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1. INTRODUÇÃO 
 

Todo Sistema de Recuperação de Informação (SRI) tem a função de 
propiciar a comunicação entre o acervo de documentos e a comunidade de 
usuários. Para que esta comunicação ocorra precisamos de uma linguagem 
documentária e formatos padronizados inteligíveis para ambos. Ao 
representarmos descritivamente os documentos padronizamos os pontos de 
acesso (nomes pessoais, entidades e nomes geográficos) e descrições usando 
o CCAA2R (Código de Catalogação Anglo-americano. Edição revista) e os 
assuntos, usando algum tipo de linguagem documentária “gerando produtos 
(catálogos) que servem como veículos de comunicação entre acervos, reais ou 
virtuais, e os usuários” (Mey, 1987). A padronização dos pontos de acesso deve 
ser criteriosa e contextualizada, pois funcionam como interface de 
representação de autores e assuntos contidos em documentos e a necessidade 
do usuário. Sob esse aspecto, como ressaltam BOCCATO E FUJITA (2004, p. 
3): 

O Sistema de Informação deve refletir a cultura de sua organização, 
representados por seus elementos culturais, institucionalizando 
assim, o seu modo de pensar, de agir, transmitindo importantes 
informações sobre o ambiente cultural predominante e indo ao 
encontro dos objetivos organizacionais, ou seja, a garantia da 
qualidade no atendimento e na promoção da satisfação do 
usuário/pesquisador no momento da recuperação da informação 
desejada para o desenvolvimento de suas investigações científicas 

 
Visando atender a esse propósito, a partir de 2000 a UFF (Universidade 

Federal Fluminense) através do seu Núcleo de Documentação iniciou a 
implementação de uma política de informatização de seus acervos 
bibliográficos e arquivísticos1.  Nesse período foi comprado o software 
Argonauta. A maior preocupação, desde aquela época, era padronizar a 
entrada de dados, de modo a facilitar as estratégias de busca, já que durante o 
processo de migração de dados das bases locais para o novo sistema 
                                                 
1  Sistema NDC/UFF é composto por 24 Bibliotecas e 1 Arquivo Central. Em 2000, visando a 
automatização dos acervos, foi adquirido o software Argonauta, um sistema para tratamento e 
administração de bibliotecas composto dos módulos Acervo, Empréstimos, Consulta, Relatórios e 
Aquisição. Dada a especificidade da informação no campo universitário a versão  Argonauta/2000  vem 
sendo adaptada atendendo as intervenções feitas pelos profissionais que participaram  do II Fórum de 
Biblioteca on-line (dezembro de 2004), e das Oficinas de Representação Descritiva de Documentos 
realizadas entre 2005 e 2007. 
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Argonauta começou-se a perceber incongruências na recuperação da 
informação.2 

Uma das questões colocada para a área de descrição física de 
documentos, objeto de análise deste trabalho, foi a necessidade de tomarmos a 
pesquisa como um princípio de modo a não termos itens repetidos no sistema. 
Para tanto era necessário conscientizar o bibliotecário sobre o sentido de se 
trabalhar integrando um SRI, da necessidade de padrões coletivos que 
expressassem a informação de cada campo cientifico, assim como ressaltar, 
que a necessidade de padrões, não faz do bibliotecário catalogador um simples 
compilador de descrições prontas armazenadas em macros-catálogos de 
âmbito nacional e internacional, como os da BN (Biblioteca Nacional) e LC 
(Library of Congress). Para tanto, as discussões em termos de política de 
tratamento de informação partiram do pressuposto que tínhamos que romper 
com a cultura da compilação de registros sem a prévia análise da descrição e 
conteúdo dos itens, resgatando o papel dos bibliotecários como intelectuais e 
analistas da informação, que ao compartilhar descrições não pode fazê-lo de 
forma gratuita sem um distanciamento crítico Em fim, pesquisar com um olhar 
crítico e compartilhar as descrições fazendo as devidas adequações aos 
objetivos de sua unidade de informação e às necessidades informacionais de 
seus usuários.    

