões 

norteadoras deste trabalho: os estudantes dos cursos de biblioteconomia 

aprendem como lidar com a preservação de acervos? Este tipo de conteúdo 

faz parte da sua formação através de disciplinas obrigatórias ou optativas?

 

1.2     Objetivos
A seguir são apresentados o objetivo geral e os específicos que 

norteiam este trabalho.

1.2.1 Objetivo geral
Investigar se as temáticas de preservação e conservação de acervos 

bibliográficos estão sendo oferecidas nos cursos de graduação em 

biblioteconomia no Brasil.

1.2.2 Objetivos específicos
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 Identificar as universidades que oferecem cursos de biblioteconomia no 

Brasil; 

 Detalhar a distribuição dos cursos de biblioteconomia conforme os 

estados e regiões do Brasil; 

 Verificar quais cursos oferecem conteúdos sobre preservação e 

conservação de acervos;

 Analisar a quantidade de disciplinas sobre conservação e preservação 

oferecidas nos cursos de graduação em biblioteconomia e têm caráter 

obrigatório, optativo ou prático.

 



17

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Para contextualizar o tema, a seguir são mostradas definições 

relacionadas de conservação, preservação e restauração e o ensino de 

biblioteconomia. 

2.1     Definições dos termos

A conservação de acervos pode ser definida como um conjunto de 

ações de intervenção direta, feitas na própria estrutura física do bem cultural, 

com o objetivo de tratamento adequado, para impedir, retardar ou inibir a ação 

de deterioração ocasionada pela ausência de uma preservação. Geralmente é 

composta por tratamentos curativos mecânicos e/ou químicos, incluindo, por 

exemplo, a higienização, desinfestação de insetos e pequenos reparos (DIAS & 

PIRES, 2013).

A preservação se refere ao desenvolvimento de uma consciência 

política, no nível individual ou coletivo, particular ou institucional, que visa a 

proteção de bens culturais resguardando-os de deterioração através de 

medidas adequadas de técnicas preventivas, tais como, manuseio e 

acondicionamento adequados (DIAS & PIRES, 2013).

A restauração: é uma ação mais complexa, pois requer intervenções 

mecânicas, químicas ou estéticas. Estas têm a finalidade de restaurar um bem 

cultural, resguardando seu valor histórico e/ou artístico respeitando, no máximo 

possível, a sua integridade e características. As restaurações devem ser 

realizadas por profissionais especializados (DIAS & PIRES, 2013).

Conforme já mencionado, como se pretende tratar do tema da 

preservação e conservação no ensino de biblioteconomia, também se optou 

em mostrar um breve panorama do assunto no Brasil e no mundo. 

2.2 O ensino de biblioteconomia

No que se refere à história do ensino da biblioteconomia no mundo vale 

destacar que no século XIV, quando houve um aumento do tamanho dos 

acervos, principalmente devido ao desenvolvimento de novas tecnologias de 
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impressão, se intensificou a necessidade de ter pessoas encarregadas de 

organizar estes acervos (ALMEIDA & BAPTISTA, 2013).

Com o passar do tempo, foi necessário também desenvolver 

ferramentas para facilitar o trabalho de organização, tais como o Sistema de 

Classificação Decimal de Dewey – CDD (ALMEIDA & BAPTISTA, 2013).

Os primeiros países a implantar o curso de biblioteconomia foram, 

respectivamente, a França e os Estado Unidos. Na França, foi fundada a École 

de Chartes, em Paris, no ano de 1821. Nos Estados Unidos, em 1887, foi 

criada a School of Library Economy na cidade de Nova York (CUNHA, 1999).

O Brasil é considerado o terceiro país no mundo a estabelecer o curso 

de biblioteconomia, que teve como supervisor Manoel Cícero Peregrino da 

Silva, no ano de 1911, na cidade do Rio de Janeiro. O curso funcionava nas 

dependências da Biblioteca Nacional (ALMEIDA & BAPTISTA, 2013). A forma 

de admissão neste curso era através de um exame composto por uma prova 

escrita de português e provas orais de geografia, literatura, história universal e 

de línguas: francês, inglês e latim. Em síntese, na época para ser bibliotecário 

era pré-requisito possuir cultura geral. Destaca-se ainda que, estavam 

dispensados os candidatos admitidos anteriormente em escolas superiores 

(CASTRO, 2000).

