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RESUMO: Este artigo apresenta investigações acerca da realidade encontrada nas 
Bibliotecas Setoriais interioranas da Universidade Estadual do Ceará. Para tanto, 
foram escolhidos três Centros para servir de base informacional para este estudo. 
Investigamos como os novos gestores encaram os desafios de iniciar o processo de 
gerenciamento informacional (pela primeira vez, na maioria das unidades), o choque 
de realidades, o gerenciamento do capital humano, e por fim, o que é necessário 
para melhorar o desempenho desses administradores nessas unidades 
informacionais. Sugerimos uma mudança de postura da instituição em apoiar mais 
efetivamente a capacitação e atualização de seus profissionais, construindo políticas 
de apoio ao desenvolvimento do trabalho terceirizado, ou abrindo concurso para a 
efetivação dos que já ocupam postos na referida área. 
 
Palavras – Chave: Gestão de bibliotecas universitárias. Gestão do capital humano. 
Terceirização. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) têm como objetivo proporcionar o 

desenvolvimento do conhecimento, da pesquisa, da própria sociedade e das 

interações do saber, construindo informação de forma qualitativa, quantitativa e 

atualizada em diversos ramos do entendimento humano. 

Nesse sentido, a construção de um saber sistematizado passa a ser, 

também, compreendido pelo acúmulo de informação, de recursos materiais 

possíveis de serem manuseados, revisados e disseminados de forma seletiva ou 

possivelmente de forma contínua. 

Para tanto, é necessária a utilização de recursos técnico-metodológicos que 

estão sempre presentes em bibliotecas e demais centros informacionais, com 

acesso a um saber disponibilizado, mesmo que sejam, de forma específica, 

destinados a pessoas que interagem com esses espaços privilegiados de 

conhecimento social, tecnológico, econômico e político. 

Portanto, a Biblioteca Universitária surge com o papel primordial de auxiliar, 

gerenciar e difundir este conhecimento produzido. Tamanha responsabilidade 

necessita de pessoal qualificado, dinâmico e atualizado. Dziekaniak (2003, p.43) 

discorre muito bem sobre isso ao afirmar que: 

 

[...] A universidade passa a desempenhar papel fundamental, e para 
corresponder às expectativas, necessita adequar-se às novas 
exigências da sociedade do conhecimento, assim como se utilizar de 
instrumentos que auxiliem em sua missão. Esta mudança no 
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contexto universitário está intrinsecamente ligada a uma 
infraestrutura que proporcione acesso à informação, seja ela técnica, 
científica seja tecnológica. Surge então, como instrumento básico no 
processo educativo, a Biblioteca Universitária.  

 

Quando falamos em biblioteca de instituições de ensino e pessoal 

qualificado, ressaltamos os estigmas presentes na cultura brasileira. Dentre tantos, 

apontamos para a ideia de que as pessoas que necessitam de uma diminuição ou 

adequação na função que exercem são conduzidas a realizarem suas ações nas 

bibliotecas, vistas a priori como “depósito humano”, ou quando funcionários sem 

condições de atuarem em suas áreas são remanejados, deslocados de outras 

funções. Esses remanejamentos de pessoal, muitas vezes, tornam o ambiente nada 

propício e nada adequado à sua real função, por acreditarem que o trabalho 

desenvolvido nas bibliotecas não sobrecarrega ou não apresenta desafios para o 

funcionário que nela trabalha, sem vislumbrar sua real missão e meta a serem 

atingidas e buscadas constantemente. 

Porém, devemos enfatizar que essas percepções estão atreladas a uma 

construção da sociedade em relação ao trabalho em comparação ao uso da força 

física que a maioria da população exerce. O trabalho intelectual, particularmente o 

realizado na biblioteca é compreendido como atividade puramente mecânica, 

sistemática, como outro tipo de trabalho que não necessita de grandes esforços e 

qualificações, estando relacionado às percepções que envolvem a valorização das 

funções desenvolvidas pelos bibliotecários no decorrer da história. 

