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Revista Eletrônica da ABDF. Você poderia fazer uma breve descrição da sua
trajetória profissional, por favor?
Fernando César Lima Leite. Em linhas gerais... sou graduado em Biblioteconomia,
muito embora esse não tenha sido um caminho que eu tenha escolhido por vocação,
por desejo. Sou mais um daqueles que precisava passar no vestibular. Nem tinha
notícia, na verdade, que Biblioteconomia era bom para isso ou para aquilo, para
concurso, etc. Enfim, eu precisava entrar na universidade e fiz meu terceiro
vestibular para Biblioteconomia devido a uma colega, uma grande amiga, pois
fizemos o segundo grau juntos, depois fizemos cursinho em Taguatinga e ela fez para
Biblioteconomia. Ela ia fazer química, a gente veio fazer a inscrição na UnB3, no CO4,
e do nada ela marcou Biblioteconomia e eu fiz geografia, achando que ia arrasar. Não
passei e ela passou.
Ela cursou um semestre e falou que era um curso bacana, interessante, não
era nada do que se imaginava. No semestre seguinte eu fiz para Biblioteconomia,
passei e desde o primeiro semestre descobri que era realmente é algo que queria
seguir.
Fiz curso, me envolvi bastante com a universidade, Centro Acadêmico e acho
que fiz três bolsas e meia de iniciação científica e me formei... No final do curso, no
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NE: CO – Centro Olímpico.
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último semestre, eu prestei a seleção para o programa de pós graduação, para fazer
o mestrado e fui selecionado.
Não passava em concurso nenhum também, porque odiava ter que estudar
para concurso. Eu não conseguia esse tipo de aprendizado, que tinha, a meu ver, uma
coisa muito cega de ter que memorizar regras, quando, na verdade, essas regras
existem, mas podem ser consultadas... Mas não passava em concurso. Mas surgiu um
concurso para fazer, que olhei o edital e, pelo conteúdo programático, achei
maravilhoso! Tinha conteúdo que falava sobre o sistema nacional de ciência e
tecnologia, comunicação científica, tudo isso voltado para o ambiente da informação
científica.
Foi o concurso da Embrapa5, que tive convicção que passaria, pois já vinha
estudando todas as questões. Fiz e passei. Assim, no início de 2007, eu fui trabalhar
na Embrapa. Até então estava atuando como consultor no IBICT6, que ingressei após
terminar o mestrado, onde fiquei até 2007.
Ainda em 2007 fui para a Embrapa, que também era um lugar que eu queria
muito trabalhar. Porque se tinha notícia da história da Embrapa, do momento
presente também, que é uma instituição que valorizava, valoriza ainda, não tanto
quanto antes, mas valoriza muito essa dimensão informacional da produção do
conhecimento, nesse campo de pesquisa, então queria muito trabalhar lá. E fui muito
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NE: Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

6

NE: IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.
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feliz, porque lá eu pude exercer a profissão, como bibliotecário, de uma forma muito
intensa e trabalhando com questões e implantando sistemas, na época muito
inovadores, que modificaram o modo como a Embrapa vinha trabalhando com a
informação científica e técnica naquele contexto específico.
Era bem feliz na Embrapa, em termos profissionais, com o que fazia. Mas
sempre quis, desde a graduação, dar aula. Então entrei na Embrapa sabendo que em
algum momento eu sairia. Foi quando eu fiz o concurso de 2009, no Departamento
de Ciência da Informação e Documentação (CID). Já fazia doutorado e passei no
concurso, em segundo lugar. Em março de 2010 fui nomeado. Fui, também, feliz da
vida para a UnB, para ganhar menos diga-se de passagem, para ganhar menos, muito
menos e, na verdade, para trabalhar mais.
Então desde o primeiro dia que eu entrei na UnB [como professor], foi
sempre trabalhando muito. Comecei com quatro disciplinas para eu ministrar,
enquanto os substitutos tinham duas. Mas fui, adorei, e estou lá até hoje.
Desde o período da Embrapa e um longo período da UnB permaneci como
consultor do IBICT, trabalhando com algumas questões que já atuava e que o IBICT
tinha necessidade. Permanecei como consultor, me parece, até 2013, 2014.
Terminei meu doutorado e logo me credenciei no Programa de pósgraduação7. Em seguida, um ano e meio depois, por uma circunstância que não pude

PPGCINF - Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília (UnB)
da Faculdade de Ciência da Informação.
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me omitir, tive que aceitar ser vice-coordenador da Professora Georgete, num
momento em que o Programa caiu [no sistema de avaliação da] Capes. Eu tinha
acabado de chegar e não queria me envolver nesse início porque não tinha
experiência. Possuía o conhecimento da área, simplesmente, da minha formação e
atuação profissional. Mas, naquele momento só podia ser ela. Ela aceitou, mas
colocou como condição que eu aceitasse junto com ela, que eu fosse o vice dela. Não
pude me esquivar, mas coloquei como condição que eu não fosse o próximo
coordenador, porque eu queria ter tempo de, após os dois anos, aperfeiçoar a minha
produção, etc.
Trabalhamos intensamente no primeiro ano, mas a Professora Georgete, teve
um problema de saúde e tive assumir a coordenação do Programa. Estávamos
fazendo um trabalho de base muito forte para resgatar o Programa, da nota que
tinha caído, pois na verdade ele é um patrimônio que temos desde a década de 1970.
O PPGCINF é um dos Programas mais antigos da Universidade. Começou em 1978 e
o doutorado em 1992. Fizemos um trabalho de base, todo o grupo, mas conseguimos,
na avaliação seguinte, melhorar. A nota inicial seria 3, mas a Capes concordou em
colocar 4, porque era o único na região, um Programa tradicional, mas resgatamos a
nota para 5. Desde então o Programa veio sendo aperfeiçoado e está bastante
razoável agora, já estamos na segunda gestão depois da minha.

12

Em 2015, quando saí da gestão do Programa, a professora Márcia8 ganhou na
eleição na reitoria e eu fui convidado a assumir a Biblioteca Central 9 . Não era a
minha intenção porque, como eu disse queria escrever muito, e isso requer
concentração, não precisa de muita emoção, mas tem que estar calmo, tem que estar
bem, sereno. Mas enfim, a Biblioteca Central se reuniu, porque a Professora Márcia
não me chamou imediatamente. Ela ouviu a Biblioteca Central, pediu que eles
traçassem um perfil para a próxima direção. Como queriam que eu assumisse, já
tinham falado comigo, e eu falei que não, então fizeram um perfil que batesse com o
que eles tinham intenção, já que queriam que eu fosse pra lá , embora eu já tivesse
recusando. Ela me chamou para conversar e acabei assumindo a Biblioteca Central
e estou lá até hoje. Agora em dezembro, em meados de dezembro [2020], vou fazer
4 anos [de gestão]. Os últimos momentos, na verdade. E é isso. Estou nessa, mas
então tudo aconteceu... de Temer, a Bolsonaro e pandemia, crise hídrica, tudo!
Revista Eletrônica da ABDF. Fernando, você saiu da graduação e entrou direto no
mestrado?
Fernando César Lima Leite. Sim. Direto no mestrado. Eu vou contar rapidamente
a história que é o lance da persistência. Se eu não tivesse feito isso, talvez a minha
vida profissional fosse totalmente diferente. Não queriam deixar eu fazer inscrição
no mestrado, porque o edital falava que tinha que apresentar o diploma no ato da

Prof.ª Márcia – Márcia Abrahão Moura, reitora da UnB (2016-2020), tendo vencido a reeleição em
2020 para o período 2021-2024, mas, até o fechamento da Revista, aguardando confirmação da
nomeação pela Presidência da República.
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Biblioteca Central da UnB.
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inscrição e eu não tinha diploma. Todos os outros Programas falavam em apresentar
uma declaração de provável formando e eu insisti que queria, que iria até o final.
Conversei com todos os professores, imprimi editais dos cursos, da iniciação
científica que falava que um dos objetivos era estimular para ir para a pós graduação
e eu tinha feito três e meia! Pensei que não seria possível que não deixassem que me
inscrevesse. Fiz um dossiê gigante e entreguei para cada um dos professores. Eles
fizeram uma reunião e a professora, que era a coordenadora e que não queria deixar
eu me inscrever, por uma legalidade que poderia ser mudada, sem entrar na
ilegalidade, perdeu no voto. Pude, então, fazer a minha inscrição. Talvez se tivesse
desistido para todo o sempre, poderia ter passado no Senado ou na Câmara, estaria
feliz também. Mas foi isso, fiz direto mesmo.