Este curso durou de 1915 até 1923, sendo que durante esse período a 

sua principal influência vinha da França, como em tantos outros aspectos da 

vida nacional (ALMEIDA & BAPTISTA, 2013). Depois disso o curso foi 

interrompido durante 11 anos, sendo retomado em 1931, com alterações. As 

disciplinas da primeira etapa eram: bibliografia; paleografia e diplomática e 

referência. Na segunda etapa as disciplinas eram: história literária (com 

aplicação à bibliografia) iconografia e cartografia. (ALMEIDA & BAPTISTA, 

2013). É possível dizer que nesta etapa inicial da criação do curso de 

biblioteconomia no Brasil, havia uma certa relação com as questões de 

preservação, pois eram estudados documentos, gravuras e mapas antigos. 

Portanto, a raiz do curso de biblioteconomia da Biblioteca Nacional, tem certa 

conexão com o tema deste trabalho, indicando que o tema sempre esteve 

presente nos conteúdos abordados na área de biblioteconomia, pois havia 

interesse na conservação e preservação de documentos antigos.
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A influência norte americana, na construção de uma formação 

profissional biblioteconômica no Brasil, iniciou no final da década de 1920. Na 

cidade de São Paulo, no chamado Instituto Mackenzie (hoje Universidade, 

Mackenzie) se estabeleceu uma bibliotecária oriunda dos Estados Unidos 

chamada Dorothy Muriel Guedes, a quem foi confiada uma dupla 

responsabilidade, uma referente ao seu trabalho na instituição, e a segunda 

que determinava a necessidade de capacitar outra pessoa que pudesse 

realizar uma especialização na Universidade de Columbia (EUA), que poderia 

substituí-la quando fosse necessário se ausentar (ALMEIDA & BAPTISTA, 

2013).

Assim, a necessidade de preparação desta bibliotecária promoveu a 

criação do segundo curso de biblioteconomia no país, na cidade de São Paulo. 

As disciplinas desse curso refletiam a orientação norte americana, voltada para 

organização de bibliotecas, baseada em técnicas mais específicas com a 

utilização de ferramentas como o Código de Catalogação e Sistemas de 

Classificação, especialmente CDD (Classificação Decimal de Dewey). Neste 

curso eram oferecidas as disciplinas de catalogação, classificação, referência e 

organização. Portanto o curso do Rio de Janeiro de influência francesa, tinha 

um caráter mais relacionado com a preservação e os documentos antigos. Já o 

de São Paulo, tinha características mais voltadas para as técnicas de 

organização de acervos. Depois disso o ensino de biblioteconomia foi se 

consolidando ativamente no Brasil, segundo a Associação Brasileira de 

Educação em Ciência da Informação (ABECIN), atualmente são 39 cursos no 

Brasil.

 Para melhor conhecer como a preservação e conservação de acervos 

têm sido abordados na literatura da área de biblioteconomia, buscou-se em 

diversas fontes, incluindo o acervo da biblioteca Central da FURG, bases de 

dados bibliográficas, mecanismos de busca na internet como o Google 

Acadêmico, por publicações relacionadas ao tema. A seguir são apresentadas 

as ideias consideradas mais pertinentes. 

2.3 Trabalhos que abordam a temática da conservação e preservação
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Em primeiro lugar vale citar um estudo que buscou incentivar a prática 

da conservação e preservação de documentos bibliográficos que mostram 

como fazer reparos e dicas de preservação (BECK, 1999). A partir desta 

iniciativa, foram criados 52 manuais que mostram em detalhes os melhores 

procedimentos para a conservação de documentos, filmes, fotografias, discos e 

meios magnéticos (BECK, 1999). Estas publicações foram distribuídas, 

gratuitamente, para 1.332 instituições, sendo bastante conhecidas e utilizadas 

pelos profissionais que trabalham na área. Além dos manuais, também fez 

parte deste mesmo projeto a realização de seminários nas cinco regiões do 

Brasil. Estes eventos e publicações são um marco importante para a 

preparação de profissionais no Brasil.

Segundo Campos (2007), a necessidade de preservação de acervos em 

bibliotecas públicas brasileiras é importante para garantir a integridade da 

história e memória do país. A autora ressalta a importância do Brasil deve se 

engajar no movimento internacional, chamado Comissão Escudo Azul, que se 

ocupa em tratar da preservação de patrimônios culturais de bibliotecas, 

arquivos e museus (FEDERAÇÃO..., 2007 apud CAMPOS, 2007). Este projeto 

tem abrangência internacional e oferece oportunidades a troca de informações 

que resultem em um planejamento de ações qualificadas para preservar 

acervos bibliográficos, assim como patrimônio arquitetônico e outros bens 

culturais. 