Segundo Martell (apud SILVEIRA, 2009), o comportamento de “tratar os 

empregados como instrumentos ou como extensões das máquinas, ignorando as 

características singulares do empregado, enquanto indivíduo” (p. 135) é prejudicial, 

necessitando que o gestor utilize métodos motivacionais e aja com força interna ou 

externa que estimule, dê orientações e apoio necessários para que o “desenho” das 

tarefas gere efeito benéfico sobre a satisfação e o desempenho da pessoa. 

A cultura brasileira passa e continua passando por transformações 

constantes, que foram influenciadas por determinações políticas, sociais, 

econômicos e culturais; essas ideologias estão subjugadas a interesses de classes 

dominantes, na perpetuação da sua própria condição de classe. Para autores como 

Bezerra (2010, p.27), dentre outros, as instituições educacionais, incluindo nessa 

concepção as instituições de ensino superiores estão; 
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[...] “presa numa rede de cobrança”, de punições, de limitações, que 
impossibilita a sua construção segundo os ideais do Iluminismo, em 
busca da liberdade de pensar, refletir e conhecer, suprimida durante 
séculos de dominação, imposta numa cultura de massificação e 
obscuridade, em contradição com a proposta da razão, do clarear, da 
realidade, da razão. Essa escola que conhecemos é fruto de anos de 
processos pautados numa “verdade colonizadora”, que não 
conseguimos abandonar, soltar as correntes que nos “escravizam”.  

 

As IES apresentam essa mesma postura ideológica dominante, de serem 

reprodutora da situação atual, quando se tornam detentora do saber, da apropriação 

do conhecimento e da manipulação dos interesses, limitando o acesso ao 

conhecimento ou disponibilizando o conhecimento a partir de interesses 

particularizados.  

Esse universo do saber e do conhecimento está restrito a poucos, uma vez 

que as perspectivas de mudança, de abertura de novas fronteiras de acessibilidade, 

de inclusão educacional, de disponibilização de recursos tecnólogos, passam a fazer 

parte das decisões políticas, econômicas, burocráticas, entre outros fatores que 

influenciam o acesso à informação e ao conhecimento. 

Para Fernandes (apud BEZERRA, 2010), “os debates sobre a era actual, 

apelidada de “sociedade cognitiva” e de “sociedade da informação”, têm posto em 

evidência a importância que o conhecimento e a informação assumiram” (p. 16). 

Questões como o sucateamento das bibliotecas, a falta de uma inclusão 

digital, as concepções envoltas à função do bibliotecário, a disponibilização pelo 

país, as desigualdade de acesso ao saber, a construção de espaços modernos e 

adequados para guardar a história da própria sociedade, a manutenção e a 

manipulação de acervos como fatores que estão relacionados à percepção que se 

faz desse espaço do saber acumulado e resguardado pela própria legislação 

vigente, demonstra como manipulamos o conhecimento e o disponibilizamos a partir 

de interesses das classes dominantes. 

Em relação a esses fatores, compreendemos que as mudanças ocorrem de 

forma diversificada, e como tal, no caso das bibliotecas, essa interação não deixa de 

ser diferente. Como um dos representantes desta “classe”, temos interesse em 

entender os fatores que estão relacionados às transformações da própria profissão, 

base desse artigo, dos elementos condicionantes que dificultam as mudanças, a 

capacitação, a aceitação e a concepção social que está em volta desse profissional. 



6 
 

Observamos que quando surgem gestões comprometidas com a qualidade 

do ensino e o desenvolvimento cultural e informacional, há grandes e valorosos 

avanços. Como sobrescreve o ditado, “nunca é tarde” para aproveitarmos ao 

máximo estes períodos para a realização de grandes projetos, mudando a forma 

como a instituição biblioteca é vista. 