Revista Eletrônica da ABDF. Por favor, informe quais, em sua opinião, são os seus
trabalhos mais relevantes.
Fernando César Lima Leite. Não tenho dúvida que de 2016 para cá foi a Biblioteca
Central, dada a magnitude do desafio! É um lugar estrategicamente muito relevante
para a instituição, sabe? Tem uma equipe enorme, de 120 pessoas
aproximadamente, com desafios gigantescos e, junto com essa equipe, nós
realizamos muitas coisas que para mim significam muito e, na minha trajetória, se
destacam em relação às outras.
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Muito embora no IBICT tenha sido bem sucedido, pela avaliação que fazem,
na Embrapa, também, mas na universidade, na Biblioteca Central eu não tenho
dúvida que tem sido algo muito mais relevante, esta contribuição que, junto com
uma equipe, a gente consegue dar.
São 120 servidores, sem contar os estagiários.

Revista Eletrônica da ABDF. 120 problemas?
Fernando César Lima Leite. 120 cabeças, logo, 120 problemas.

Revista Eletrônica da ABDF. Mas a parte mais complexa da gestão é exatamente
lidar com as pessoas, certo? As ações, às vezes, nem são tão complicadas, mas
trabalhar com as pessoas, com os momentos de cada um, sempre é mais difícil do
que qualquer outra coisa mesmo... Conheço uma bibliotecária que dizia que
gerenciar – naquela época a gente falava administrar bibliotecas – era administrar
emoções. Cada servidor é um poço de emoções. Você tem que tentar entender e
extrair daquilo o melhor para a instituição.
Fernando César Lima Leite. Gestão é mais complexo mesmo, mais difícil. Eu já
conhecia as minhas limitações técnicas, porque tenho muitas limitações técnicas,
conhecia as minhas habilidades, meus conhecimentos, tinha noção do que eu sabia,
do que era capaz de fazer, mas tem sido nessa experiência da Biblioteca Central que
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estou podendo conhecer as minhas limitações gerenciais e as minhas habilidades
gerenciais também. Então, isso tem ficado muito claro para mim: em quais aspectos
sirvo muito para isso e em quais aspectos sou um desastre para isso também.

Revista Eletrônica da ABDF. Você tem uma experiência de trabalho na Embrapa,
que é uma parte de aplicação daquilo que a gente aprende no curso, agora você está
tendo uma experiência que é executiva, na BCE… Como percebe essas questões em
termos de docência? Qual é o lugar que isso ocupa no seu papel como docente? Como
você percebe se isso é melhor, é pior, não faz diferença para os alunos?
Fernando César Lima Leite. Acho que faz total diferença positiva! Absolutamente
diferente positivamente! Embora esteja há um ano e meio fora de sala de aula, mas
me considero um docente bem melhor do que era, bem mais capaz, após essa
experiência da Biblioteca Central. Lógico, as experiências anteriores também,
tecnicamente falando. Mas agora como dirigente de uma biblioteca desse porte, isso
me trouxe vivências que em momento algum na minha vida imaginei que teria e que
me fazem, me fizeram, na verdade, construir conhecimentos. E isso é bem relevante!
Não é porque sou eu que passei por isso não! Essa experiência profissional, do ponto
de vista do exercício da atividade bibliotecária e, mais particularmente, do exercício
da atividade bibliotecária em nível gerencial, me fez construir conhecimentos, a
partir de experiências práticas, que não teria desenvolvido como docente, em
momento algum. Não que não teria como, não teria meio, porque é só a partir da
vivência.
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Então, pude experimentar isso de lidar com as emoções de cada uma dessas
pessoas, o que isso combinado gera, em termos positivos e em termos negativos
também. E que o maior desafio não é a comunidade de usuários. O maior desafio é
interno, sem dúvida. A gente tem muito essa noção clara da centralidade dos
usuários, o que nos distingue de outras profissões. Isso torna a nossa profissão
muito distinta das outras: para os bibliotecários, a todo custo o usuário em primeiro
lugar.

Revista Eletrônica da ABDF. Acho que é um exemplo claro da teoria aplicada à
prática e a prática desenvolvendo a teoria.
Fernando César Lima Leite. Sim. Exatamente! Não tinha parado para pensar nisso,
mas é exatamente dessa forma.

Revista Eletrônica da ABDF. Você já falou um pouco sobre dessa dificuldade,
especialmente em relação à BCE, na gestão, de lidar com as pessoas, lidar com
emoções. Mas quais outras dificuldades que você teve no decorrer do seu exercício
profissional? Porque você já fez várias e diferentes coisas, mesmo sendo tão jovem,
professor, bibliotecário, doutor muito jovem também.
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Fernando César Lima Leite. Lembro desde que entrei no então Departamento,
depois que retornei à Faculdade como docente, fiquei como responsável por uma
disciplina chamada "Gerência de sistemas de informação", até porque era parte do
concurso que fiz. Lembro quando fiz essa disciplina na graduação - não foi por conta
da professora, porque do ponto de vista da docência era uma boa professora - mas
do conteúdo, foi uma disciplina que me fez perceber que não queria isso nunca para
a minha vida. Achei terrível!
E quando eu me tornei professor foi exatamente nela que eu comecei. Então
pensei que tinha que começar a gostar, em alguma dimensão, por algum motivo!
Precisava gostar e fui estudar como dar aula desse conteúdo, vendo o que que outras
pessoas fizeram em outras escolas também e fui desenvolvendo, elaborando
conteúdo. E fazia essa ligação com as experiências que eu já tinha e isso dava muito
certo.
Sempre bati muito na tecla, e hoje vejo que de forma correta, de que de todos
os processos, pensando em processos gerenciais ou atividades dos gestores, a
comunicação tinha um papel fundamental, central. Ela vai do início ao fim. Sobre
esse ponto, tem um autor que fala que 80% do tempo de um gestor ele vai gastar se
comunicando de diferentes formas: para fazer as coisas acontecerem, para integrar
os setores, vertical e horizontalmente, por diferentes motivos, o tempo inteiro para
conseguir estar bem posicionado na instituição, para poder lidar bem com os
usuários, lidar bem com os técnicos, os servidores, lidar bem com a administração
superior, enfim, tudo inclui comunicação.
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Com a comunicação propriamente não tenho dificuldade. Porém, num
sistema daquele porte, com os níveis da Biblioteca Central, pois nós temos níveis
organizacionais, de fato, muito claros, já existiam muitos meios de comunicação para
lidar com eles. Alguns mais falhos e que permaneceram, mas nós conseguimos
reformular muito isso. Montei uma equipe de comunicação, fizemos um diagnóstico,
fizemos um trabalho enorme em relação à comunicação, modificamos muita coisa.
Com o passar do tempo a avaliação foi de que melhorou muito, mas ainda
precisa melhorar mais. Então é um grande desafio criar condições para que as
pessoas compreendam qual o papel dessa Biblioteca, qual que é o papel da
Universidade, por que que a gente está catalogando assim e não de outro modo, indo
para um nível bem operacional, que função isso tem e fazendo com que as pessoas
entendam o papel delas, entendam a razão pela qual, por exemplo, determinadas
atividades não podem ser de teletrabalho. As pessoas acham que é porque eu não
quero, as pessoas acham que é porque a reitora não quer, quando simplesmente os
documentos estão disponíveis, a gente envia para todo mundo, a gente faz reunião
de setor em setor. Então, essa coisa da comunicação, ela foi e é um grande problema,
um desafio muito grande e eu acho que não vai ser 100% nunca, porque ela tem
muitas variáveis. As pessoas precisam estar dispostas também a se comunicar e
comunicar não é só enviar. Comunicar é enviar, é receber, é esse movimento, essa
dinâmica. Então isso é um desafio muito grande.
Evidentemente, decorrente disso, ou relacionado com isso, é lidar com
pessoas. Acho que do ponto de vista teórico, talvez a única área que estude muito e
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bem como lidar com as pessoas, seja a dos administradores. Todas as outras áreas vamos pensar a gente: então nós somos bibliotecários e algum momento nós vamos
gerenciar esses espaços; os enfermeiros são enfermeiros e algum momento vão
gerenciar os espaços de enfermagem nos hospitais, então para ter o conhecimento
gerencial e tem os sistemas em cada local.
Então temos disciplinas nessas áreas que não são propriamente a
administração, nós temos disciplinas gerenciais, mas elas não são o curso inteiro,
elas não preparam e nunca vão preparar a pessoa para sair dali um completo
administrador. Então, percebi que tive que aprender posteriormente. Aprender
estudando para dar aula ou aprender na prática. Acho que foi mais bem sucedido
assim, de aprender na prática e não me antecipar. Não me precipitar diante das
situações de problemas. Parar, pensar, por mais que meu coração, minha mente
queira esganar a pessoa, mas parar, pensar e tomar a decisão correta. Se aconselhar
com pessoas corretas, pessoas que estão envolvidas e que vestem a camisa da
instituição, consultar a equipe. Não tomei nenhuma decisão sozinho! Tenho uma
equipe próxima que funciona como meu braço esquerdo, direito, perna, cérebro,
tudo! Trabalhamos juntos. Então tive muita facilidade de fazer, mas lidar com
pessoas, isso por sua vez… Comunicação também… Foram os maiores desafios, eu
não tenho dúvidas!
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Revista Eletrônica da ABDF. Você tem essa dupla função de professor, mesmo
estando um pouco afastado, e gestor. Como é que você percebe a Biblioteconomia
durante e como pensa nela pós pandemia?
Fernando César Lima Leite.