Caritá (2012) destaca que no Brasil há muita necessidade de formar 

jovens que tenham conhecimentos específicos sobre a importância da 

preservação e descarte corretos, no âmbito das bibliotecas e arquivos. No 

projeto de Caritá (2012), além da capacitação de jovens, foram também 

realizados cursos sobre conservação e preservação para pessoas da terceira 

idade através do programa chamado UNATI (Universidade Aberta da Terceira 

Idade), na Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (Marília - SP). Através 

deste projeto, diversos jovens e idosos foram capacitados nas práticas de 

preservação de documentos, proporcionando a possibilidade de atuarem no 

mercado de trabalho em atividades remuneradas. No caso dos idosos, vale 

acrescentar que estes conhecimentos também puderam ser aplicados 

cotidianamente, visto que costumam possuir documentos e livros, acumulados 

ao longo de suas vidas.
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Fonseca (1977) relata que na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, os 

profissionais precisam, permanentemente, tratar os riscos de destruição por 

agentes patogênicos. O autor afirma que muitas iniciativas já foram feitas para 

combater pragas no importante acervo guardado na Biblioteca Nacional. O 

mesmo autor ainda aponta ser importante conhecer o comportamento de 

agentes patogênicos quando entram em contato com diferentes materiais, tais 

como papel, couro, cola e tinta. Cada tipo de material exige um tipo de 

tratamento diferenciado e um acervo como o da Biblioteca Nacional, que 

guarda documentos que fazem parte da memória do país, precisam de atenção 

permanente. Condições ambientais como luz, calor, umidade também podem 

contribuir para o desenvolvimento de fungos e outros agentes patogênicos.

 No trabalho de Pinho (2012), foi relatada uma experiência de 

digitalização do acervo do educador Paschoal Leme (RJ). O autor aponta que 

as novas tecnologias possibilitam não só na representação digital para 

preservação, como também vantagens à salva guarda das informações. Uma 

das grandes vantagens desse processo é a redução de desgaste do suporte 

original, já que é gerado um representante digital que pode ser manipulado 

sem problemas.

No trabalho de Cassares (2008), o autor descreve que o processo de 

degradação no patrimônio brasileiro está mais acelerado do que pode ser 

conservado, restaurado ou mesmo conhecido na sua integridade. Essa 

degradação pode ser responsabilidade de numerosos fatores, entre eles estão 

o próprio processo natural de envelhecimento de materiais, assim como 

enchentes, tempestades, incêndios, intervenções de conservação e 

restauração inadequadas ou mesmo por negligencia.

 Duarte (2012) ressalta que os usuários de bibliotecas e arquivos devem 

estar atentos sobre a importância dos cuidados dedicados aos documentos em 

papel. É necessário investir em ações de conscientização para melhorar o 

comportamento de usuários no tratamento de acervos, através da realização 

de campanhas utilizando sacolas, marcadores de livros ou cartazes com dicas 

de preservação. O mesmo autor ainda salienta que a microfilmagem continua 

sendo uma tecnologia eficiente para a preservação do conteúdo de 

documentos antigos.



22

Videira (2012) aborda questões históricas sobre o tema, mencionando 

que há registros demonstrando que na antiguidade os egípcios já tinham uma 

forma de afastar os insetos dos papiros usando óleos aromáticos. Também na 

Idade Média, monges trocavam receitas com técnicas para conservar o brilho 

das iluminuras e flexibilidade dos pergaminhos. Além disso, já eram usadas 

caixas de madeira para manter o isolamento de cartas e outros documentos.

Cassares (2008) afirma que cada período da evolução do conhecimento 

foram propostas diferentes técnicas e procedimentos para conservação de 

acervos, incluindo metas de planejamento e ensino. O autor ainda destaca a 

importância da conservação preventiva, que consiste em ações indiretas para 

retardar a deterioração e prevenir danos, incluindo a criação de condições 

ideais para a preservação do bem cultural de acordo com a compatibilidade de 

seu uso.  

Conway (2001) ressalta que os documentos digitais também precisam 

de políticas de conservação e preservação, pois muitas vezes este tipo de 

material é mais frágil do que o papel e mais difícil de restaurar.

Duarte (2012) aponta que atualmente a ideia que prevalece nas ações 

de conservação é a da intervenção mínima nos documentos que necessitam 

restauração. Além disso, quando realizadas, as intervenções devem ficar 

evidentes.

Portanto, antes de finalizar esta seção, é possível destacar que esta 

breve descrição de estudos sobre o tema permitiu a reflexão sobre a 

complexidade do assunto, reforçando que há necessidade de se conhecer os 

diferentes aspectos que podem ser explorados no contexto da biblioteconomia. 

