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Revista Eletrônica da ABDF. Você poderia fazer uma breve descrição da sua
trajetória profissional, por favor?

Katyusha Madureira Loures de Souza. Nunca trabalhei de fato na parte
tradicional da profissão. Sempre busquei outras áreas de atuação e desde a minha
graduação a professora Sueli Amaral me ajudou nesse caminho, fiz parte de grupos
de pesquisa de marketing da informação e comecei a trabalhar com arquitetura de
informação, sempre buscando complementar minha formação e direcioná-la para
esse lado, que gosto muito. Desde a minha graduação, acho, a minha monografia foi
sobre a biblioteca virtual do CNJ2 e desde então venho trabalhando nessa área.
Quando entrei no mestrado, passei no concurso da CAPES3 para trabalhar no
portal de periódicos. Então nunca tive muita experiência em biblioteca tradicional,
porque eu sempre gostei muito da parte da internet, da gestão da informação. Essa
questão de trabalhar como podemos facilitar o acesso, ferramentas de descoberta.
Sempre fui procurando cursos extras na minha formação. Então, ter feito o curso na
UnB4, que tem matérias voltadas para sistemas de informação, vi que está cada vez
mais voltado para isso o mercado. Acompanho as mudanças nas disciplinas no curso
de graduação e sempre busquei isso por fora, que é uma coisa que adoro. Teve uma

NE: CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Para saber mais: https://www.cnj.jus.br/. Acesso em: 30
nov. 2020.
2

NE: CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Para saber mais:
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/historia-e-missao. Acesso em:
30 nov. 2020.
3

4

NE: UnB – Universidade de Brasília. Saiba mais em: https://unb.br/. Acesso em: 30 nov. 2020.
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época até que, acho que foi quando o Jefferson5 estava na ABDF, conversamos sobre
fazer um projeto para o site da ABDF 6 . Então sempre fui, vamos dizer assim,
comendo pelas beiradinhas até encontrar o meu caminho.

Revista Eletrônica da ABDF. Você acha que trabalhar no portal de periódicos da
CAPES serviu de complementação, para você trabalhar com esse tipo de informação?
Katyusha Madureira Loures de Souza. Foi uma realização porque eu não sabia
que no serviço público, podíamos trabalhar com uma coisa tão inovadora, tão
diferente. Trabalhamos com inovação o tempo inteiro, com tecnologia. A equipe de
bibliotecários do portal é bem especializada. Temos gente com formação em
preservação digital, em repositórios, em acessibilidade, em ciência de dados, temos
físicos, sociólogos, advogados, gente da TI7 de inteligência artificial. É um mundo
que acho que tem que ter bibliotecário, porque vamos nos provando todo dia com
coisas que temos que aprender e estudar o tempo inteiro. Acho que desde que entrei
no portal, nunca parei de estudar. Por mais que não tenha ainda iniciado meu
doutorado, ou terminado8, mas sempre estudando, me atualizando com relação às

NE: Jefferson Higino Dantas (2012/2014). Disponível em: https://abdf.org.br/sobreabdf/presidentes. Acesso em: 2 dez. 2020.
5

NE: ABDF – Associação dos Bibliotecários e Profissionais da Informação do Distrito Federal. Saiba
mais em: https://abdf.org.br/. Acesso em: 2 dez. 2020.
6

7

NE: TI – Tecnologia da Informação.

NE: Antes da gravação da entrevista, Katyusha informou ter iniciado o doutorado, mas devido a
problemas de saúde precisou interromper.
8
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tecnologias. É uma coisa também que sinto falta. Pesquisei recentemente porque
estamos tentando ver uma forma de melhorar a gestão do nosso acervo e estava
dando uma olhada em sistemas de biblioteca e fui pesquisar a nossa bibliografia.
Não temos nada muito atualizado. É uma bibliografia muito antiga e só encontramos
quando pesquisamos na literatura estrangeira. Então, é uma coisa, também, que
sinto falta na nossa profissão, esse conhecimento da tecnologia que acho que é tão
importante para os dias de hoje.