No sentido de propiciar um espaço de debate e reflexão que apontasse o 
caminho para a reformulação da política de informação do Sistema de 
Bibliotecas e Arquivo da UFF, é que seu Núcleo de Documentação (NDC) 

organizou durante três anos (2004-2007) encontros periódicos com seus 
profissionais. Uma das questões centrais desses encontros envolvia a 
discussão de parâmetros e fundamentos a nortear uma política de tratamento e 
recuperação da informação que possibilitasse uma maior exploração dos 
recursos proporcionados pelo novo sistema Argonauta. No levantamento dos 
problemas o mais urgente dizia respeito à duplicação e compilação de registros 
descontextualizados.   Dentre as estratégias de ação estava a de organização 
de cursos de educação continuada3 para profissionais (bibliotecários e 
arquivistas) visando à padronização das entradas de autoridade e assunto na 
                                                 
2 Para assegurar a recuperação de um número desejável de documentos relevantes (revocação) e 
garantir uma seleção mais precisa (precisão), deve-se fazer um controle dos pontos de acesso. No campo 
da terminologia hás vários artifícios usados pelas linguagens controladas, para o aumento da revocação e 
da precisão. Dentre os que aumentam a revocação estão: o controle de sinonímia, a conexão de termos, o 
controle de formas dos termos e os de agrupamento. Os que influenciam a precisão os artifícios de 
coordenação, de conexão entre os indicadores de função, bem como aqueles que estabelecem pesos 
para os descritores. Sobre o assunto ver as pesquisas das Profs. Maria Luiza da Almeida Campos.   
 
3 São considerados como estratégia de educação continuada: a) Oficinas e cursos de curta duração; b) 
eventos (palestras, seminários, simpósios, congressos, etc.); c) cursos de especialização. Pesquisas junto 
às entidades associativas da classe apontam que a forma mais freqüente de incentivo à educação 
continuada do profissional bibliotecário são: os cursos de curta duração e a participação em eventos da 
área.   
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base Argonuata/UFF.  Para tanto foram desenvolvidos cursos, fóruns de 
debates e palestras visando à criação de um vocabulário sistematizado e 
Oficinas de Descrição de Documentos4. 

No entanto, cabe ressaltar que a proposta deste trabalho não é discutir o 
conteúdo estrito das oficinas, mas sim o fundamento que moveu sua 
elaboração e os resultados dela apreendidos pela equipe organizadora, a ponto 
de ser estas Oficinas a base empírica para os questionamentos aqui 
levantados, pois foi durante sua realização que percebemos o quanto a base 
teórica e técnica dos bibliotecários estava frágil, necessitando que o debate 
sobre a práxis biblioteconômica fosse retomado. 

 As fragilidades no tratamento técnico da informação se revelavam nas 
incongruências existentes na base migrada para o novo sistema, que 
apontavam para a falta de cuidado no uso de instrumentos técnicos: códigos, 
listas de descritores, etc. Dentre as questões percebidas estavam: a ausência 
de pesquisa anterior diante da implantação de um novo registro; a resistência 
em trabalhar de forma cooperativa, a duplicação de registros; a falta de 
padronização das entradas de autores e assuntos; enfim, a ausência de um 
debate teórico e técnico em torno do papel da informação no campo do ensino 
e da pesquisa universitária. As fragilidades no tratamento técnico foram 
gerando, no campo da representação descritiva, compilações gratuitas de 
registros catalográficos, obtidas, como disse, através dos catálogos da BN e 
LC.  Essa opção se deu, segundo os integrantes do curso, dada a falta de 
acesso a fontes de consultas específicas (dicionários especializados, AACR2, 
tesauros, etc.).  No entanto, durante os cursos percebemos que esse problema 
poderia ter sido contornado com a compra das fontes, caso essa ação fosse 
tomada como prioridade, o que eu não ocorreu. O que agrava a estratégia de 
compilação dos registros na falta das fontes, era o pouco domínio das 
ferramentas da área, em especial do AACR2 (Código de Catalogação Anglo 
Americano) fazendo com que esse recurso fosse utilizado de forma acrítica, 
sem reflexão intelectual. Dentre os objetivos a serem perseguidos pelas 
Oficinas de Descrição estava: mostrar que a descrição não se resume à 
compilação de registros prontos, que os padrões devem ser conhecidos para 
que a pesquisa nos catálogos da BN e LC possa ser feita com segurança e 
autonomia crítica, com adequações focadas nas necessidades específicas das 
unidades de informação que integram o sistema de bibliotecas da UFF; 
proporcionar um estudo específico sobre a atribuição de pontos de acesso e 
descrição de documentos monográficos visando uma revisão da política de 
descrição física e temática de toda a base bibliográfica migrada para o sistema 
Argonauta, assim como uma revisão conceitual dos SRI face às novas 
tecnologias como a Internet.   