Olha, eu acho… Vou contar uma vantagem da

Biblioteconomia, a meu ver. Acho que, diferentemente de algumas outras profissões,
de muitas outras profissões na verdade, a Biblioteconomia tem uma vantagem que
a distingue de todas as outras áreas, até mesmo das bem próximas, as irmãs de
arquivo e menos um pouco da museologia, mas assim, sobretudo de arquivologia,
que é essa noção do usuário.
Sei que nem sempre foi assim. Nossa área tem uma história que durante
muito tempo nós estávamos inteiramente voltados, durante séculos, para o acervo,
para guardar e preservar o acervo, que foi materializado ali e dissociado da noção
do uso. Com o passar dos anos isso foi se modificando por questões históricas e
sociais. Mas enfim, o fato é que a despeito do perfil do público que a gente está
tratando, da história, etc., uma coisa que não se perde, não falta na escola, é essa
noção de usuário, da pessoa que vai usar a informação.
Eu gosto de comparar a nossa área muito com a enfermagem, eu acho que é
muito parecida, não no objeto, mas na dinâmica. É mais com esse cuidado com a
pessoa, pois é outra profissão que cuida das pessoas. Nós cuidamos no sentido da
informação, das necessidades que elas têm, a enfermagem cuida das necessidades
de saúde. Então, ter essa distinção como profissão de que é a centralidade do usuário
como o foco da nossa atuação profissional, isso eu acho que foi uma vantagem muito
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grande… Eu estou falando bem amplamente porque a pandemia a gente não vive em
qualquer instante. Há quanto tempo nós estivemos numa pandemia e quanto tempo
nós tivemos agora, então ter essa consciência profissional de que o usuário é o mais
importante de tudo, isso nos colocou numa vantagem em termos de não ter que
compreender isso, nós estamos um passo à frente, já sabemos que precisamos
empreender todos os esforços para superar essa grande dificuldade que é ter o
distanciamento físico provocado pela pandemia.
E aí temos uma segunda vantagem - e não vou falar que isso é a mesma coisa
em qualquer tipo de sistema ou qualquer tipo de biblioteca porque não é - uma
segunda vantagem, voltando mais para as bibliotecas de universidades, bibliotecas
acadêmicas, que é essa consciência, bem anterior a esta pandemia, que veio se
desenvolvendo ao longo do tempo de que o uso da informação é potencializado com
a tecnologia, as pessoas não precisam mais ir, fisicamente, até à biblioteca para
poder satisfazer suas necessidades de informação. Então isso foi uma vantagem,
apesar das dificuldades que sabemos que se tem na realidade, mas uma vantagem
no sentido de que nós já, há décadas, digamos assim, vínhamos desenvolvendo o
lado não presencial da Biblioteconomia. Biblioteconomia digital, serviços de
informação digitais. Mesmo a própria UnB que em algumas questões estava muito
atrasada, mas isso já constituiu uma consciência útil para esse momento que a gente
está vivendo e uma infraestrutura útil. Tratamos de tecnologia, de serviços e que
vêm, na verdade, se intensificando. Sabemos que agora tão cedo voltaremos a uma
realidade como era anteriormente ou talvez nunca voltemos. E aí, essa coisa do
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digital, da consciência, da infraestrutura vem ajudando muito e agora acho que as
bibliotecas tendem, não sei se farão, mas tendem a se expandir.
Então existem essas vantagens, que existem antes da pandemia e que agora
nos ajudam. Tem um grande gargalo nisso tudo, que é algo muito óbvio, mas que é
um gargalo que é a questão dos direitos autorais. O que a gente tem no meio
analógico não funciona do ponto de vista legal no ambiente digital e estamos nos
deparando com várias situações e não conseguimos evoluir. Não por uma limitação
institucional ou limitação tecnológica, mas por uma limitação legal, de fato.

Revista Eletrônica da ABDF. Você acha que a pandemia acelerou o processo de
desenvolvimento da Biblioteconomia nessa questão do usuário?
Fernando César Lima Leite. Trouxe. Não tenho dúvida. Estou falando com tanta
ênfase, primeiro porque estou inserido num contexto em que isso é muito visível,
muito claro; segundo, eu não falaria com a mesma ênfase em relação à academia,
porque isso leva tempo para a gente perceber, a mudança na prática, na docência.
Não só no método, porque, de repente, da noite para o dia os professores tiveram
que se adaptar para dar aula remota. Mas o impacto disso na aprendizagem, mais
ainda o impacto disso na profissão, na nossa formação. Não conseguimos perceber
com clareza agora, mas na prática profissional as coisas precisaram se acelerar. A
partir do sistema que atuo mais diretamente e observando outros que também
precisaram ser acelerados. A palavra é essa.
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Um exemplo: quando entrei para a biblioteca como diretor, nós fizemos um
grande brainstorm para ver para onde nós precisaríamos caminhar. Desde o dia que
entrei falei que precisávamos tornar todos as nossas capacitações, nossos serviços,
nossos treinamentos em treinamentos virtuais. Não faz sentido ter uma biblioteca
numa universidade com 50 mil pessoas e ficarmos fazendo turmas de 20, 15 pessoas
porque só cabe isso na sala. Se fizermos um treinamento EaD 10, um treinamento
virtual, podemos abrir turmas de qualquer tamanho a depender do método. Isso
amplia nosso potencial de treinamento.
Todo mundo entendia, todo mundo concordava, mas nada disso saía do
papel, por mais que eu pedisse e implorasse. Tinha outras prioridades das pessoas.
Entrou a pandemia - e agora tem que sair - e as pessoas entenderam. Naquele
momento entenderam que agora elas não poderiam mais atender as pessoas
presencialmente. Nós conseguimos, não todos, mas uma quantidade grande de
novos conteúdos também, atendimento virtual, de 7 da manhã. Coisa antiga isso, que
sempre teve, mas nunca foi feito. Desde que a gente fala de referência digital, já tem
décadas, e agora que a UnB foi fazer. Referência digital e virtual mesmo, de 7 da
manhã às 7 da noite, ininterrupto, tem que ter alguém: foi criado um serviço fale
com o bibliotecário. E foi da noite para o dia para tudo poder ser feito. Começamos
um pouquinho antes esse, mas os outros foram da noite para o dia. Tivemos que nos
adaptar, é uma aceleração mesmo.