Revista Eletrônica da ABDF. Por favor, informe quais, em sua opinião, são os seus
trabalhos mais relevantes.
Katyusha Madureira Loures de Souza. Acho que a minha vida profissional é bem
focada no portal de periódicos. O portal vai passar por uma atualização na interface
dele. Então é o segundo projeto de atualização no portal, e a riqueza de
participarmos de projetos de arquitetura de informação, de usabilidade, de
acessibilidade, porque tem a lei de acessibilidade também que devemos nos
preocupar... Como falei, conhecer melhor os sistemas de descoberta do portal, o
sistema de gerenciamento de recursos eletrônicos. Porque, por exemplo, com a
pandemia, no portal nada mudou! Estamos preparados para receber o número de
acessos que normalmente temos, que são mais de 400 mil diariamente e queremos
crescer esse número.

91

E temos que ficar sempre antenados, como falei, nessas tecnologias.
Recentemente fiz um curso de gestão de projetos. Vamos trabalhando nessas áreas
que não precisa ter a formação em TI, mas tem que saber como acompanhar e
aprender o idioma deles também, porque é uma biblioteca virtual e tudo ali dentro
permeia a área de Biblioteconomia. Seja gestão dos recursos, a gestão da
informação, porque tem área contratual, então essa parte de mapeamento também
estou levantando com a equipe agora para mapearmos as atividades. São cinco
equipes, por exemplo, dentro do portal, que precisam se comunicar e essa visão da
Biblioteconomia, de biblioteca, que precisa estar todo o tempo integrada, nem todos
os profissionais que trabalham lá têm. Então esse mapeamento dos fluxos, acho que
tem tanta coisa importante ali dentro, é um mundo... Acho seriam as duas
atualizações que participei e estou participando.

Revista Eletrônica da ABDF. Relate, por gentileza, as dificuldades encontradas no
decorrer do exercício profissional.
Katyusha Madureira Loures de Souza. É mais essa questão mesmo da
comunicação, porque é um grupo interdisciplinar e você tem que tentar falar um
idioma que todo mundo consiga entender. Vai desde o idioma do Direito, até o
idioma da TI que você tem que aprender.
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Outra coisa também foi a questão de como gerenciar projetos. É o que estava
falando, terminei recentemente um curso de PO 9 e estava fazendo também uma
trilha na ENAP 10 de gestão de projetos porque na biblioteca virtual são vários
projetos acontecendo.
Então além da comunicação o que precisamos ter, essa comunicação
interpessoal, tem essa questão da necessidade de aprendermos a lidar com outro
modo de operação. Porque em uma biblioteca física tem setores bem estabelecidos
e na biblioteca virtual não. Isso se mistura tanto! Temos ali desde uma equipe de
processamento técnico, que vai mexer com os sistemas, vai interagir com a equipe
que, teoricamente, seria de referência, que chamamos de equipe de estatística de
gestão de acesso.
Então, é como se fosse uma trama de informações ali correndo e precisamos
aprender a mapear esse tipo de informação, que não é tradicional da nossa área. Não
tem bem estabelecido isso e foi um pouco complicado, para mim, porque para
conseguir fazer algumas coisas, precisava mapear onde é que aquela informação
havia sido gerada e ainda essa questão da comunicação que falei. Nós, da
Biblioteconomia, chamamos de periódico, que tem um ISSN11, mas ISSN não é um

NE:
PO
–
Product
Owner.
Para
saber
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814021211. Acesso em: 4 dez. 2020.

mais:

NE: ENAP - Escola Nacional de Administração
https://www.enap.gov.br/pt/. Acesso em: 4 dez. 2020.

mais:

9

10

Pública.

Para

saber

NE: ISSN - International Standard Serial Number, sigla em inglês para Número Internacional
Normalizado para Publicações Seriadas. Para saber mais: https://ibict.br/informacao-para-a11
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termo claro para área do Direito, nem para o pessoal da TI, assim, tivemos que ir
criando um vocabulário para conseguirmos conversar.

Revista Eletrônica da ABDF. Nessa sua perspectiva, falando de comunicação dessa
multi-interdisciplinaridade, entre pares com quem você tem que lidar, com o objeto
de trabalho de vocês, que é o portal de periódicos, como você vê a proximidade do
usuário dessa informação? Como ele tem contribuído no processo de aprendizagem,
de gerenciamento das demandas que ele tem feito? Como isso acontece?
Katyusha Madureira Loures de Souza. No início, quando entrei no portal, em
2008, existiam ainda os treinamentos presenciais. Era a partir deles que a gente
conseguia ter esse contato com o usuário que, para mim, é muito rico. No pouco
tempo que eu passei em biblioteca física trabalhei em referência, que adoro! O
contato de saber como é que ele está usando [a informação], como é que ele se
reporta, como é que ele acessa, o que precisa para desenvolver a pesquisa dele,
conseguia ter uma noção melhor quando tinha os treinamentos presenciais.
Hoje, com os treinamentos virtuais, temos uma equipe de bibliotecários que
dá o treinamento, então não estou muito próxima do usuário final, infelizmente. A
única coisa que chega para mim, já que hoje sou responsável por monitorar os
sistemas que utilizamos, é quando tem problema de acesso, ou quando tiramos as