Na seção a seguir são apresentados os procedimentos metodológicos 

deste trabalho. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Conforme Pádua (2000) os processos de pesquisa tomados no sentido 

amplo, consiste em “toda atividade voltada para solução de problemas; como 

busca, indagação, investigação, inquirição da realidade”. Estas atividades 

proporcionaram construir conhecimentos sobre uma realidade específica que 

poderá se expandir em ações futuras.
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Este estudo se classifica como descritivo, que conforme Apolinário 

(2006, p. 153), é “a pesquisa na qual o pesquisador limita-se a descrever o 

fenômeno observado, sem inferir relações de causalidade entre as variáveis 

estudadas”. Este trabalho descreve como o tema de preservação é trabalhado 

nas escolas de biblioteconomia, através da análise dos currículos dos cursos 

das universidades estaduais e federais do Brasil.

A primeira etapa da coleta de dados consistiu na identificação de todos 

os cursos de biblioteconomia do Brasil, atividade que foi realizada através da 

consulta ao website da ABECIN (Associação Brasileira de Educação em 

Ciência da Informação). 

Após a identificação das escolas, buscou-se pelas informações 

referentes aos currículos de cada uma, para verificar a existência ou não de 

disciplinas que abordassem a temática da conservação e/ou preservação de 

acervos. Este processo de coleta de dados foi feito utilizando uma ficha que 

auxiliou na organização das informações necessárias (Apêndice A). Além das 

informações gerais das universidades e os cursos, a ficha contém informações 

sobre a existência ou não de disciplinas de conservação e preservação e se 

estas disciplinas são de caráter, obrigatório, optativo e/ou prático. Após esta 

etapa, estas informações coletadas foram transferidas para uma planilha do 

software Microsoft Excel, que permitiu analisar os dados de interesse para 

cumprir os objetivos da presente pesquisa. 

É importante destacar que estes dados foram coletados no período entre 

agosto e outubro de 2016, sendo assim, alterações feitas após esta data não 

foram registradas. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme pode ser observado na tabela abaixo, foram identificadas 6 

universidades estaduais que oferecem curso de biblioteconomia, 19 federais e 

14 privadas. Na Universidade de Caxias do Sul (UCS), instituição privada, o 

curso de biblioteconomia é na modalidade de Educação a Distância (EaD).
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Tabela 1. Distribuição do número de universidades com curso de 
biblioteconomia, conforme o tipo de administração (n=39).

Tipo de Administração Nº de universidades com curso de biblioteconomia

Estadual 6

Federal 19

Privada 14

Total 39

Fonte: Dados da pesquisa

A tabela acima mostra que a maioria dos cursos de biblioteconomia são 

oferecidos em universidades federais.

Na análise de escolas por região do país, verifica-se que em todas há 

cursos de biblioteconomia. É possível observar que as regiões sudeste e 

nordeste reúnem 27 das 39 escolas, quantidade que representa 69% do total.

Figura 1. Distribuição do número de escolas por região do Brasil (n=39).
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Fonte: Dados da pesquisa

No que se refere à distribuição por estados, entre as 27 unidades 

federativas do Brasil, incluindo Distrito Federal, quatro não possuem escolas 

de biblioteconomia: Acre, Amapá, Roraima, Sergipe e Tocantins. Este 

resultado faz refletir sobre os acervos bibliográficos destes estados, será que 

estão sendo adequadamente conservados e preservados? A falta de 

profissionais qualificados pode se refletir na precariedade da preservação da 

memória das instituições destes estados. 
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A Figura 2 mostra a quantidade de escolas por estado. São Paulo se 

destaca de maneira isolada com o maior número de cursos de 

biblioteconomia, seguido do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Entre os 23 

estados que oferecem graduação em biblioteconomia, em 17 há somente um 

curso. 

Figura 2. Distribuição do número de escolas por estados do Brasil (n=39).
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   Fonte: Dados da pesquisa

Entre as 39 escolas de biblioteconomia do Brasil, 20 não oferecem 

disciplinas relacionadas às temáticas de conservação e preservação. Nas 19 

que oferecem, a maioria é optativa. É importante destacar que, como algumas 

oferecem mais de uma, o total de disciplinas é superior ao número de cursos. 

Não se identificou disciplinas com atividades práticas.

Tabela 2. Distribuição das disciplinas relacionadas a conservação e 

preservação de acervos, conforme o tipo (n=39)

Tipo de disciplina Nº disciplinas

Obrigatória 4

Optativa 11

Oferecem disciplinas, mas não informam o tipo 7

Total 22

     Fonte: Dados da pesquisa

Estes resultados mostram que a maioria das escolas que oferecem 

cursos de graduação em biblioteconomia não considera relevante incluir 
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temáticas relacionadas com conservação e preservação de acervos. 