10

NE: EaD – Ensino a Distância.
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Revista Eletrônica da ABDF. Uma última pergunta sobre isso: e o uso da biblioteca?
Como foi na pandemia?
Fernando César Lima Leite. Sobre o uso da biblioteca. Isso foi muito, não diria
chocante porque nós já sabíamos que seria dessa forma. O que a pandemia trouxe
para a gente, para a sociedade de imediato, a necessidade urgente de isolamento
físico entre as pessoas, então as pessoas não podem ter contato umas com as outras,
a não ser esse tipo de contato que a gente está tendo aqui.
Não é um isolamento social, mas um isolamento físico. E isso é, vamos pensar,
a antítese da biblioteca física. Sem estar fisicamente, sem poder circular, sem poder
ir e interagir com outras pessoas e com os bibliotecários não tem biblioteca, não é?
Ou seja, isso mostra que os livros têm um papel fundamental, são super importantes,
são a dimensão central, mas sem as pessoas, sem contato entre as pessoas isso não
tem efeito nenhum. Livro não surte efeito nenhum se as pessoas não estão lá. Ou se
o livro não estiver digital para que as pessoas possam fazer isso circular.
Então, o funcionamento da biblioteca na pandemia, de imediato, logo que foi
decretada, a exemplo do que aconteceu no mundo, talvez em algumas bibliotecas
não, tiveram outros planos, foi suspenso.
A atividade presencial na Biblioteca Central foi, logo no início da pandemia, a
universidade suspendeu, assim como às aulas também. Uma semana depois
suspendeu a atividade administrativa presencial. Então não existia nada. Da noite
para o dia tivemos que pensar o que iríamos fazer; o que poderíamos fazer para que
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essa pandemia não significasse para nós, para a profissão, lógico, tudo sempre
pensando no usuário, uma manifestação clara de que as pessoas podem sobreviver
sem a gente, como acontece com as greves.
Foi bem parecido, só que agora por um motivo muito grave de saúde. Então
parou. Fisicamente nós paramos, mas desde esse momento já pegamos o embalo que
vinha anteriormente. Nós sempre tendemos, na minha gestão, sobretudo,
desenvolver a dimensão digital da biblioteca, então pegando esse embalo, nós
tentamos criar serviços e alternativas, mesmo analógicas de manter o
funcionamento, de mostrar que a biblioteca permanece.
Então, de imediato, alguns treinamentos foram feitos, o atendimento virtual
foi bem feito, muito bem divulgado e muito utilizado, que é o serviço "Fale com uma
Bibliotecária". Por ele atendemos todo tipo de pergunta durante a pandemia.
Orientação bibliográfica e, enfim, as outras coisas que aconteceram posteriormente.
Sobre o funcionamento físico… Não pudemos mais emprestar livros, atender
o usuário presencialmente, continuar, por exemplo, o que nós havíamos iniciado,
literalmente iniciado, que foi a implantação do RFID11. Foi terrível ter que parar!
Acabamos de fazer a licitação, ganhamos, começamos o ano a todo vapor, vamos
implantar o RFID no final de fevereiro. De repente vem uma pandemia, todo o plano
de implantação do RFID veio por água abaixo naquele momento, então não poderia
acontecer nada! Com o passar do tempo, foi retomado e agora está lá, implantado.

11

RFID – Radio-Frequency IDentification. Identificação por radiofrequência.
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Então, não teve funcionamento a não ser do lado digital. Começamos a
digitalizar alguns livros, partes de livros, na verdade, de modo a atender essa
necessidade, criamos esse serviço, que na verdade foi divulgado como o serviço
agora, mas que já estávamos fazendo informalmente e agora temos um serviço de
digitalização, que era a mesma coisa que o usuário fazia quando ia na biblioteca, nos
scanners de auto atendimento. Ele fazia a própria cópia e mandava por e-mail ou
botava no pen drive. Nós já fazíamos isso, não é inovação, não é nada! Só que agora
vamos fazer com uma equipe pequena, trabalhando com segurança, fazendo essa
digitalização e assim temos o serviço ligado à digitalização.

Revista Eletrônica da ABDF. Fernando, já que você começou a falar sobre a questão
da biblioteca nesse contexto de pandemia, acrescentamos duas perguntas em
relação a esse ponto: como fica a questão de acessibilidade? Para alguns tipos
facilita, para outros, nem tanto. E a outra questão é como vocês inserem, por
exemplo, os estudantes de baixa renda, que não têm acesso à tecnologia?
Fernando César Lima Leite. Primeiro ponto, sobre a acessibilidade. De fato, é um
problema grande, e mais uma questão que é anterior à pandemia, que se agrava
agora. Mas que é algo que vem de antes e que é um desafio muito grande, em relação
à parte mais visível da acessibilidade. Vamos pensar a acessibilidade física a um
prédio que já existe desde o ano de 1962, pensados essas questões, que não faziam
parte das preocupações de quem fazia prédio ou de quem dava aula, seja lá de quem
quer que fosse. Então já passamos por uma série de adaptações no nosso prédio,
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muito anteriores à minha gestão. Isso não é mérito meu de forma alguma, mas pela
questão de multas do próprio corpo de bombeiros, para adequação, passamos por
uma série de intervenções no prédio e melhorou muito! Mas precisaria melhorar.
Então essa questão ela não existe na pandemia porque não há mais a
presença física no prédio. Porém, aquilo que a gente consegue fornecer, em termos
de informação para as pessoas de modo remoto, por um lado, facilita para algumas
deficiências, porque você tem um arquivo digital que pode ser lido com mais
facilidade por algum tipo de software, tecnologia, etc., mas, por outro, exclui mais
ainda outras deficiências.
Aquilo que precisava de uma mediação profissional, por exemplo, para poder
explicar como é que faz…Então, tinha um usuário, que não lembro qual que era a
deficiência que ele tinha, mas me parece que era um distúrbio mental, ele precisava
que alguém o auxiliasse a achar o que precisava. Não era só livro. Ele não tem isso
hoje, porque não consegue entrar no computador. Não é por analfabetismo digital,
é por uma questão cognitiva. Ele não tem isso, e outras tantas deficiências vão ter
esse atendimento mais precário ou, na verdade, limitado... Na verdade suspenso.
Quem precisava estar presencialmente na biblioteca por questões de acessibilidade,
não tem essa oportunidade hoje, realmente não tem. Isso aumentou positivamente
só para quem é cego ou tem baixa visão, pois os mecanismos, as tecnologias, os
computadores adaptados já conseguem fazer. Então isso realmente traz um
agravamento muito sério dessa questão da acessibilidade.
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Com relação aos alunos de baixa renda, essa sempre foi uma preocupação,
mesmo antes de pandemia e que se agravou durante algum tempo e depois teve uma
melhora. Sabemos que existe esse desnível social que leva a um desnível tecnológico
e essa disparidade de oportunidades de acesso à informação. Quem tem condições
de ter seu próprio computador, uma máquina boa, que não fique travando e que
consiga, mais do que isso, trazer esse computador para o Campus, tem uma
oportunidade de acesso à informação muito diferente de quem não tem um
computador. Ou que tem, mas que não pode trazer para o Campus porque pode ser
assaltado no trajeto da sua residência para a universidade. Ou seja, quem vem para
a biblioteca com esse computador e tem acesso à rede que é boa, pode ficar sozinho
lá na mesa e fazer o uso, fazer o seu estudo e acessar as bases de dados. Quem não
tem, vai para o laboratório - primeiro, ele pega uma fila; segundo, ele tem uma
limitação de tempo para usar, é grande, de cerca de duas ou três horas, mas ele tem
uma limitação, ele é diferente.
Pensando nessas questões, lá atrás, bem antes de pandemia, a gente sabe que
foi pouco, mas isso teve um movimento para ampliar e daqui a pouco vai ser ainda
mais ampliado. Nós adquirimos computadores, notebooks de marca boa, de
configuração razoável, também, para fazer empréstimos a alunos da assistência
estudantil, alunos que são PcD (Pessoas com Deficiência), da universidade e
indígenas, pois a UnB tem o vestibular indígena.
Assim, compramos 40 notebooks com boa configuração, caros… Isso tem três
anos e eles ficaram para empréstimo exclusivo para essa parcela de estudantes, que
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fazem o uso. O empréstimo é local, mas trata-se de um uso com muito tempo, para
poder nivelar minimamente pelo menos nessa questão. E isso demonstra um
conhecimento de o quanto é necessário em razão do volume de empréstimos, é um
serviço intensamente utilizado pela comunidade. Na pandemia, não encerramos o
empréstimo, a gente não podia fazer isso, não concordamos em fazer isso, foi dos
notebooks, só que nós liberamos para levar para casa. Então [o usuário] passava 30
dias com o equipamento em casa. Logo depois que a universidade se organizou e se
preparou para fazer a retomada que começou em agosto com a atividade de ensino
remoto, ao mesmo tempo abriu um grande edital de auxílio para inclusão digital e
os alunos puderam adquirir, com esse recurso, o seu equipamento. Lógico que não
é um equipamento muito caro, mas incluiu também as unidades. Algumas unidades
da universidade puderam se juntar ao Edital, a partir de um chamamento da direção
central, para emprestar os equipamentos, os notebooks, entrar nesse empréstimo de
máquinas desktop para alunos da universidade que entraram nesse edital, que não
ganharam dinheiro, mas puderam pegar uma máquina emprestada. Mas
continuamos emprestando os notebooks e vai sempre estudante pegar.