pesquisa/issn#:~:text=O%20ISSN%20(International%20Standard%20Serial,publica%C3%A7%C3%A3o%20ao%20qual
%20foi%20atribu%C3%ADdo. Acesso em: 2 dez. 2020.
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estatísticas de termos mais pesquisados no sistema, pois conseguimos ter mais ou
menos uma noção do que está sendo utilizado.
Mas ainda acho que o treinamento presencial é muito mais rico nesse sentido.
Já passei também pelo atendimento do Fale Conosco, que é um caminho bem
interessante de analisar o perfil e saber como é que eles estão usando, mas não sou
mais responsável pelo serviço.
Então, numa biblioteca virtual temos esses caminhos do Fale Conosco, dos
treinamentos presenciais, ou então desses alertas de sistema, esses relatórios que
tiramos do sistema.

Revista Eletrônica da ABDF. Como você vê a Biblioteconomia durante e pós
pandemia? E como você percebe, sendo uma bibliotecária de ambiente diferente do
tradicional, o comportamento da área, dos profissionais de um modo geral?
Katyusha Madureira Loures de Souza. Eu estou vendo agora, pelo menos estou
sentindo, a necessidade que os bibliotecários estão vendo de migrar para o virtual.
Era quase uma barreira: não, a gente vai perder o usuário, a gente vai perder o
contato! Mas é como eu falei para vocês, nós, do portal, não sentimos a diferença.
Com relação a muitos profissionais, acho que tem muito receio dessa questão da
tecnologia. Mas não sei, não entendo, não é a minha área. Acho que o pensamento
não pode ser esse, a informação está em qualquer lugar. Aprendemos isso na nossa
formação. Onde tiver informação tem que ter bibliotecário para organizar aquilo.
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Acho que é mesmo

uma

mudança

de

pensamento, mas que, sinceramente, estou vendo a pandemia como uma
oportunidade para a nossa área crescer, porque as pessoas estão tendo que começar
a pensar como é que elas podem atender os usuários a distância. E aí estamos vendo
o desenvolvimento de novas soluções muito interessantes. Bibliotecas oferecendo
chatbot 12 , você poder falar com um bibliotecário a qualquer hora, oferecendo
serviços de digitalização e de pesquisa bibliográficas... Atender a distância... As
pessoas até falam você é meio maluca falando isso, mas é uma oportunidade para a
nossa área sair do tradicional, dar uma movimentada. Parar de pensar só na
caixinha, vamos sair da caixinha! A internet está aí gente, a informação está em tudo
quanto é lugar...
Mas é engraçado porque você começa a observar, não sei se vocês têm o
costume de acessar muito o Instagram. Acompanho o Instagram de algumas
bibliotecas e como mudou!! Oferecendo serviços, oferecendo informações, dando
dicas de eventos. Eram coisas que não eram feitas, esses serviços não eram
oferecidos. Dá para você perceber a mudança no perfil delas e isso é muito
interessante.