Nessa perspectiva, iremos discutir e pesquisar as interações que envolvem 

os profissionais da biblioteca, através de um estudo de caso e levantamento 

bibliográfico. O estudo de caso terá como base as orientações de Yin (2005), 

compreendendo que o “estudo de caso é apenas uma as muitas maneiras de fazer 

pesquisa em ciências sociais” (p. 19).  

Nesse sentido, realizaremos uma pesquisa com observação direta e 

entrevistas livres, objetivando compreender os fatos que ocorrem das interações e 

da função do bibliotecário no seu espaço de trabalho e no aspecto da entrevista para 

motivar o sujeito da pesquisa a manifestar suas concepções e suas compreensões 

em relação à função do bibliotecário. Os sujeitos participantes serão os 

coordenadores das bibliotecas da UECE (Universidade Estadual do Ceará) situadas 

no interior do estado do Ceará, que incluem Limoeiro do Norte, Quixadá e Iguatu. A 

pesquisa será realizada durante um ano, tempo propício para colher informações e 

dados dos períodos de transformações sofridas por esses coordenadores desde o 

inicio de sua jornada até hoje, e a partir dessa pesquisa o que pode vir a mudar 

durante um ano, procurando levantar os impactos causados por nossos 

questionamentos. 

A Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE) passou por 

períodos de grandes progressos, desde a criação da sua lei (1973) e a sua 

concretização (1977). Hoje ela conta com 06 (seis) faculdades espalhadas pela 

capital, Fortaleza e alguns privilegiados interiores do nosso estado. Depois de anos 

de funcionamento, só a partir de março de 2010, o Sistema UECE de Bibliotecas 

recebeu contratação de funcionários terceirizados qualificados com formação na 

área biblioteconômica para compor seu quadro funcional, tanto na capital como no 

interior, estes por sua vez recebendo pela primeira vez um profissional do tipo para 

revolucionar completamente o modo de trabalho. 

Nesse sentido, questionamos quais os principais desafios encontrados 

nessa profissão e como o gerenciamento de instituições bibliotecárias pode 

contribuir com as transformações e acessibilidades ao conhecimento atual. Por isso, 
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este artigo visa justamente discutir a realidade encontrada por esses profissionais no 

início de suas jornadas, descobrir suas principais dificuldades e ajudá-los com 

soluções em suas caminhadas futuras, discorrer sobre os impactos causados no 

profissional na sua adequação à nova realidade, mostrando de que forma ele pode 

encarar certos desafios técnicos e humanos.  

Para tanto, iremos fundamentá-lo com as concepções de Silveira (2009), 

Silva (2004); Silva; Schons; Rados (2006), Dziekaniak (2003; 2006), trazendo as 

reflexões destes estudiosos para fundamentar a realidade encontrada perante as 

bibliotecas interioranas da Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

 

2. PERFIL DE RH EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

 

Para gerirmos quaisquer tipos de organizações, no mundo globalizado em 

que vivemos, é necessário investirmos continuamente em processos reflexivos que 

nos levem a um alto grau de compreensão acerca de tudo que está envolto para 

alcançarmos o feedback esperado na satisfação das atividades, serviços e produtos 

desenvolvidos, visando ao contentamento generalizado dos nossos clientes e 

demais servidores que fazem parte da comunidade ativa e/ou passiva que nos 

cerca. Ornelhas (2011) contribui para essas afirmações complementado-as quando 

traz a luz, que “as modificações e as inovações, especificamente de estrutura física 

e de pessoal, são evidentes e necessárias para a adaptação com relação às 

mudanças de cenário em termos estruturais e de mercado”.  

O perfil do profissional muda tão rápido quanto essas inovações sociais e 

tecnológicas surgem; para suprir essa demanda, o individuo socializado precisa 

acompanhar e embarcar em paralelo se não quiser perder espaço e ficar para trás 

na acelerada escala evolutiva de mercado. 