Revista Eletrônica da ABDF. Voltando um pouco, você começou a falar do papel da
biblioteca nesse contexto da pandemia. Qual seria, então, na sua visão, o espaço da
biblioteca na sociedade como um todo e não só na comunidade universitária,
especialmente, com tantos perfis como a brasileira? Sob certos aspectos, a UnB
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representa, em certo sentido, um mini Brasil, porque possui, em uma escala menor,
todos os perfis socioeconômicos, certo?
Fernando César Lima Leite. Então, você fala que a UnB representa bem essa
diversidade de perfis do que é a sociedade. Acho que cada vez mais vem
representando isso. Realmente hoje temos uma universidade que é a cara do Brasil.
A universidade federal, como um todo, que entrou muito na coisa das ações
afirmativas, não só por questões sociais, mas por questões sociais também. A
universidade pública hoje está muito democratizada e a gente luta muito por isso. E
essa luta, essa consciência, ela passa pela biblioteca também, sabe?
Isso veio comigo lá da Embrapa. Modifiquei a minha cabeça na Embrapa, em
relação a isso, mas ainda assim não tinha sido o suficiente. A Embrapa chama e o que
a universidade pública brasileira chama também, que é a extensão, a atividade de
extensão. A Embrapa, é uma instituição que faz pesquisa de ponta tanto quanto a
não de ponta também, mas uma empresa muito voltada para a necessidade do país,
apesar de desenvolver tecnologias de ponta também. É uma empresa muito voltada
para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, a questão da ecologia
também. Enfim, para essas questões, que são muito caras para uma sociedade
desigual como a nossa. Então esse sentido de atender a sociedade trouxe da
Embrapa comigo. Cheguei lá eu era uma pessoa e saí outra. Era super
preconceituoso, era só informação científica, informação técnica. Esse negócio de
mini biblioteca não está com nada porque isso não tem efeito! Saí de lá com outra
cabeça. Na verdade, entendi, vivenciei aquilo e compreendi que é muito diferente do
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que eu imaginava e trouxe isso para a UnB, embora, até então, antes de entrar na
Biblioteca Central, eu não tivesse oportunidade de vivenciar isso com intensidade.
Quando entrei na Biblioteca Central, me deparei com um preconceito que eu
tinha e que desconstruí imediatamente, por conta dessa vivência, e, que por incrível
que pareça, alguns bibliotecários ainda têm lá, que é não haver um tratamento igual
entre ensino, pesquisa e extensão.
A gente sabe que, constitucionalmente, as universidades brasileiras,
especialmente, as universidades públicas, que queiram levar o nome de
universidade, precisam fazer o ensino, a pesquisa e a extensão. É um tripé. Uma coisa
é relacionada com a outra. Então se isso faz parte da missão da universidade, das
universidades, é óbvio que a biblioteca precisa trabalhar em função do cumprimento
da missão constitucional.
Então as bibliotecas universitárias precisam, para contribuir com esse tripé,
constituir e funcionar como uma infraestrutura informacional para o ensino, que
todas elas fazem, mas fazem muito. Para a pesquisa já fazem um pouco menos, mas
fazem muito, e para extensão? São décadas de falha nesse sentido, a gente tem
alguma coisa ou outra muito tímida, mas são décadas de falha nesse sentido.
Antes de conversar com vocês, estava falando com um aluno de iniciação
científica. O projeto dele é sobre a extensão nas bibliotecas universitárias no Brasil.
Ele está fazendo um levantamento de quais produtos e serviços existem, qual é a
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missão da universidade, a missão da biblioteca e quais produtos e serviços existem
e como elas incluem essas questões, ou não.
A atividade de extensão, na Biblioteca Central, era muito tímida. Ainda é. Mas
era muito tímida e meio inconsciente. Estou falando que é meio inconsciente porque
nós, a exemplo da própria universidade, somos uma biblioteca aberta ao público.
Esse valor de um campus aberto, essa ideia de Universidade de Brasília aberta,
integrada com a cidade, etc., ela se repete na Biblioteca Central, que é uma biblioteca
aberta. Qualquer pessoa pode entrar e fazer uso da maior parte dos serviços. Só não
pode pegar livro emprestado12 e participar de treinamentos, embora alguns sejam
abertos. Mas conversar, pegar orientação com o bibliotecário, fazer uso da internet,
etc., tudo, qualquer pessoa pode.
Mas isso não era entendido como um embrião de extensão ou algo que
remetesse à extensão e nem existiam outros serviços que configurassem a extensão.
O que a universidade produz e que não é, imediatamente, destinado,
necessariamente, para o pesquisador, para o estudante, mas é para o público leigo?
A atividade de extensão, preponderantemente, é uma atividade informacional, seja
por conta de recursos de informação que gera e as pessoas vão se apropriar daquilo
do conhecimento que a universidade produz, então uma cartilha, um material de um
curso de extensão, tudo isso transformado em informação. Mas onde está isso?