                                                 
4 As Oficinas de descrição foram realizadas em quatro módulos, a saber: Módulo I. Pontos de acesso: 
nomes pessoais e entidades coletivas. Módulo II.  Introdução às áreas de Descrição. Módulo III. 
Documentos legais: pontos e descrição. Módulo IV. Nomes geográficos 
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Como sabemos toda a forma de organizar a informação depende da 
tecnologia usada. No catálogo em fichas, a informação era organizada em 
ordem alfabética, a partir de três pontos de acesso: autoria, título, assunto. A 
chegada dos formatos eletrônicos nos fez repensar os processos de descrição 
e recuperação da informação, já que para os softwares cada área da tradicional 
ficha catalográfica, transcrita no formato de campos, passou a ser um potencial 
ponto de acesso.  A tecnologia da informática transformou os velhos catálogos 
em bases de dados bibliográficas, e os sistemas de cooperação entre 
bibliotecas em bancos de dados bibliográficos cuja dimensão no trato da 
informação prima pela especificidade e pela extensão. 

 O meio eletrônico ampliou os pontos de acesso, mas exigiu outros 
controles. Atualmente, o uso de instrumentos de controle descritivo e 
terminológico para o apoio à padronização de autoridades, e assuntos 
(indexação) visando à otimização dos processos e recuperação da informação 
torna-se imperativo diante de sistemas informatizados. 5 

A introdução de novos suportes para armazenamento da informação 
(CD-ROM, DV-Ds) assim como o acesso a novos meios de circulação dessa 
informação (Internet) vem exigindo uma adequação da base técnica sobre a 
qual se erige o trabalho biblioteconômico: a catalogação e a indexação dos 
documentos.  Como descrever e representar a informação em tempos de 
Internet? Qual o sentido do fazer bibliotecário em tempos em que esse 
profissional não é mais o único intérprete autorizado dos conteúdos dos 
documentos?  Em que sentido deve caminhar sua formação continuada: no 
domínio das tecnologias ou na reflexão sobre as possibilidades, contradições e 
limites de seu uso? 
 
2. EDUCAÇÃO CONTINUADA: ABORDAGEM HISTÓRICA E CONCEITUAL 

A velocidade e o dinamismo com que o conhecimento é produzido e 
transmitido fazem com que esse mesmo conhecimento se torne obsoleto, 
exigindo dos diferentes profissionais uma educação permanente ou continuada 
não somente para enfrentar os desafios do mercado de trabalho como também 
o uso de novas tecnologias que vão surgindo no seu campo de ação. A 
educação continuada6 possibilita uma reflexão do sujeito sobre sua prática, de 
modo a lhe permitir examinar suas teorias, metodologias, concepções e 

                                                 
5 Por exemplo: a massa informacional em circulação na WEB (catálogos on line, bibliotecas virtuais, etc.) 
exige um melhor controle da representação descritiva e temática de modo a atender de forma eficiente a 
recuperação e das informações, já que no ciberespaço o papel do bibliotecário de referência, como 
mediador, intérprete autorizado da linguagem documentária desaparece, ficando as bases super expostas.  
 
6 Optamos em usar o termo “educação” e “formação” continuada” porque, não achamos a expressão 
”capacitação” adequada, porque traz implícita uma visão de que os profissionais são sujeitos passivos e 
sem capacidades. Ou seja, este termo não é coerente com o discurso presente na maioria dos 
documentos, que se afinam com a visão sócio-interacionista do conhecimento, que enfatizam o 
desenvolvimento da crítica, da criatividade e da reflexão nos processos de formação profissional. 
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atitudes, provocando no profissional um processo constante de auto-avaliação 
de seu trabalho. Como afirma FREIRE (2001, p. 21): 

No compromisso do profissional está a exigência de seu constante 
aperfeiçoamento, de superação do especialismo, que não é o mesmo 
de especialidade. O profissional deve ir ampliando seus 
conhecimentos em torno do homem de sua forma de estar sendo no 
mundo, substituindo por uma visão crítica a visão ingênua da 
realidade, deformada pelos especialismo estreitos. 