NE: Chatbot – “Chatbots são programas que imitam a conversação humana usando inteligência
artificial (IA). São projetados para servirem de assistentes virtuais, com propósitos de
entretenimento, ajudando a completar tarefas que vão desde responder a perguntas, obter instruções
de direção, aumentar o termostato em uma casa inteligente, tocando as músicas favoritas de alguém
etc.”. Fonte: Ranoliya, Bhavika R. et al. Chatbot for university related FAQs. In: International
Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), Udupi, India,
2017. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8126057. Acesso em: 3 dez.
2020. (tradução nossa)
12
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Revista Eletrônica da ABDF. Como é que você percebe o trabalho com a informação
em relação às necessidades dos usuários? Quais serviços, na sua opinião, serão os
mais necessários para eles? Qual sua percepção, em termos de prestação de serviço
para o usuário com essa questão da pandemia, com a questão da realidade dos
orçamentos, porque tecnologia exige um orçamento alto para as bibliotecas por não
ser barato manter esse aparato tecnológico?
Katyusha Madureira Loures de Souza. No portal de periódicos, o último número
que me vem na cabeça é meio milhão de dólares, que é o custo dele hoje. Mas
também vemos um crescimento muito grande das iniciativas de acesso aberto, de
ciência aberta e muita coisa está sendo discutida nesse sentido. Esses acordos
transformativos. As coisas vão mudar. Estão no caminho para isso. Pode não ser
daqui a 10 anos mas daqui a uns 20, 30 anos isso vai mudar, mas a necessidade da
informação vamos ter que ter muito mais cuidado. Estamos vendo hoje essas
questões de fake News (notícias falsas) e os usuários estão completamente perdidos.
Vemos também essa questão da legalidade da informação, que está sendo muito
discutida, dos direitos autorais. E tem aí o Sci Hub13 dominando. Vemos, dentro das
instituições, os usuários preferindo usar o Sci Hub a um site que está sendo
totalmente pago pelo governo e cantando glórias a ele. Então, é um cuidado muito
grande que precisaremos ter daqui para frente com a veracidade e a legalidade da

13

NE: Sci Hub, numa tradução livre, é o primeiro website pirata no mundo para prover acesso público e em
massa de dezenas de milhões de artigos científicos. Mais informações em: https://sci-hub.se/. Acesso em: 3 dez.
2020.
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informação, e acho que o profissional de Ciência da Informação terá que estar muito
à frente disso para guiar esses usuários nesse caminho.

Revista Eletrônica da ABDF. Mas mesmo você tendo um certo distanciamento dos
usuários, deve, provavelmente, ter contato com outros bibliotecários e trocar ideias
sobre essas questões. De todo modo, precisamos sempre pensar no usuário de
amanhã e esses mais jovens por exemplo, tecnologia para eles é detalhe. Nem livro
em papel eles querem mais olhar. Então como você percebe essas mudanças e o
impacto disso nessas unidades de informação que ainda são mais tradicionais, por
exemplo?
Katyusha Madureira Loures de Souza. Para os usuários jovens é fichinha e é
Kindle, é livro eletrônico. É o que eu estava falando, dessa necessidade de
transformação dessas unidades físicas. Essa é uma temática até bem discutida na
área, dessa questão de deixar de ser biblioteca para virar centro de informação. Ano
retrasado estive em Praga para um evento na área de Ciência da Informação. A
biblioteca, tinha várias tomadas, tinha vários computadores à disposição. Claro que
tinha o acervo, mas o foco de entrada na biblioteca era tomada, era lugares para você
sentar confortavelmente, era um palco para apresentações culturais e se você
quisesse subir para o acervo era em outro andar. Então é essa questão mesmo de
transformar...
Para essa geração Y para frente, eles não fazem questão do papel que nós
tanto sentimos necessidade. E vemos isso com os tablets. Não tem nada na mesa
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deles! É impressionante! Vejo porque tenho colegas que entraram recentemente no
concurso da CAPES e não tem papel na mesa deles. Fico incomodada com isso: como
é que a pessoa analisa as coisas e não tem papel?
Mas eles estão se acostumando com isso e a gente tem que correr atrás.
Correr atrás não, sair na frente para oferecer essas coisas. Então é o tipo de coisa
que comentei, do chatbot da biblioteca: quero aquela bonequinha que fica lá no site
perguntando: Posso te ajudar? O que você está precisando? São essas interações no
Instagram que eu comentei. Olha, você sabia que tinha tal coisa? Tem uma base de
dados aqui piscando e você antecipar essas necessidades, sabe?
Por exemplo, o portal é uma biblioteca acadêmica, virtual, mas ela é
acadêmica, e desde algum tempo tenho conversado muito com a área de divulgação
do portal, que precisamos criar um mapa para eles, de como se localizar. Porque é
tanta informação sobre a área acadêmica! Como conseguir bolsa? Onde atualizar o
currículo? E vemos isso nessas trocas que temos, seja no treinamento, como
comentei...
O Fale Conosco é muito engraçado. Brincamos que são pérolas do portal.
Recebemos e-mail do usuário perguntando porque é que ele não consegue se
identificar usando work ID, porque não está puxando do Lattes e o periódico que ele
escreveu não está aparecendo. Ele vai misturando todos os órgãos de pesquisa em
um e-mail só, porque ele não sabe aonde tem que ir. Está tudo tão espalhado que
nessas conversas do atendimento, ou do Fale Conosco, ou de um treinamento você
consegue identificar.
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Mas o que que estava querendo dizer, o que é que vejo, é de realmente
buscarmos nos antecipar a essas necessidades. Seja com relação a essas demandas,
até com relação aos sistemas que utilizamos, que geram os relatórios. Por eles
conseguimos ter uma noção do que é que está sendo pesquisado. Por exemplo,
vemos muito na busca por assunto do portal que o pessoal coloca nome de base de
dados e seria o assunto. Então conseguimos... por mais que estejamos distantes [dos
usuários] tem algumas formas de conseguirmos identificar o que eles precisam e nos
anteciparmos. Se está se vendo muita gente pesquisar por índices bibliométricos,
vamos colocar na página do portal uma notícia sobre uma base de dados. Esse tipo
de ação. Mas nos colocarmos à frente, não nos tornarmos reativos, mas nos
tornarmos proativos.