NE: O entrevistado refere-se a empréstimo domiciliar, já que o usuário externo pode usar o livro
e outros materiais localmente.
12
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Porque na biblioteca não está, isso sei que não está. Onde estão as bases de dados
que entregam esse tipo de informação para a sociedade?
Não podemos ficar limitados a ser portas abertas. Temos que canalizar esse
conhecimento materializado nessas coisas, que ainda estão dispersas por aí,
organizar isso, a exemplo do que fazemos com os livros para ensino, com os artigos,
com os periódicos e, enfim, as bases de dados para pesquisa e para a sociedade em
geral. Então o que disse que quebrei o preconceito, foi para isso. Na minha cabeça,
biblioteca universitária estava inserida no contexto da comunicação científica e
ponto. Aluno, embora tenha o empréstimo de livros, mas aluno que se adeque ao
comportamento do pesquisador, a sociedade no geral que se adeque mais ainda!
Quando, na verdade, me deparei com uma realidade que me fez perceber que temos
que ser o mais aberto possível, se a gente quer que esse país mude, se transforme
pelas vias da educação, precisamos criar condições para que as pessoas melhorem
sua formação e, assim, a sociedade como um todo.
Precisamos entregar para as pessoas que estão fora da universidade, que não
são vinculadas a ela, as informações de agricultura orgânica, que a universidade
produz, de nutrição humana, de direitos humanos, onde estão as cartilhas, os
documentários, os curtas sobre violência contra a mulher. Onde está a solução que
a universidade produz para a sociedade? A gente não pode parar na entrega da
informação para o pesquisador e para fazer uma nova pesquisa, a gente tem que
fazer isso. Mas em algum momento será gerada uma solução, que por sua vez vai
gerar uma tecnologia, que é o que a Embrapa faz muito bem! Faz magnificamente
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bem! Tem um foco! Onde está o resultado que preciso entregar na via dos
extensionistas, sejam pesquisadores ou técnicos. Fazer chegar na mão do pequeno
agricultor e ele plantar um chuchu que não vai ter praga e ele consiga comer melhor
e negociar mais a sua renda. Isso é uma questão que é muito urgente na universidade
e que a gente vem tentando desenvolver ao longo do tempo nessa gestão da
Biblioteca Central.

Revista Eletrônica da ABDF. Acho que você fez compreender bastante bem que o
papel da universidade, especialmente da biblioteca universitária. Se a universidade
existe para responder às necessidades da sociedade, então uma pesquisa, ela não é
feita só pela pesquisa em si, mas é um problema humano que existe, que pode ser de
saúde, de educação, psicológico e a universidade, por intermédio da biblioteca, pode
servir de canal para que essa sociedade, que nem sempre vai ter acesso como aluno,
ou como professor à universidade, mas pode ter acesso como sociedade civil, usando
a informação como extensão. Esse seria um novo papel que não é falado, não é um
aspecto discutido, nem mesmo nos ambientes do SNBU13, ao que se percebe.
Fernando César Lima Leite. Exatamente. Não é. Porque a gente fez buscas de
literatura para ver como é que estava essa questão. Não existe. Isso é muito Brasil. É

13

NE: SNBU - Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias.
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uma função constitucional da universidade pública, em função do país que a gente
tem, de como esse país foi se constituindo ao longo tempo, a universidade surge para
contribuir com o desenvolvimento do país, que é um país desigual. Esse tripé que
interage é muito bonito, é muito avançado da universidade brasileira.
E a biblioteca, a exemplo da extensão que sempre foi o “patinho feio”, a
atividade de extensão, na Universidade de Brasília, em particular, vem sendo
modificada muito com a gestão da Professora Márcia. Demos um salto enorme da
atividade de extensão sendo equiparada com o ensino e com a pesquisa. Estamos
produzindo frutos que são muito positivos para a sociedade. Para não perder esse
bonde, tentamos correr atrás dessa função da biblioteca. Mas, de algum modo, a
biblioteca hoje, na universidade, a nossa biblioteca, é uma das principais vitrines,
um dos principais pontos de contato da universidade com a sociedade, fora a
questão do ensino que forma pessoas. Aqueles que não são da universidade
lembram da UnB, elas lembram muito da biblioteca, pois sabem, já que está na
cultura da cidade, que é aberta. Isso é muito lindo!
E passamos a abrir 24 horas. Isso de algum modo vem modificando a visão
de muitos bibliotecários internamente, embora alguns não achem que isso é
necessário. Mas essa é uma questão muito cara para nós, permanecermos abertos.
Só um exemplo: nós sempre tivemos, desde que surgiu internet, a partir de
determinado momento, sempre teve uma rede aberta na BCE, rede wi-fi aberta.
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Quando entrei, o CPD 14 , que hoje é Secretaria - STI 15 , estava, por questões de
segurança, e eles estavam corretos, fechando todos os pontos que estavam abertos
na universidade. Vieram para fechar o da biblioteca. Pensamos da seguinte forma:
é uma matemática simples para nós, se o nosso acervo é aberto, ele pode não ser
emprestado para todo mundo, mas se o nosso acervo é aberto, qualquer pessoa pode
entrar na biblioteca, pegar um livro, sentar e ler, por que nossas bases de dados são
fechadas para as pessoas que vêm de fora? Por que não ter a rede é isso, é fechar o
acesso a essas coleções. Nesse momento, botamos o pé na parede e lutamos para não
vai fechar, para buscarem uma solução para não fechar a internet. Mesmo com
muitas conversas, não queriam desenvolver um sistema para isso. Sabe essa coisa
básica de aeroporto? Você chega, faz um cadastro e usa a rede? Era só isso que
queríamos. Não conseguimos esse formato, mas em todos os Campi, tanto no Darcy
quanto nos demais, a Biblioteca é o único local da universidade em que a internet é
disponível para qualquer pessoa que chegar com qualquer dispositivo. Como não
habilitaram o auto cadastro para a pessoa entrar e fazer diretamente, pois acharam
que era inseguro, somos nós que cadastramos um por um! Todo mundo que entra lá
pode fazer um cadastro. É um serviço que parece bobo, parece pequeno, mas é um
pré-requisito para você ter acesso a muita informação hoje em dia e não abrimos
mão disso. A pessoa tem o direito de fazer a senha dela. Cadastramos gente da

14

NE: CPD – Centro de Processamento de Dados.

15

NE: STI – Secretaria de Tecnologia da Informação.

37

universidade inteira. Quando o pessoal quer usar lá na Faculdade de Tecnologia, eles
vêm à biblioteca. Ninguém quer fazer, a gente faz!

Revista Eletrônica da ABDF. Fernando eu acho que você falou uma coisa que volta
lá para uma das primeiras questões nossas, sobre gestão. Você falou na reitora, no
papel que você exerce como gestor, de ver a biblioteca nos três pilares dela: ensino,
pesquisa e extensão, e associar isso com as atividades da biblioteca. Isso é sair da
zona de conforto, de ficar só no ensino e pesquisa, para cumprir as três áreas que se
constituem na missão da própria instituição. Você mudou totalmente a minha visão
de extensão com relação à biblioteca universitária. Biblioteca pública e biblioteca
escolar tenho isso muito claro, mas para biblioteca universitária eu tinha um
entrave, sabe? Muito obrigada! Você mostrou que o serviço é totalmente diferente!
Fernando César Lima Leite. Trabalhamos com divulgação no curso, na área,
sabemos o que é divulgação científica. A extensão não é só divulgação científica, ela
é muito maior, mas se a gente fizer só divulgação científica já está de bom tamanho.
E os bibliotecários sabem o que é e as bibliotecas sabem o que é e não fazem. Sei que
é difícil, existem outras dificuldades, mas essa noção de divulgação científica se a
gente tem que já cumprir com isso já será muito bom!
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Revista Eletrônica da ABDF. Como é que você percebe o trabalho com a informação
relacionado às necessidades dos usuários? Já falamos das diferenças entre os
usuários e que não sendo iguais não podem ser tratados como iguais. Além disso,
pela sua percepção, quais são os serviços que serão os mais relevantes para os
usuários, pensando em contexto de pandemia, pós pandemia e de uma eventual
futura pandemia?
Fernando César Lima Leite.