Para que o profissional se enquadre adequadamente aos novos cenários 

sociais, faz-se necessário, como nos revela Mueller (apud ORNELHAS, 2011, p. 

321), não somente que: 

 

[...] cada profissão [que] se dedica a um conjunto de tarefas 
profissionais às quais está ligada pelo que chama (...) ‘laços de 
jurisdição’. A resistência e a fragilidade desses laços são a 
consequência da prática diária do trabalho profissional. Nenhum 
desses laços é absoluto ou permanente. As profissões interagem 
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como em um sistema ecológico, no qual o que ocorre a um elemento 
afeta a todos. 

 

Por isso, é preciso que ele seja multifacetado, munido de informações 

adversas para que aja como relata Ornelhas (2011) “[...] o compartilhamento e a 

integração de conhecimentos [...]” para só assim atingir a qualificação exigida pelo 

mercado vigente. Mas, como nem tudo são flores, não basta só querer, até mesmo 

por que, a procura por uma melhor qualificação para atingir o ideal esperado é muito 

dificultado devido ao aparente sucateamento das IES.  

Outrora surge uma velha, grande e constante preocupação devido às 

mínimas ou péssimas condições da qualificação dos indivíduos atuantes em centros 

de informações. Ao pensar em Targino (apud ORNELHAS, 2011, p. 322), o que nos 

absorve realmente: 

 

[...] sentimos e lamentamos ter de enfrentar no futuro novas batalhas 
para desempenhar a profissão, ainda tão pouco valorizada, quando 
não confundida com aquilo que na Idade Média se supunha ser um 
bibliotecário: simples guardador de livros.  

 

O problema mais intimamente ligado a um gerenciamento eficaz da 

biblioteca universitária pública seria justamente não só os impactos das inovações, 

mas também do envelhecimento e, consequentemente, a resistência da 

incorporação dessas inovações no seio institucional, saindo também do tradicional 

servidor concursado para agregar novos contratados por meio da terceirização do 

trabalho. Sobreviver em meio à falta de experiência dos novos contratados e da falta 

de motivação perante o futuro de servidores públicos é um desafio a ser vencido 

pelo gestor que precisa contar com uma equipe de trabalho como esta. Estas 

questões, estudaremos mais intimamente a seguir. 

 

3. REALIDADE LABORAL DO BIBLIOTÉCARIO INTERIORANO 

 

Para algumas classes, o mercado de trabalho no interior do estado é 

escasso e limitado. Os jovens interioranos são forçados, devido à força de mercado, 

a se voltarem para a área de ensino, agricultura e áreas afins. Outros aproveitam 

para se engajar em micro e pequenas empresas familiares se quiserem permanecer 

em seus domicílios de origem; a maioria busca novos horizontes nas capitais e 
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cidades ao redor que disponibilizam novas fronteiras. Com o passar do tempo, as 

IES foram se propagando trazendo novas possibilidades de mercado. 

Os cursos de Biblioteconomia e/ou Ciência da Informação existentes no 

Brasil estão divididos entre as Universidades Federais, Estaduais e Particulares. 

Sendo 26 Federais e Estaduais e 13 particulares, num total de 39 IES. Dentre estes, 

08 estão localizados no nordeste. Para o estado do Ceará, contamos apenas com 

uma 01 IES com um curso situado na capital e outro no interior, número abaixo da 

demanda de hoje e futura, principalmente com a chegada da Lei Nº 12.244 de 24 de 

Maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de 

ensino do País, determinando que as instituições educacionais públicas e privadas 

de todos os sistemas de ensino do Brasil deverão ter bibliotecas. As escolas terão 

um prazo máximo de 10 anos para instalarem os acervos de livros, documentos e 

materiais videográficos. 

A demanda de profissionais na área tem uma relação com a localização das 

IES, fazendo com que o número de profissionais esteja abaixo das necessidades e 

as vagas disponibilizadas sejam ocupadas, em sua grande maioria, por profissionais 

residentes em outros domicílios.  