A educação na perspectiva da formação continuada ajuda o profissional 
a recompor o equilíbrio entre os esquemas práticos predominantes e os 
esquemas teóricos que os sustentam, levando este profissional a romper com a 
dimensão da prática dissociada da dimensão teórico-crítica. Sob esse aspecto, 
pode-se dizer que a formação continuada confere acesso a novos 
conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais sintonizadas com os novos 
paradigmas da sociedade contemporânea, provocando uma reflexão sobre os 
processos de trabalhos, que deve ser feita não de forma ingênua, mas com 
autocrítica. 

Segundo Destro (1995), a história da educação continuada surgiu da 
preocupação do capital com a formação de mão-de-obra qualificada, que 
atendesse as necessidades de sua base técnica em constante transformação 
face às novas tecnologias que a ela vem sendo incorporadas desde o século 
XIX. Um bom exemplo desse processo é a ampliação e criação da rede pública 
de escolas na Europa e nos Estados Unidos nesse período com o intuito de 
adequar os trabalhadores às novas exigências da produção. 

  No Brasil no século XX, também tivemos estas preocupações, só que 
bem mais tarde a partir de 1940-1950 devido a nossa industrialização tardia. 
Sob esse aspecto a filosofia da educação para os países em desenvolvimento 
capitaneada pela Unesco previa a Educação Continuada entendo-a como o 
meio de preencher as lacunas deixadas pelo sistema escolar, ressaltando ser a 
educação continuada uma atividade fundamental para o desenvolvimento do 
indivíduo e da sociedade devido à transformação no estilo de vida trazido pelo 
desenvolvimento urbano-industrial.  Sob essa perspectiva passamos a ter duas 
modalidades de ação dos programas de educação continuada: educação 
formal, seriada e institucionalizada; educação não formal: organizada e situada 
fora do sistema escolar como, por exemplo, os cursos de capacitação 
profissional.   Independente das modalidades, a educação continuada deve ter 
em sua essência a idéia de uma educação que deve se prolongar por toda a 
vida.  Devendo ser entendida como: 

[...] aquela que realiza ao longo da vida, continuamente, inerente ao 
desenvolvimento da pessoa humana e relaciona-se com a idéia de 
construção do ser, que por um lado é a aquisição de conhecimentos e 
aptidões e, de outro, atitudes e valores, implicando no aumento da 
capacidade de discernir e agir. (HADDAD, 2001, p. 191). 
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           Essa noção de educação envolve todos os universos da 
experiência humana, e está além dos sistemas escolares e dos programas de 
educação não-formal. Associa-se a idéia de que ‘educação continuada’ é uma 
característica própria distintiva dos seres humanos: a capacidade de querer 
saber mais, ultrapassando o plano puramente instintivo de sua relação com o 
mundo. Face aos avanços tecnológicos do mundo atual essa idéia se 
materializa, uma vez que a educação tradicionalmente promovida pela escola 
formal já não consegue mais resolver as demandas da sociedade pós-industrial.  

 
[...] a escola passou a ser questionada em relação a sua capacidade 
de prover as necessidades educativas das pessoas [...] a mudança 
constante dos processos de produção e das formas de relação social, 
as quais devido à introdução de novas tecnologias, rapidamente ficam 
superadas e ampliam as possibilidades de comunicação e produção 
de informações provocando os princípios da flexibilidade dos 
processos educativos de ampliar os conceitos de educação para além 
dos sistemas escolares, não só nas das crianças, mas também dos 
adultos. (Id. Ib. p. 193). 

 
          No ritmo em que as mudanças tecnológicas ocorrem, dificilmente haverá 
tempo hábil para que os novos conhecimentos requeridos sejam assimilados 
pelos currículos escolares. Reconhece-se então, que há muitas aprendizagens 
que têm melhores condições de se realizar fora da escola, como as tarefas de 
qualificação profissional. No entanto, o fato de serem realizadas fora das 
escolas (nas empresas, nos sindicatos, nas associações) não significa 
dissociação da relação dinâmica entre teoria e prática, mas pelo contrário: a 
proximidade imediata com as experiências do cotidiano acirra essa dinâmica. 
Portanto está implícito o princípio de que a idéia de “educação continuada” deve 
se dar na complementaridade entre os diversos universos educativos, e que as 
zonas de interseção e interdependência entre a educação formal e não-formal 
tornam-se mais visíveis não só no que se refere à qualificação profissional, mas 
também com relação a outros âmbitos de convivência que sofrem impactos da 
modernização, como a cultura organizacional. 
 