Revista Eletrônica da ABDF. Então o princípio da relação do bibliotecário com
usuário se fortalece mesmo ele não sendo presencial. De todo modo ele também
manda informações para vocês analisarem para entender a demanda dele. Então, o
que diferencia é o suporte, a forma de comunicação entre o bibliotecário e o usuário.
Mas continua com usuário fazendo as suas demandas no tempo dele, não é isso?
Katyusha Madureira Loures de Souza. Acho que na biblioteca virtual
conseguimos nos antecipar, como estava falando. Você sabe o que fiquei pensando...
na biblioteca física estamos na referência ou fazendo um empréstimo. Temos que
ter este contato físico. Não sei como é que funciona a parte de sistemas, mas como
no portal é tudo virtual, nos orientamos muito por número de acessos, relatórios de
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pesquisa, por Fale Conosco, pelos quais monitoramos os temas que estão sendo
demandados. Então acaba que conseguimos monitorar um pouco mais os usuários:
quais são as áreas que eles estão entrando mais no portal para navegar ou então o
que é que eles estão precisando de informação.

Revista Eletrônica da ABDF. Parece ser uma diferença bem grande entre o virtual
e o presencial. O presencial você espera o usuário chegar para demandar, enquanto
no virtual você se antecipa.
Katyusha Madureira Loures de Souza. Isso. Porque você está ali monitorando o
comportamento dele em tempo real. Enquanto na física você tem que esperar que
ele chegue em uma referência, você não consegue acompanhar o caminho dele
dentro da biblioteca, qual é a estante em que ele está pesquisando, onde é que ele
está sentado, se ele tem preferência de um lugar mais barulhento ou mais silencioso,
na biblioteca virtual você consegue monitorar. Usamos o Google Analytics para
saber quais são os links que ele está clicando mais na página, temos noção de quais
são as bases e as instituições que ele mais pesquisa. Não conseguimos ainda chegar
no nível de perfil do usuário porque não pedimos para ele fazer uma identificação
de forma obrigatória. É uma coisa que ele faz se quiser, mas conseguimos ter uma
visão mais geral do que está acontecendo.
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Revista Eletrônica da ABDF. Para você, qual é o perfil do bibliotecário do futuro?
Onde ele deve concentrar esforços em termos de formação profissional, atuação,
criação e desenvolvimento de produtos e serviços de informação?
Katyusha Madureira Loures de Souza. Precisamos de bibliotecário na área de
tecnologia urgentemente! Urgente mesmo, porque toda vez que abre uma vaga no
portal para um consultor que precisamos para um projeto específico, não tem gente
com a formação necessária. É muito difícil conseguirmos seja como preservação
digital, seja na área de ciência de dados, arquitetura de informação, usabilidade,
acessibilidade... Como é que não tem bibliotecário trabalhando com isso?
As pessoas se concentram muito em trabalhar, passar em um concurso
público, porque eu acho que é o objetivo de todo mundo que entra para
Biblioteconomia, passar em um concurso público. E nesses órgãos públicos, ainda
não tem muito a cultura de inovação. A CAPES foi uma grande surpresa para mim.
Mas quando precisa de consultores que não são servidores, há muita dificuldade.
Não tem gente que tenha trabalhado com sistemas de inovação e de tecnologia e
precisamos disso! Até a bibliografia da nossa área, na área de tecnologia, é muito
defasada, como estava falando para vocês. Tenho que buscar literatura estrangeira,
porque não temos desenvolvido nada disso.
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Revista Eletrônica da ABDF. É verdade, temos muito pouca gente no Brasil
trabalhando com inovação na área de informação.
Katyusha Madureira Loures de Souza. Porque tem gente da Ciência da Informação
fazendo doutorado lá na UnB, por exemplo, na FCI 14 . Tem muita gente da
computação, então não é falta de insumo para estudar. É... não sei... perfil das pessoas
que vão fazer o curso de Biblioteconomia, de Documentação que não têm esse perfil
de inovação. É difícil.