As vagas ofertadas são ocupadas por intermédio de concursos públicos, 

processos seletivos, contato direto com o empregador, indicações ou convites de 

parentes e amigos, sendo ofertadas por grande parte pelas IES e em segundo 

plano, prefeituras. Para Ornelhas (2011, p. 321) ocorreram mudanças: 

 

[...] o profissional bibliotecário passa por mudança de atuação no 
mercado.  Ao comparar suas atribuições no decorrer da História, 
verifica-se que muitas alterações aconteceram. De guardião de obras 
raras, o bibliotecário passou a ser um pouco de educador, gestor, 
mediador e/ou facilitador na relação informação e usuário.  

 

Por conta disso, com a mudança de paradigma na concepção do perfil do 

profissional bibliotecário é que seu espaço, sua necessidade perante a sociedade foi 

revista e melhorada o que acentuou as oportunidades de trabalho para este 

profissional. 

Ao observarmos a realidade laboral do bibliotecário de uma IES, devemos 

relembrar que o servidor público brasileiro foi instituído a partir de decisões 

governamentais, desde o Brasil colônia aos dias atuais, mas só a partir da 

Constituição Federal de 1988, quando foi sancionado a lei nº 8.112, de 11 de 
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dezembro de 1990, a investidura do cargo público passou a ser definida no artigo 

11º, da mesma lei, em que enfatiza que o cargo público será através de concurso 

público, a partir de provas ou provas de títulos, porém alguns órgão ou setores da 

administração pública em diferentes níveis de poderes utiliza do próprio processo 

burocrático para retardar ou até mesmo fazer com que os classificados nos 

concursos fiquem esperando suas nomeações até o prazo limite, isso quando não 

expiram esse prazo.   

Para entendermos o porquê de esse cargo ser tão almejado pela maioria 

dos cidadãos, é só observar a definição elegida por Caetano (apud VIANA, 2007, 

p.13), no qual; 

 

[...] o funcionário público é «o agente administrativo provido por 
nomeação vitalícia voluntariamente aceite ou por contrato 
indefinidamente renovável, para servir por tempo completo em 
determinado lugar criado por lei com carácter permanente, segundo 
o regime legal próprio da função pública». 

 

Podemos ressaltar este caráter ‘estável’ do trabalho, previsto no artigo 41 da 

Constituição Federal, como responsável pelo interesse populacional na investidura 

no cargo. Como a ‘máquina pública’ tem funcionários que não fazem parte desta 

definição por apresentarem características distintas e contrárias de caráter 

geralmente temporário, podemos chamá-los de ‘agentes não funcionários’, entre os 

quais podemos incluir os agentes políticos, interinos, provisórios e estagiários, pagos 

por verbas específicas, é necessário distinguir quem é ou não é realmente um 

funcionário do serviço público. Sendo assim, Viana (2007, p.14), ao aproximar-se 

das concepções conceituais de ‘trabalhador’, dando um sentido amplo à noção de 

agente administrativo perfilhado por Caetano em 1999, afirma que:  

 

[...] trabalhadores da Administração Pública serão todas as pessoas 
físicas que, contra uma retribuição, prestam actividade de trabalho 
sob a autoridade e direcção de uma entidade pública, 
independentemente do carácter público ou privado do título pelo qual 
é exercida essa atividade.  

 

Com esta discussão, Viana (2007) afirma que mesmo sem grande valor, a 

apreciação a despeito da conceituação de ‘funcionário público’ permanece no seio 

institucional. “Isto porque a CRP não obriga a um único regime, admitindo que a 

Administração Pública recorra à contratação privada”; por isso, Canotilho e Moreira 
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(apud VIANA, 2007, p.16), consideram que “não é constitucionalmente obrigatório 

que todos os trabalhadores e agentes do Estado e demais entidades públicas 

pertençam à função pública propriamente dita e possuam o regime”, o que possibilita 

a contratação do chamado serviço terceirizado. 