Começando pela última. Acho que essa minha

percepção vai ser intensificada pós pandemia, mas ela já começa antes na verdade.
Tem uma coisa que eu sempre ouvia falar, mas na prática profissional vocês sempre
ouviram que biblioteca é serviço. Parece um chavão, muita gente repete e acho que
as pessoas não têm noção exatamente do que isso significa. Falar que biblioteca é
serviço não significa que ela não seja acervo, mas que, na verdade, acervo está à
disposição de serviço, dinamizado a partir dos serviços. Uma coisa está atrelada à
outra. Se você não tiver serviço, você não vai conseguir fazer circular o acervo. E se
não tem acervo, não tem prestação de serviço porque não tem onde buscar os
conteúdos. Acervo num sentido bem amplo.
Então, biblioteca é serviço. E isso vim compreendendo, não só agora na
pandemia, naturalmente, mas de outras experiências profissionais. Mas isso foi
intensificado vindo para a Biblioteca Central. Então tenho muito claro, na minha
cabeça, que se permanecermos numa atuação profissional, ainda que não esteja
tanto assim, como atuávamos há cinco, ou 10 anos atrás, perderemos essa batalha
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de, na verdade, oferecer à sociedade um serviço qualificado. Porque outras
profissões vão oferecer! E vão oferecer!
O primeiro prejuízo: outras profissões oferecerem; segundo prejuízo: outras
profissões oferecerem de forma precária. Então temos que evitar isso por todos
esses motivos. Nossa profissão é importante e é importante porque qualifica, já que
entrega algo para a sociedade que é muito positivo. Não é de qualquer jeito.
Biblioteca é serviço, mas sem abrir mão ou desconectar desses outros elementos da
biblioteca.
Antes da pandemia era de uma forma muito clara para mim, tanto que o
tempo inteiro ficamos convocando, algumas vezes de formas bem sucedidas,
algumas mudanças no ambiente, no que fazemos, etc., em outras vezes não. E
quando, de repente, chegou a pandemia, que é muito mais grave, isso é muito mais
real na verdade, voltando à questão levantada de quando surgiu a pandemia, como
é que ficou o uso da biblioteca em si?
O uso da biblioteca como espaço, como locus de produção de conhecimento,
ele não existe; ele existe como serviço e produto. As pessoas interagem com a
biblioteca e tentam satisfazer suas necessidades de informação a partir dos serviços
e dos produtos de informação que são gerados. Uma coisa não se desliga da outra.
Precisamos do acervo, mesmo as pessoas não indo fisicamente lá.
Outro dia um professor entrou em contato dizendo que teve um artigo
aprovado numa revista importante, cujos pareceristas haviam pedido uma série de
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correções e de inclusões, cujos conteúdos só existem em livros, que não têm em
formato digital e não tem em lugar nenhum, só tem na Biblioteca Central. Em plena
pandemia. A disposição é: vamos resolver e sugeri digitalizar. Entregamos sem
problema. Atendemos muitos casos assim.
Mas não existe presença na biblioteca. É tudo realmente - estou exagerando,
mas para enfatizar o contraste - mais ainda do que era, precisamos, mesmo nos
serviços que dependiam muito de uma interação física, como os treinamentos, o que
a Biblioteca Central estava passando em relação aos treinamentos....
Estava conversando com uma bibliotecária da BCE, pois fui lá, porque a
biblioteca reabriu e ela perguntou como estava a questão do ensino. Expliquei que
só tenho notícia, pois não estou dando aula, que está melhor do que se esperava em
relação à tragédia de rede cair, de aluno não ter computadores, até porque a
presença das pessoas na sala de aula está muito maior, do que quando era físico
porque o aluno tinha que estar na UnB 8 horas da manhã. Eles chegavam atrasados
e não entravam na aula. Agora acorda, liga o computador e vai assistir aula!
Os bibliotecários estão passando por isso, a dificuldade que o professor tem
para ter que reagir a esse desafio, o bibliotecário está em relação aos treinamentos.
De repente temos turmas que essa interação está sendo estimulada, algumas delas
turmas pequenas para poder haver alguma interação, e outras turmas grandes, mas
sem saber exatamente como, do ponto de vista do cumprimento de metas, como se
efetiva, porque foi de repente, foi da noite para o dia. Esse desafio na pré pandemia,
no pós pandemia, a natureza é a mesma porque a área já diagnosticou isso há muito
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tempo, que precisava se reinventar. Sabe aquilo de ter que mudar à força? Ou muda
por bem ou por mal. Estou falando pelas bibliotecas universitárias. Não sei qual é a
realidade das públicas. Mas está mudando à força. Mas se isso passar ou se isso
diminuir, nós seremos muito melhores profissionais do que éramos… Isso no tempo
da pandemia.
Com relação à outra parte da pergunta, sobre quais os tipos de serviços que
serão mais relevantes a partir desse momento da história, como já diagnosticado
pela área há muito tempo, já vínhamos trabalhando nisso também. A questão do
digital é fundamental e precisamos urgentemente achar soluções criativas e isso não
faremos sozinhos. É preciso uma movimentação institucional, ajuda do movimento
associativo, precisamos nos unir com outras áreas e com o setor político.
Precisamos de alguma solução criativa também para a questão dos direitos
autorais. Vejam que até as próprias teses, que somos nós que produzimos, ou seja,
não existe um editor no meio, a dificuldade que enfrentamos desde que cheguei, pois
estamos batalhando com a Procuradoria Jurídica da AGU, que sempre nega.
Começamos um projeto, que não é novo, de digitalização de 100% das teses e
dissertações, e que está andando. Só que precisamos digitalizar, organizar, colocar
na biblioteca digital e liberar o acesso para todo mundo, pois é isso que faz sentido.
Só que não temos autorização dos autores de 2006 para trás. A partir de 2006 já está
tudo digital e a autorização já é padrão. Anterior a essa data não era solicitado e nem
era digitalizado. E não temos condição de entrar em contato com todos. É muita coisa
e não temos contato mais contato da maior parte das pessoas.
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Entramos em contato com a Procuradoria Jurídica e mais uma vez eles
falaram que tentarão encontrar uma solução legal para permitir que façamos isso.
Só que a lei é muito clara em relação a isso. E os procuradores, para determinadas
questões, têm uma fórmula de calcular os riscos. Eles medem, porque alguns riscos
eles assumem. Seria simplesmente podermos armazenar e distribuir na internet
todas as teses e dissertações. Mas a lei é muito clara: não pode!
Então, temos que fazer contato de um por um e a digitalização indo.
Colocamos na internet, só que bloqueado, ninguém tem acesso, só aos metadados
porque aí eu não sou obrigado a bloquear, porque a lei não fala de metadado. Só que
as pessoas acham esses metadados e querem as teses e dissertações e não temos o
direito [de fornecer o conteúdo]. Quando localizamos o contato do autor, solicitamos
autorização e ele libera. Estamos pedindo essa liberação aos poucos.
Recentemente, chegou um pedido de um professor da Paraíba que veio via
CGU16, chegou na ouvidoria. A CGU nos mandando dar acesso àquela tese que estava
no banco de dados e ficamos no impasse. A CGU está com uma relação conturbada
atualmente. Aproveitei e pedi a opinião da Procuradoria Jurídica explicando que a
pessoa queria fazer um estudo e não tinha acesso, indagando o que fazer e se deveria
desobedecer a CGU. A Procuradoria respondeu que sim e que com base na legislação
que foi indicada, a Biblioteca não deveria fornecer a cópia.

16
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Claro que fizemos um esforço maior para tentar a autorização daquele autor
e continuamos tentando. Mas, enfim, estamos falando das teses que são nossas, são
dos autores, mas que é uma produção que não é mediada. É recurso público. A
Universidade não está querendo vender, mas não pode fornecer cópias sem
autorização. Imaginem com o restante da produção, que é a maior parte, para
podermos colocar nas bases.
Se o desafio agora é organizar e distribuir a partir de serviços e produtos o
conteúdo digital, conseguimos digitalizar, organizar, fazer tudo certinho. Na hora de
distribuir é o gargalo, não se consegue. Então isso é um problema gravíssimo para a
nossa profissão. Não podemos burlar a lei. Então isso pode ter um efeito muito
negativo para a área. Aliás, já tem na verdade, com esse agravamento da pandemia.
Não vamos voltar àquilo que éramos tão cedo e as futuras pandemias, que em
alguma medida já se anunciam, como sobreviver se dependemos da satisfação do
usuário? E se esse usuário não ficar satisfeito? Porque a lei não permite. É difícil e
não sabemos o que fazer.