Revista Eletrônica da ABDF. Na questão relacionada à formação, tem que ter uma
postura mais proativa do próprio bibliotecário, do próprio aluno, em buscar, no
momento da graduação, essas alternativas, essas complementações.
Katyusha Madureira Loures de Souza. Isso com certeza. Alguns estagiários já
passaram lá pelo portal e sempre incentivo: não esperem que o curso vá dar tudo o
que precisam saber para atuar profissionalmente! Não vai! Temos que procurar
novos cursos, cursos de inovação, complementar nossa formação e até buscar, por
exemplo, pesquisar, participar de grupos de pesquisa para desenvolver, para
conhecer outras coisas fora dessa caixinha que vem montada para nós. Porque
mesmo a UnB, estando aqui do lado, ela tem curso de inovação. Sei que tem no sul
também, cursos de engenharia de informação, de programas de Biblioteconomia
mais atualizados com o mercado de tecnologia. Ainda é pouco, geram poucos

NE: FCI – Faculdade de Ciência da Informação da UnB. Saiba mais em: http://fci.unb.br/. Acesso
em: 3 dez. 2020.
14
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profissionais e aí vemos as outras profissões nos engolindo, ou indo para a nossa
área para atuar e nós dando espaço para eles.

Revista Eletrônica da ABDF. Para você, qual é o novo espaço que a biblioteca vai
ter ou já está tendo com essa história da pandemia, na sociedade, especialmente uma
com tantos perfis como a brasileira, já que, no país, temos necessidade de bibliotecas
tradicionais e outras com conceitos menos ortodoxos.
Katyusha Madureira Loures de Souza. É complicado, porque o Brasil é muito
desigual e vemos que não dá para unificar as coisas. Dependendo do Estado que você
for, tinha bem essa experiência quando dávamos treinamento, a formação das
pessoas era bem voltada mesmo para a questão da leitura, para aquela contribuição
social da biblioteca, em detrimento de outros. No norte, nordeste, esse papel social
da biblioteca é muito forte e sabemos que é por conta das questões regionais. As
bibliotecas indígenas, bibliotecas públicas. Mas no sul, sudeste, as bibliotecas estão
inovando mesmo, trazendo coisas diferentes, agregando tecnologia a elas.
É difícil falar o que é que precisa. Eu não saberia dizer. Tem que ver o perfil
da pessoa e do mercado de trabalho que ela atua. Isso é uma coisa que tem que ficar
mais clara para os bibliotecários. Não tem um mercado só para atuar, tem várias
coisas para fazer. Informação tem em qualquer lugar. Você pode criar uma biblioteca
empresarial, uma biblioteca científica, acadêmica, é um mundo sem fim dependendo
do que você quiser fazer, você consegue desenvolver.
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Revista Eletrônica da ABDF. Mas você acha que esse modelo de biblioteca
tradicional, por exemplo, as universitárias, especializadas, escolares vai subsistir?
Haverá mudança nelas também?
Katyusha Madureira Loures de Souza. É difícil falar. Por exemplo, tem bibliotecas
que atuam em lugares onde a internet não chega, e aí não adianta levar a tecnologia
porque a comunidade que ela atende não vai saber usar. Ela terá que começar a
trabalhar com letramento digital antes. Então, é muito complicado falar nisso. Se
formos pensar em um perfil padrão, Brasília, por exemplo, com certeza terão que se
atualizar tecnologicamente.
O portal já recebeu visitas de algumas bibliotecas de órgãos federais
buscando as tecnologias que o portal já utiliza. Temos trocas também com o IBICT15
para saber o que está acontecendo, o que podemos melhorar.
Essa troca de experiências é muito rica, é muito interessante e no perfil, por
exemplo, de Brasília, com certeza veremos mudanças tecnológicas daqui para frente.
O governo já está seguindo na linha do digital de trazer a inovação, então isso vai
mudar bastante. Nós, bibliotecários, teremos que aprender a lidar com tecnologia e
falar o idioma deles. Não só deles, mas do Direito também por causa das implicações
legais.