No mundo globalizado em que vivemos, caracterizado por mudanças 

significativas impactadas em todos os setores da sociedade, tendo como auxilio 

principal o avanço tecnológico, que vem trazendo consigo revoluções, seria 

impossível deixar de fora a formação do mundo do trabalho. O objetivo seria, de 

acordo com Ferraz (2006, p.48), “[...] enquadrar a classe trabalhadora às exigências 

crescentes do capital, procura-se globalizar os rumos que todos devemos trilhar”.  

Numa dessas mudanças surge o processo de terceirização, de flexibilização, 

de adaptação ou de desregulamentação do trabalho. Terceirização conforme 

expressou Giglio (apud FERRAZ, 2006, p.19), “não passa de um eufemismo para a 

velha marchandage, ou seja, a comercialização da força de trabalho como 

mercadoria”. Para Beltran (apud FERRAZ, 2006, p.16);  

 

A realidade tem demonstrado que o processo de flexibilização de 
normas trabalhistas (...) impõem a adaptação de preceitos 
reguladores das relações laborais aos novos tempos. Parece que o 
equilíbrio estará em manter-se o núcleo básico de proteção ao 
trabalhador, relegando-se aos parceiros sociais a negociação das 
demais condições, no pleno gozo de sua autonomia privada coletiva. 

 

Conforme os preceitos especificados acima, Rodriguez (apud FERRAZ, 

2006, p. 15) confirma que “flexibilização é um termo elástico, com variados graus de 

intensidade, e também cômodo, porque o sentido contrário seria a rigidez, a 

intolerância”. Você pode analisar esta afirmação e tirar a conclusão de que “pode 

significar mera adaptação, através de leis mais elásticas, ou até desregulação com 

substituição da norma estatal pela convenção coletiva ou individual”. O quadro social 

trabalhista vigente exige rapidez e agilidade, facilidade e simplificação, economia, ou 

seja, um modo de contratação mais flexível de trabalho sem perder a eficiência 

exigida pelo mercado. 

 

4. BIBLIOTECAS INTERIORANAS: PARTICULARIDADES 
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Ao observarmos as bibliotecas situadas no interior do estado, ressaltamos 

que necessitam restruturação em diversos aspectos e apresentam dificuldades, as 

quais representam uma leitura das nossas compreensões em relação a condição 

satisfatória para o desenvolvimento dos trabalho de forma adequada, os aspectos 

que destacamos são: 

 

  Pessoal qualificado: O quadro funcional normalmente é composto de 

funcionários realocados, escolhidos simplesmente para compor o quadro laboral 

do setor biblioteca. Poucas instituições, sejam elas públicas ou privadas, têm 

condições de contratação especializada independente do tipo, como concurso, 

seleção, indicação, nomeação etc. Este quadro não se revela simplesmente em 

nível local (municipal), mas em nível estadual também. A ‘organização biblioteca’ 

não é ainda no Brasil algo prioritário. Com a chegada das novas leis que regem 

o setor, espera-se que no futuro, possamos mudar e que assim, 

consequentemente, como num hospital, tribunal, etc, a biblioteca possa ter 

também trabalhando em seu seio somente pessoal especificamente preparado 

para a função; 

 Qualificação profissional: Os profissionais atuantes no interior têm grandes 

dificuldades de continuarem seus estudos, seja pela jornada elevada de trabalho 

ou pela falta dos cursos desejados no próprio domicilio laboral; 

 Econômico: A equiparação salarial é um assunto difícil de ser concretizado na 

relação Estadual X Municipal e até mesmo em nível regional; 

 Espacial: A distância do domicilio laboral ao do familiar prejudica o trabalhador 

no nível psicológico, o que muitas vezes se reflete no comportamento 

profissional, individualmente falando, do trabalhador, ocupante de uma vaga 

que, na maioria dos casos, é oriundo de outras cidades/estados; 