 
3.1 A EDUCAÇÃO CONTINUADA DO BIBLIOTECÁRIO 

 
A globalização dos meios de comunicação graças às novas tecnologias 

de informação e comunicação (TIC), em especial internet, trouxeram 
modificações para a vida profissional de várias categorias funcionais, em 
especial a dos bibliotecários, pois diz respeito diretamente ao conteúdo do seu 
trabalho: a informação.   

O advento das bases de dados, o tratamento on line da informação, vem 
forçando os bibliotecários a buscarem uma atualização permanente, uma 
formação continuada que os mantenham sintonizados com as mudanças nos 
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processos de tratamento e disseminação da informação, pois este é o sentido 
social de seu trabalho. 

Segundo Oliveira (1999) os novos perfis profissionais exigidos pela atual 
Sociedade da Informação privilegiam a criatividade, interatividade, flexibilidade 
e aprendizado contínuo. As habilidades e conhecimentos que são adquiridos ao 
longo da vida não superam a necessidade de uma educação permanente, 
voltada às mudanças reais ocorridas em seu ambiente profissional.  

Cunha (2000) chama a atenção que as categorias de profissionais que 
trabalham a informação vêm aumentando em conseqüência de dois fatores 
primordiais: a) diversificação do mercado e funções relacionadas com a 
informação, já que muitos serviços de tratamento da informação se efetivaram 
com maior eficácia e precisão graças à introdução da informática e/ou uso do 
computador. b) a utilização das tecnologias informacionais nas tarefas diárias 
do profissional da informação reforça a idéia de inovação contínua das 
habilidades e conceitos já formados na graduação e nas experiências 
anteriores, trazendo alterações tanto nas rotinas quanto no seu perfil. Desta 
forma, o profissional da informação passou a ser cobrado a investir no seu 
aprendizado contínuo: seja através da educação formal (cursos de pós-
graduação) ou não-formal (curso de capacitação, realizados fora do sistema de 
ensino). 

As questões vivenciadas no cotidiano das bibliotecas e centros de 
documentação têm levado esses profissionais a buscarem o caminho da 
pesquisa, objetivando encontrar não só a melhor resposta para seus problemas, 
mas entendê-los, refletindo sobre eles, desmistificando-os e contextualizando-
os às necessidades de suas bibliotecas, pois como sabemos, uma ação 
pensada para um SRI (Sistema de Recuperação da Informação) não se aplica 
de forma gratuita a outro, bastando apenas pequena adequações.  

A realidade não tem mostrado que as adequações guardam limites e 
contradições às vezes intransponíveis. A escolha e a compra de um no 
software, assim como a definição das políticas de informação de um SRI deve 
ser pensada coletivamente pelos usuários do sistema, levando-se em conta 
aspectos como: os atributos da nova tecnologia (software) e o nível de 
descrição e análise da informação por ela suportada, caso contrário toda a 
filosofia de trabalho da unidade de informação fica comprometida.   

O bibliotecário tem que retomar seu papel como intelectual, repensando 
sua práxis e a função social de suas ações nas diferentes áreas de trabalho, em 
especial na área da representação descritiva dos documentos. A análise dos 
programas dos cursos de capacitação para bibliotecários na área de 
Representação Descritiva de Documentos, tem revelado uma subordinação das 
Unidades de Informação às descrições prontas armazenadas em megas 
sistemas de informação de âmbito nacional (Biblioteca Nacional) e internacional 
(Library of Congress), acarretando um sério problema de ordem teórico-
metodológica para a área: a submissão acritica às padronizações das entradas 
(autoridades e cabeçalhos de assunto) feitas pelas entidades hegemônicas no 
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campo do tratamento da informação sem uma reflexão daquilo que pode e que 
não pode ser compilado.   Não se trata de estarmos pregando o abandono da 
padronização, pois sabemos ser este um dos fundamentos da profissão. Pelo 
contrário, a falta de acesso e domínio teórico e metodológico das ferramentas 
de padronização como o AACR2 é que tem levado os bibliotecários, em 
especial os signatários de sistemas cooperativos, subordinados a núcleos 
(como bibliotecas centrais) a não fazerem a critica, para aprimorar seus SRI. 
Daí a necessidade de uma educação continuada no sentido de retomarmos o 
papel do profissional bibliotecário como intelectual, abandonando o estigma que 
acompanha este profissional visto, na maioria das vezes, como um simples 
técnico. 
  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As mudanças no mundo do trabalho fazem com que o bibliotecário, 
busque na educação formal (pós-graduação) e na educação não-formal 
(cursos, oficinas, etc) a continuidade de sua educação, pois face ao caráter 
interdisciplinar da profissão, as diversidades de áreas e possibilidades que a 
profissão apresenta, é preciso estar atento às inovações e tendências no 
campo do tratamento e disseminação da informação. 