NE: IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Para saber mais:
https://www.ibict.br/. Acesso em: 4 dez. 2020.
15
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Revista Eletrônica da ABDF. Temos vários Brasis e o bibliotecário tem que estar
atento a todas essas realidades. O mais importante, parece, é que o bibliotecário tem
que estar atento e não existe uma formação básica padrão, certo? É complexo, nesse
sentido, pensar em formação profissional em um país como o nosso, porque
precisamos de tudo. Precisamos da tecnologia mais moderna e precisamos da
unidade de informação mais básica, então é muito complexo esse processo de
formação profissional no Brasil.
Katyusha Madureira Loures de Souza. Sabe, fico me perguntando... Com esse
contato que o portal tem de conversar com pessoas de vários lugares do mundo,
cada vez mais sinto que a Biblioteconomia e a Ciência da Informação são para
formação em pós-graduação, como no exterior. E, a sensação que tenho, é que isso
também deveria ser aqui. Deveríamos atuar desse jeito, porque ficamos tão técnicos
na nossa graduação, mas sem foco. E o que acontece é que muita gente sai perdida.
Não, vou seguir o padrão, porque todo mundo faz isso e eu vou fazer também. Mas
você não sabe o que você gosta, você fez um curso generalista de técnicas que você
só vai conseguir aplicar, dependendo do que descobrir que gosta. Ou, às vezes,
durante a graduação você ainda descobre um tema que te interessa e isso deixa, não
sei, a pessoa perdida ou meio deslocada. Ficamos esperando algum lugar para atuar
para poder, então, nos especializarmos naquele lugar.
Será que não seria interessante dar esse passo para trás. Ser um curso de pósgraduação, porque aí você se forma em uma área e aí sim vai fazer um curso para
aprender trabalhar a informação naquela área. É uma sensação que eu tenho, que
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falta muito essa base para nós. Saímos com várias técnicas, vários pensamentos de
como organizar a informação mas dependendo da área você não sabe nada.

Revista Eletrônica da ABDF. Porque que você escolheu Biblioteconomia?
Katyusha Madureira Loures de Souza. Queria fazer comunicação e durante o
período de vestibular estava conversando com uma amiga que não sabia o que
queria fazer e disse: faz Biblioteconomia que é para organizar as coisas e tal, você
vai gostar. Acabou que passei para Biblioteconomia, que tinha colocado como a
segunda opção. No meu primeiro semestre na UnB tendo uma aula com a professora
Sely Costa, ela começou a falar que também tinha formação análise de sistemas e
aquilo me conquistou.
No primeiro semestre saí pegando matéria de tudo. Aquela que não sabe o
que quer e na disciplina de Introdução à Biblioteconomia, com esse foco de que
podemos trabalhar em qualquer lugar, que temos capacidade para isso, que a gente
aprende e tal e sempre gostei de tecnologia, percebi que era isso que queria fazer.
Eu fui me apaixonando.

107

Revista Eletrônica da ABDF. Quais os perfis profissionais (de modo geral, não
necessariamente relacionado à graduação, mas muito mais a comportamentos e
atitudes mesmo) que sobreviverão, nesse mundo pós-pandemia, na sua
perspectiva?
Katyusha Madureira Loures de Souza. Acho que essa questão da proatividade,
que já falei. A questão de gostar de aprender, porque vamos ter que aprender coisas
novas e teremos que buscar como trabalhar nesse mundo diferente e a comunicação
com as pessoas. Não tem como fugir, é uma área interdisciplinar, multidisciplinar,
temos que conversar e aprender a ouvir. Muito. Conversar, falar, mas também temos
que aprender a ouvir. Acho que são os três pontos principais.