 Emocional/Psicológico: O impacto social, cultural de se inserir em uma nova 

realidade, com novos costumes e modos de agir específicos de cada interior 

chega a ser um grande desafio podendo “causar” de maneira significativa no 

intimo do profissional. Muitos chegam a ter “estafes” e outros problemas até de 

saúde devido ao emocional e consequentemente psicológico abalado ao terem 

que encarar sozinhos estes desafios, desafios necessários a sua nova 

condições laborais; 
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 Material físico: Dependendo do nível ou do tipo de biblioteca, privada, pública, 

especializada ou escolar, sua estrutura física e equipamento são geralmente 

inadequados, antigos e com pouca ou quase nenhuma manutenção, salvo em 

instituições de grande porte, como as IES. 

 

As questões acima citadas estão relacionadas às percepções que os 

gestores educacionais e administrativos têm da própria biblioteca. As valorizações 

do espaço de saber, de conhecimento, de pesquisa, de busca de informação, ficam 

comprometidas a partir de escolhas e de decisões políticas; ou seja, a estrutura, a 

manutenção e a contratação de pessoal qualificado, entre outros fatores, ainda não 

é compreendido como um valor para e pela própria sociedade. 

Segundo Pinto (2004, p.69), “[...] a terceirização passa a ser considerada 

como uma forma de trabalho prejudicial ao trabalhador [...]”, já que o mesmo 

trabalha de forma insegura, sem grandes aspirações, transformando este caminho 

numa via perigosa ao ganhar força e dimensão, pois, “[...] além de lançar os 

profissionais em condições injustas de trabalho, fragmenta a organização coletiva 

dos trabalhadores, tornando-se um processo destrutivo no que se refere aos direitos 

do trabalhador [...]” (PINTO, 2004, p.69). 

Partindo do pressuposto de que as bibliotecas estão nas escolas, nas 

universidades e nas faculdades, particularmente mencionamos a biblioteca da 

UECE, que está situada em diversos municípios do interior cearense, os maiores 

centros localizados em Limoeiro do Norte, Quixadá e Iguatu. No decorrer dos últimos 

dois anos, ocorreram mudanças significativas em seu quadro laboral ao incorporar 

em seu quadro funcional, profissionais terceirizados não só para preencher vagas 

ociosas, mas a criação e a consequente aquisição de profissionais nunca existentes 

em seus respectivos centros. A figura do profissional Bibliotecário foi um deles.  

Em Limoeiro do Norte e Iguatu, desde a criação ou a sua filiação como parte 

integrante da UECE, os centros localizados nesses dois municípios nunca tiveram 

em seu quadro funcional, um profissional Bibliotecário para gerenciar suas 

bibliotecas. No caso de Quixadá, a existência de uma profissional bibliotecária nos 

anos anteriores e a lacuna pela falta desse profissional, juntamente com a falta de 

manutenção das ações iniciadas, fez com que o novo profissional recomeçasse os 

trabalhos, ao invés de continuar. O planejamento sistematizado dentro das 

bibliotecas previne ações de alto custo, emergenciais e prejudiciais à própria 
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sociedade, que em alguns casos ficam impossibilitadas de terem acesso ao 

conhecimento. 

Apesar de municípios distintos, notam-se semelhanças perante as 

dificuldades encontradas, tendo poucas ressalvas. O ponto ápice destas dificuldades 

seria a da qualificação profissional. Essa questão central se insere diretamente no 

fato de esses novos profissionais serem contratados mediante a flexibilização ou 

terceirização de seu trabalho.  