Revista Eletrônica da ABDF. Na sua opinião, qual é o perfil do bibliotecário do
futuro? Onde o profissional deve concentrar esforços em termos de formação
profissional, atuação, criação e desenvolvimento de produtos de informação? Qual o
perfil profissional que vai sobreviver nesse mundo tão instável?
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Fernando César Lima Leite. Acho que tanto o perfil, quanto o profissional que vai
sobreviver, precisa ter condições, habilidades e saiba problematizar a realidade,
entende? Olhar para uma realidade e pensar, refletir e buscar elementos para
perceber o que está acontecendo, o que precisa mudar, tendo como parâmetro
evidente a questão do usuário. Essa centralidade no usuário. O que pode ser
melhorado, ser transformado para que as pessoas consigam se tornar melhores do
ponto de vista da formação delas, da profissão, das necessidades particulares, de
saúde, seja do que for.
É tentar entender o que acontece nessas realidades, problematizar e pensar
em como transformá-las. Acho que essa é a habilidade mais preciosa que se tem e
isso não é um currículo específico que forma, creio que de nenhum curso,
especificamente. Talvez uma inteligência que todo ser humano que estuda, que é
capaz de ler e entender o que está lendo e de se conectar com a realidade da
sociedade que vive, precise desenvolver para poder compreender isso.
Então, vamos pensar, acho que uma grande habilidade que precisa ter. Agora
falando tecnicamente, olhando para mais do ponto de vista dessas habilidades da
profissão, etc., a pessoa precisa se interessar por tudo. Não dá mais para ser um
bibliotecário só da referência, só da catalogação. Acho que nunca foi suficiente, na
verdade.
Você precisa, o bibliotecário precisa, compreender a natureza de todas essas
áreas, da conexão de tudo, e não dá para ser um bibliotecário e uma bibliotecária
que confunda instrumento com a natureza do trabalho. Instrumento é uma coisa e a
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essência de ser da atividade é outra. Nossa atividade, na minha opinião, não muda,
ou muda muito pouco. A nossa utilidade se transforma muito pouco. Na nossa
profissão não existe uma necessidade de transformação muito grande. Isso não é
ruim, a essência dela é muito perene. Depois dessa mudança com relação ao usuário,
a gente não teve grandes transformações. O que tivemos muito fortemente foram
grandes modernizações, que são muito relevantes. A profissão precisa se
modernizar.
Agora essa noção de organizar a informação para as pessoas terem acesso, a
noção dos serviços de referências, ela vai se modernizando, mas ela não se
transforma paradigmaticamente falando. Não é difícil a mudança dentro da gente.
Porque as pessoas aprendem - aí eu vou falar da academia - e as pessoas praticam
em torno de instrumento, sem refletir sobre a essência da coisa.
Com essa implantação do RFID, que está acontecendo na Biblioteca, estamos
percebendo a conexão entre as coisas. Um problema de inventário, que parece uma
coisa banal, ridícula, um número errado, o que isso significa na prática? Significa as
pessoas visualizarem num catálogo algo que não existe mais, entende? Se isso
acontece com frequência, olha o dano que isso vai causar para a profissão.
Assim, precisamos dos instrumentos, precisamos ensinar sobre os
instrumentos, trabalhamos com os instrumentos, mas o que precisamos é
desenvolver a consciência do que está por trás do instrumento. Quando as pessoas
começarem a ser formadas mais dessa maneira - e aí é uma crítica à minha atividade
de professor e dos meus colegas - e quando as pessoas, os sistemas, as unidades, as
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bibliotecas passarem a tratar os instrumentos da forma como eles são de fato, que é
algo a ser consultado, é algo que pode mudar, é algo que pode ser mudado. Claro que
não quero mudar a CDU17 da Biblioteca Central agora, isso não existe! Mas existem
outras formas de se classificar conhecimento para facilitar a recuperação. Então as
nossas bibliotecas digitais perderam essa classificação! Ninguém é inventivo,
ninguém é criativo para prender as pessoas e fazê-las entrar igual você entra no site
da Amazon, que você começa a olhar, uma coisa leva à outra, que leva a outra,
entende?
O que a gente prepara para as pessoas não tem isso. É muito se o catálogo
cumpriu com a função dele, não precisa de mais nada. Aí os catálogos são feitos, eles
funcionam naquela coisa específica, mas não são atrativos. Precisamos aguçar mais
essa coisa da essência por trás dos instrumentos, e conectar e dar relevância a isso.
Esqueci de falar uma coisa que temos colocado em prática e que ensino,
também, que a biblioteca é de gente. A biblioteca do futuro, o bibliotecário do futuro
é gente, é uma pessoa que tem que lidar, que sabe lidar com gente, que gosta de lidar
com gente. Por mais paradoxal que possa parecer, agora no isolamento, e podemos
ter mais uma pandemia e ficarmos mais isolado ainda, mesmo assim, isso mostra,
com muita clareza, que é em função das pessoas. Então temos que criar as condições
para que elas pessoas acessem, busquem, utilizem cada vez mais o conhecimento,
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seja presencialmente falando, que não vai deixar de existir nunca, a não ser
pelas pandemias, e remotamente. Isso está muito claro para nós, que tudo é em
torno de pessoas. Porque são as pessoas, não são as máquinas, não é o digital, não é
nada, tudo isso é meio, é dispositivo, é mecanismo, é veículo para o conhecimento.

Revista Eletrônica da ABDF. Pensando na ABDF, como é que você vê os
movimentos associativos e quais os cenários futuros?
Fernando César Lima Leite. É muito importante, dependemos do movimento
associativo para isso, para aquilo, soluções etc., mas aí o quê que você está fazendo?
Fazendo nada!
Mas, enfim, essa questão dos movimentos associativos, o que eu consigo
avaliar, é que efetivamente nunca participei. Percebi o que foi, do ponto de vista
histórico, do que significou a ABDF para a nossa profissão em nível nacional? Foi
muita coisa, assim, foi muito… Serviu muito à área, não só a nossa como outras
tantas. Serviu muito à academia, era muito vinculada e tinha um papel muito
importante no estabelecimento de como se dá a prática da profissão, eu não estou
falando do ponto de vista da legalidade.
As associações profissionais tinham um papel estratégico no modo de
funcionamento, no que ocorria ou deixava de ocorrer na profissão, por meio dos
eventos, dos cursos, das publicações, da interação que se promovia em torno dos
associados, etc. Mas estou falando isso no passado, porque a gente sabe que existiu
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muito isso e era muito assim. Acredito que hoje existe muita gente trabalhando
arduamente para que isso volte minimamente a ser como era.
Mas acho que existe uma dimensão contextual - e aí não está relacionada só
à nossa profissão, está relacionada a qualquer profissão - de que o mundo é outro, o
comportamento das pessoas foi modificado ao longo do tempo, o comportamento
das profissões foi modificado ao longo do tempo, sabemos que, da mesma forma
como antigamente brincávamos na rua, interagíamos mais com os vizinhos, etc., hoje
em dia não é mais assim.
Na dinâmica das profissões não é tão diferente. O mundo muda e acho que as
profissões que não conseguiram se manter dinamizadas e não é culpa das que não
conseguiram. E quem foi que conseguiu? Médico, engenheiro e advogado. Aquelas
que a sociedade valoriza e que têm prestígio.
Acho que associação, movimento associativo, a consciência de classe, ela dá
nesse sentido profissional, ela traz um valor para a produção de conhecimento, ela
ajuda a desenvolver conhecimento, que eu sozinho penso uma coisa sobre uma
determinada questão, mas quando me junto com a Adelaide e com a Tereza para
conversar sobre alguma coisa, a gente pensa uma outra coisa diferente, gerando um
conhecimento novo. A gente não vive isso mais como antigamente e acho que talvez,
daquela forma não vai dar mais, porque as pessoas são diferentes, eu sou diferente…
A impressão que eu tenho hoje é que as pessoas se vincular de alguma forma.
É importante sim, porque senão viveremos individualmente. É isso, vivemos em
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função de um salário. Essa meu não envolvimento com a Associação me pesa, mas
no momento não tenho condições. Mas sei que futuramente farei isso, porque é
necessário para todos que gostam da profissão!
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