Revista Eletrônica da ABDF. Como você vê, hoje, o movimento associativo e os
cenários futuros?
Katyusha Madureira Loures de Souza. Acho que é fundamental, mas a sensação
que tenho é que a nossa classe não é unida. É que cada um que lute por si, sabe? Das
vezes que tive interação, seja com o pessoal da ABDF, pois já recebi convite para
fazer parte também de chapa do CRB, é que não tem essa questão de, vamos brigar
juntos, vamos lutar juntos. Vamos fazer o corpo a corpo. Precisamos melhorar nossa
profissão. A legislação da nossa profissão é muito antiga, ela não contempla, não nos
protege hoje em dia e não tem esse interesse.
Fica sempre naquela discussão de o bibliotecário ser importante. Importante
porque? Ninguém, nem da profissão, conseguiu descobrir a importância do
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bibliotecário. E fica só remoendo essas coisas sabe? Parece que não avança nas
discussões da área. É essa a sensação que eu fico.
Acho que pode ser até um reflexo do que falei, que talvez o curso precisasse
ser uma pós-graduação. Ou que fica tão indeciso, tão confuso o meio da gente, não
tem definição ainda ao certo do que é Ciência da Informação, não sabe ainda o papel
do bibliotecário e enquanto fica nessa discussão, nada acontece. Nada vai para a
frente e aí não se une para poder brigar por outras coisas. Vejo colegas meus, que
formaram um pouquinho antes de mim, até meio desiludidos, que já participaram
de movimentos associativos e tristes, porque não conseguiram reunir a classe.
A única experiência que tive foi de fazer uma festa de bibliotecários, para
comemorar o aniversário do dia dos bibliotecários. A adesão foi tão baixa e você fica
desanimado de fazer as coisas. Então é triste, mas eu acho que era fundamental
conseguirmos mudar, melhorar, nos aperfeiçoarmos, descobrirmos as necessidades
para o bibliotecário se aperfeiçoar. Se não for a gente dizendo as coisas quem é que
vai dizer? Os outros? Complicado.

Revista Eletrônica da ABDF. Apesar das dificuldades, você é animada e tem uma
percepção positiva em relação à profissão?
Katyusha Madureira Loures de Souza. Eu adoro! Mas é porque trabalho com o que
amo. Tudo que aprendi na Faculdade transfiro para aquilo que acho que vai dar
resultado e consigo ter engajamento. E é legal, por exemplo, como o portal é virtual,
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ficam registradas aquelas coisas que fazemos e que deram resultado. Ou seja, um
usuário agradecendo que conseguiu finalmente acessar uma revista, um livro, ou
que graças a Deus a revista está lá para ele, ou porque ele adorou assistir a palestra,
porque o treinamento foi sensacional, porque é muito mais fácil para ele... Então, no
portal, vemos o resultado do nosso trabalho. Isso que é, para mim, maravilhoso.
Falando pelos estagiários que já passaram no portal, tem gente que chega
com uma vontade de aprender, que viu aquilo e quer contribuir. Porque o portal tem
esse perfil de inovação, então eles podem trazer ideias e contribuir para as coisas. Já
tive desde estagiário que saiu chorando porque não queria ir embora porque tinha
terminado o estágio, até estagiário que não queria nada com nada. Então também
tem essa variação no perfil. Mas as coisas estão mudando um pouquinho, vão
mudando aos pouquinhos.
Gosto de falar da profissão. Se me perguntar o que é que a pessoa tem que
fazer no vestibular, falo Biblioteconomia. E sugerir: porque você pode fazer o que
você quiser. Por ter falado tanto dessa questão de comunicar-se com as áreas, é que
no início tinha muito ciúmes da minha área. Não, eu que sei, eu que sei o que é
Biblioteconomia. Você não pode saber porque você não é da área! E fui aprendendo
que não. Não é assim. Temos que ter essa troca, temos que nos enriquecer também.
Tem que passar para o outro e aprender com o outro. Talvez seja isso também, uma
das coisas que dificulte um pouquinho. Ficamos querendo guardar: é nosso! Mas não
é! Temos que crescer e aprender com os outros.
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Revista Eletrônica da ABDF. Para você, a lei do bibliotecário é positiva, ou ela é
restritiva em termos do desenvolvimento profissional e dos bibliotecários?
Katyusha Madureira Loures de Souza. Acho restritiva. Muito restritiva. Sei que ela
protege. Acho que já tive conversas com o Massayuki Franco, mas é uma coisa assim
que não é o bibliotecário, o bibliotecário não é só isso. E ficamos presos em uma lei.
Ah, mas pelo menos é uma proteção. Porque se a gente não tivesse nada, era como
essas profissões que não são protegidas e nem nada. Mas é muito restritivo. Mas, por
exemplo, o portal é uma biblioteca virtual. Ele não é considerado uma biblioteca e
não vai ser regido pela legislação dos bibliotecários, então, na verdade, nesse novo
contexto ela não protege. E a tendência é que as coisas se modifiquem. Porque é uma
lei que protege, mas da forma mais tradicional possível, mas não vai proteger nosso
futuro!
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