O que está sob crítica nesse trabalho, que tem como pano de fundo a 
experiência adquirida na realização das Oficinas de Descrição, é a forma como 
vem sendo feita a descrição física de documentos (catalogação) que aponta, 
como mostrou a migração dos dados para o sistema Argonuata/Uff, para a 
compilação gratuita de registros encontrados nos catálogos da BN e LC sem o 
devido distanciamento crítico que garantisse que a descrição fosse feita 
pautada nos objetivos das unidades de informação e nas necessidades de 
informação e conhecimento de seus usuários.  A maioria dos bibliotecários que 
participaram das oficinas reconheceram que a falta de acesso às fontes 
específicas de suas áreas, somada a fragilidade de nossa formação 
profissional, que nos coloca mais próximos às técnicas (expressa nos códigos, 
vocabulários, etc.) sem que sejamos capazes de pensá-las a partir de uma 
reflexão critica sobre a realidade informacional de nossos acervos, faz com que 
tomemos as padronizações sem contextualizá-las, sem entendê-las para poder 
adequá-las com segurança. 

Sob esse aspecto a educação continuada dos bibliotecários face às 
novas tecnologias deve ser feita no sentido de retomar a dimensão intelectual 
do fazer bibliotecário, levando seus profissionais a fazer uma revisão dos 
fundamentos teóricos que marcam sua práxis, em especial como apontamos 
aqui, no campo do tratamento e recuperação da informação, ou seja, na 
produção dos meios (bases de dados) responsáveis pela comunicação entre os 
acervos e seus usuários.   
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Localizamos como uma das fragilidades a insegurança no domínio de 
instrumentos como o CCAA2R, que tem estrutura e linguagem complexas que 
exigem domínio conceitual e técnico, já que na obra não há grandes relações 
entre os fundamentos e a técnica, partindo seus idealizadores do pressuposto 
que este domínio é adquirido na graduação, o que sabemos que não é verdade 
sendo a área de catalogação é a mais pragmática de todas, o que revela a 
pouca produção teórica da área e seus distanciamentos dos debates no campo 
das ciências da informação. 

Ao retomarmos o papel do bibliotecário como intelectual trazemos para o 
centro do debate a relação entre teoria e prática, a necessidade de se pensar a 
informação não como “objeto”, ou um conjunto de dados a serem descritos, 
mas como “sujeito”, situando-a no âmbito da produção de novos 
conhecimentos. Para tanto cada documento deve ser representado física e 
tematicamente a partir de uma análise precisa de sua forma, responsabilidades 
intelectuais (autorais, editoriais, entre outras) e conteúdos, assim como a partir 
do significado que tem para a produção do conhecimento na sua área de 
estudo e pesquisa.   
  Sob esse aspecto a concepção de educação continuada, tanto 
para os profissionais que a procuram dentro ou fora do sistema formal, deve ter 
como princípio pedagógico ultrapassar a alienação e a fragmentação da 
concepção de mundo decorrente da visão tecnicista, que tanto domina a 
biblioteconomia, que leva a adaptação do profissional às novas situações e sem 
que haja o afrontamento crítico. Significa dizer que a concepção de educação 
continuada com a qual nos identificamos se insere dentro do movimento de 
pensarmos a práxis bibliotecária para além do pragmatismo técnico, sem que 
isso signifique o abandono das padronizações, pois como ressaltamos 
padronizar é um dos fundamentos dessa profissão. O que está sendo requerido 
aqui é a resgate do bibliotecário como intelectual do campo da ciência da 
informação, e como toda a ciência que procura se aproximar ao máximo da 
verdade deve, como afirmou Paulo Freire (1983), “ultrapassar a visão 
fragmentada da realidade”, passando assim a buscar soluções que expressem 
o domínio sobre esta realidade. 
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