Os Servidores institucionais têm direitos que incluem apoio tanto financeiro, 

como afastamento de suas atividades ou a ainda redução da jornada de trabalho 

para a realização de cursos ou treinamentos diversos que visem capacitar melhor 

estes indivíduos. Terceirizados não têm nenhum tipo de apoio institucional. Os 

profissionais interessados devem agir por conta própria, sem nenhum tipo de auxilio, 

devendo exercitar todas e quaisquer tipos de atividades fora de seu horário de 

trabalho ou tendo que pagar o expediente perdido de alguma forma, ou mediante 

acordo firmado com seu chefe ou diretor imediato. Por conta disso, as realizações 

de ações que favorecem o desenvolvimento das atividades dos bibliotecários e de 

muitos outros profissionais são realizadas a partir da concepção e da consciência de 

chefe ou diretores imediatos, já que o apoio por meios oficiais é restrito aos 

profissionais concursados. 

Geralmente, o discurso para explicar estas dificuldades seria o fato de que a 

IES em questão não pode investir num profissional que não faz parte de seu quadro 

laboral oficial, justamente por ter a característica de temporário ou passível de 

dispensa com facilidade. Mas a questão que levantamos é que independentemente 

do tempo que o profissional passará na instituição, ele trabalha para ela, portanto, o 

investimento no profissional nunca seria perdido, haja vista que durante o tempo de 

sua estada ali, ele executaria suas tarefas e atividades com maior empenho, ou seja, 

com maior dedicação, capacidade e qualidade. Não se dispensa um profissional de 

alto nível; teoricamente, toda e qualquer empresa faz de tudo para mantê-lo, e uma 

instituição de grande porte como a UECE poderia sempre manter em seu seio 

justamente este profissional. Considerando que estes profissionais são necessários, 

por que não ajudá-los? Seria ajudar a si mesmo.  

A realidade brasileira atual consiste na terceirização; concursos estão cada 

vez mais distantes para muitas instituições. Nesse contexto, or que não realizar 

projetos que visem melhorar esta classe tão necessária e indispensável para a 
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funcionalidade “desses lugares”? Seria por falta de consciência, falta de interesse, 

políticas de incentivos ou simplesmente negar ou não ver o óbvio? Terceirizados são 

trabalhadores, gente, e estão aptos a qualquer trabalho, merecendo, portanto, ter 

sua classe revista, reanalisada, promovendo discussões saudáveis que promovam 

as melhorias necessárias para o benefício de todos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, pudemos evidenciar diversos fatores impactantes aos 

profissionais em geral e, particularmente, aos bibliotecários das IES situadas no 

interior do estado. Citamos anteriormente alguns destes fatores quando 

mencionamos o déficit da carência no inicio do item quatro deste artigo, mas por 

questões estruturais deste, em que só seria possível discorrer sobre um deles, 

escolhemos abordar justamente a questão da qualificação profissional, por 

considerá-la um pilar dentre tantos, devido à necessidade direta de apoio 

institucional necessário à sua realização.  

Acreditamos que, tendo apoio, todos os outros problemas ou dificuldades 

seriam sanados com maior naturalidade. Por conta disso, indicamos a necessidade 

de incentivos, tanto do governo municipal e estadual como do federal, na criação de 

projetos de leis, decretos, resoluções, portarias, pareceres, etc, que melhorem a 

condição atual do indispensável funcionário terceirizado. É inadmissível viver-se 

eternamente dependente da boa vontade ou da consciência do gestor em fornecer o 

imprescindível para a melhoria qualitativa do trabalho tanto do gestor, como dos 

seus agregados.  

Precisamos pensar, por vezes, em curto prazo. O ideal com certeza seria o 

da realização de concursos públicos para pavimentação dos cargos e/ou funções em 

todas as esferas para solucionar o problema em longo prazo. Sabemos que esta 

realidade vivenciada pela UECE não é uma exclusividade sua. São particularidades 

de diversas prefeituras e demais instituições públicas. Se justamente para um futuro 

longínquo não é possível, momentaneamente, devido a adversidades na maioria dos 

casos de ordem financeira, vamos pensar no hoje e pensar de forma humanística 

nesta classe e não somente pensar, mas realizar de fato e de direito, ações 

quantitativas e qualificativas em favor desta classe. 
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