Considera-se que esta característica está na “contra mão” do que se encontrou 

na literatura, na qual vários estudos apontam sobre a importância da temática. 

Acredita-se ser importante que as escolas de biblioteconomia elaborem 

estratégias para reverter esta realidade, incluído em suas grades curriculares 

disciplinas que trabalhem com as temáticas de conservação e preservação de 

acervos. Preferencialmente, incluindo conteúdos teóricos assim como aulas 

práticas. Isso faria que os profissionais bibliotecários tivessem melhor 

preparados para preservar documentos relevantes apara a memória do país. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como temática pesquisar as características 

gerais das escolas de biblioteconomia no Brasil. Foram identificadas 39 

universidades que possuem curso de graduação em biblioteconomia. 

No que se refere às regiões, todas as cinco regiões do Brasil oferecem 

algum.  Nas análises por estado, se verificou que quatro não têm, portanto, 

para que todo o país tenha profissionais capacitados para trabalhar com 

acervos bibliográficos, se pode pensar que os estados do Acre, Amapá, 

Roraima e Tocantins deveriam implantar cursos para formação de 

bibliotecários habilitados. 

Os autores que foram consultados para elaborar este trabalho destacam 

a importância da proteção de acervos, mostrando que a sua deterioração pode 

ocorrer devido ao próprio tempo, assim como a umidade, temperatura, ou 

formação de fungos e bactérias. Alguns autores relatam a elaboração de 

cursos em bibliotecas e também a criação de manuais específicos que ensinam 

como melhor preservar e conservar bens culturais.

Porém, esta pesquisa mostrou que entre os 39 cursos de 

biblioteconomia do país, 20 não oferecem disciplinas que tratam sobre 

preservação e conservação, sendo que entre estas, apenas quatro são em 

regime obrigatório. Portanto, há um certo descompasso entre a teoria e prática. 

Esta conclusão leva à questão que foi colocada no título deste trabalho, isto é: 

“Preservação e conservação de acervos: como estas temáticas são tratadas 
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em cursos de graduação em biblioteconomia no Brasil?” Precariamente seria a 

palavra mais adequada e sintética para responder à questão. As bibliotecas 

como espaços de guarda da memória do país, não dispõe de bibliotecários com 

formação adequada para a preservação e conservação de acervos. Acredita-se 

que o bibliotecário como gestor de informações, deveria ser melhor habilitado 

para preservar os suportes que contém estás informações, conhecendo os 

diferentes riscos relacionados aos diversos tipos de materiais. Gerenciar 

informações significa ter conhecimentos sobre conservação e preservação de 

acervos, incluindo, entre outros, documentos, livros, discos, material digital, 

resguardando assim o conteúdo para as futuras gerações. 
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Apêndice A – Ficha de coleta de dados

1. NÚMERO DA FICHA: 
_______________________
_______________________
__________

2. DATA DE 
PREENCHIMENTO: 
_______________________
_______________________
__

3. NOME DA INSTITUIÇÃO: 
____________             4. 
ESTADO: 
__________________

5. FONTE DA INFORMAÇÃO:  
(     ) INTERNET        (     ) E-
MAIL        (     ) TELEFONE

OUTRA FONTE: 
_______________________
_______________________
_

6. NOME DO INFORMANTE:  
_______________________
___________________

7. FUNÇÃO DO 
INFORMANTE: 

(    ) COORDENADOR DO 
CURSO    (    ) PROFESSOR DO 
CURSO   (    ) TÉCNICO 

(    ) OUTRO  
_______________________
_______________________
________

8. NO CURSO TEM 
DISCIPLINA (S) 
RELACIONADA (S) COM 
PRESERVAÇÃO E/OU 
CONSERVAÇÃO DE 
ACERVOS?

(      )  SE A RESPOSTA É NÃO, 
O QUESTIONÁRIO ESTÁ 
ENCERRADO

(      ) SE A RESPOSTA É SIM, 
PASSAR PARA A QUESTÃO 
Nº 9 (ABAIXO)

9. QUANTAS DISCIPLINA (S)? 
_______________________
_______________________
__

10. CARÁTER DA (S) 
DISCIPLINA (S):

(    ) OBRIGATÓRIA (    ) 
OPTATIVA (    ) PRÁTICA

11. DATA DA ATUALIZAÇÃO 
DO CURRÍCULO: 
_______________________
______________

12. TÍTULO (S) DA (S) 

DISCIPLINA (S):  

_______________________

_______________________

_______________________

___

13. NÚMERO DE CRÉDITOS:  

_______________________

_______________________

____

14. OBSERVAÇÕES: 

_______________________

_______________________

__________


