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Resumo: Este trabalho apresenta investigações acerca da realidade encontrada nas 

Bibliotecas Setoriais interioranas da Universidade Estadual do Ceará. Para tanto, 

foram escolhidos três Centros para servir de base informacional para este estudo. 

Investiga-se como os novos gestores encaram os desafios de iniciar o processo de 

gerenciamento informacional (pela primeira vez, na maioria das unidades), o choque 

de realidades, o gerenciamento do capital humano e, por fim, o que é necessário para 

melhorar o desempenho desses administradores nessas unidades informacionais. 

Sugere-se uma mudança de postura da instituição em apoiar mais efetivamente a 

capacitação e atualização de seus profissionais, construindo políticas de apoio ao 

desenvolvimento do trabalho terceirizado ou abrindo concurso para a efetivação dos 

que já ocupam postos na referida área. 
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1 1 INTRODUÇÃO 

A Biblioteca Universitária tem um papel primordial na formação de futuros 

profissionais. Além de auxiliar, gerenciar e difundir o conhecimento produzido no 

seio acadêmico, atua como mediadora no processo de ensino-aprendizagem. 

Tamanha responsabilidade necessita de pessoal qualificado, dinâmico e atualizado. 

Dziekaniak (2003, p. 43) afirma que 

[...] A universidade passa a desempenhar papel fundamental, e para 

corresponder às expectativas, necessita adequar-se às novas exigências da 

sociedade do conhecimento, assim como se utilizar de instrumentos que 

auxiliem em sua missão. Esta mudança no contexto universitário está 

intrinsecamente ligada a uma infraestrutura que proporcione acesso à 

informação, seja ela técnica, científica seja tecnológica. Surge então, como 

instrumento básico no processo educativo, a Biblioteca Universitária. 

Ao falar de biblioteca de instituições de ensino e pessoal qualificado, alguns 

estigmas presentes na cultura brasileira são ressaltados. Dentre tantos, aponta-se a 

ideia de que as pessoas que necessitam de adequação funcional numa determinada 

instituição, por não terem condições de atuar em suas áreas de origem ou por 

motivos quaisquer, são historicamente remanejadas, deslocadas de suas funções e 

conduzidas a laborar em bibliotecas, espaço este visto, a priori, como “depósito 

material” e, com o passar da história, “depósito humano”. O remanejamento de 

pessoal, muitas vezes, torna o ambiente pouco propício e nada adequado à sua real 

função – por acreditarem que o trabalho desenvolvido em bibliotecas não 

proporciona “sobrecarga” ou não apresenta desafios para o funcionário – sem 

vislumbrar sua real missão e meta a serem atingidas e buscadas constantemente. O 

trabalho intelectual, particularmente o realizado nas bibliotecas, para uma parcela da 

sociedade, era visto como atividade puramente mecânica, sistemática, trabalho que 

não necessita de grandes esforços e qualificações, estando relacionado às percepções 

que envolvem a valorização das funções desenvolvidas pelos bibliotecários no 

decorrer da história. Segundo Martell (apud SILVEIRA, 2009, p. 135), o 

comportamento de “[…] tratar os empregados como instrumentos ou como 
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extensões das máquinas, ignorando as características singulares do empregado, 

enquanto indivíduo” é prejudicial, necessitando que o gestor utilize métodos 

motivacionais e aja com força interna ou externa que estimule, dê orientações e apoio 

necessários para que o “desenho” das tarefas gere efeito benéfico sobre a satisfação e 

o desempenho da pessoa. 

Este relato de experiência aborda as experiências vividas por bibliotecários 

terceirizados na Universidade Estadual do Ceará (UECE) de 2010 a 2015. A UECE 

passou por períodos de grandes progressos, desde a sua criação com a Lei Nº 9.753, 

de 18 de outubro de 1973, e a sua concretização em 1977, até os dias atuais. Hoje ela 

conta com 02 (duas) unidades na capital Fortaleza (campus central e Centro de 

Humanidades) e 06 (seis) privilegiados interiores, tais como Itapipoca, Limoeiro do 

Norte, Crateús, Quixadá, Iguatu e Tauá. Desta forma, discorre-se acerca dos impactos 

causados nas mudanças evolutivas da instituição sobre o Sistema de Bibliotecas 

durante o período selecionado. Segundo a UECE (2015, p. 1), “Em seus anos 40 de 

existência, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) nunca realizou concurso para 

servidor técnico-administrativo”. Em março de 2010, o Sistema UECE de Bibliotecas 

recebeu novas contratações de funcionários qualificados com formação na área de 

Biblioteconomia para compor seu quadro funcional, proporcionando 

questionamentos a respeito dos principais desafios encontrados por esses 

profissionais no interior do estado cearense, frente à terceirização profissional. 

 

2 REALIDADE LABORAL DO BIBLIOTECÁRIO EM UNIDADES DO INTERIOR 

CEARENSE 

A demanda de profissionais com qualificação específica tem relação direta 

com a localização física das Instituições de Ensino Superiores (IES), fazendo com que 

o quantitativo de profissionais esteja abaixo das necessidades e as vagas 

disponibilizadas, preenchidas, em sua grande maioria, por profissionais oriundos de 

outras regiões. A contratação é feita por intermédio de concursos públicos, processos 
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seletivos, contrato direto com o empregador, indicações etc. As vagas são ofertadas 

expressivamente por IES, em segundo plano, por iniciativa privada e prefeituras. 

Para Santa Anna, Gregógio e Gerlin (2014, p. 77), ocorreram mudanças: 

Nas últimas décadas, muitas competências foram acrescidas ao fazer 

profissional do bibliotecário, o que fez ampliar os locais de atuação desse 

profissional, extrapolando os limites físicos de uma biblioteca. 

Especificamente, no contexto da sociedade da informação, a busca acirrada 

por informações despertou a necessidade de novas estratégias que 

viabilizem o acesso e uso de novas informações, favorecendo o crescimento e 

aprimoramento do aprendizado. 

No mundo globalizado em que vivemos, caracterizado por mudanças 

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

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

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

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

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

Com a mudança de paradigma na concepção do perfil do profissional bibliotecário e 

de seu espaço de atuação, sua necessidade perante a sociedade foi ampliada, o que 

acentuou as oportunidades de trabalho para este profissional, sendo intensificada 

com o processo de terceirização, flexibilização, adaptação ou de desregulamentação 

do trabalho. Terceirização conforme expressou Giglio (apud FERRAZ, 2006, p. 19), 

“[…] não passa de um eufemismo para a velha marchandage, ou seja, a 

comercialização da força de trabalho como mercadoria”. Para Beltran (apud FERRAZ, 

2006, p. 16), 

A realidade tem demonstrado que o processo de flexibilização de normas 

trabalhistas (...) impõem a adaptação de preceitos reguladores das relações 

laborais aos novos tempos. Parece que o equilíbrio estará em manter-se o 

núcleo básico de proteção ao trabalhador, relegando-se aos parceiros sociais 

a negociação das demais condições, no pleno gozo de sua autonomia 

privada coletiva. 
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O quadro social trabalhista vigente exige rapidez e agilidade, facilidade e 

simplificação, economia, ou seja, um modo de contratação mais flexível de trabalho 

sem perder a eficiência exigida pelo mercado. 

 

3  BIBLIOTECAS EM UNIDADES DO INTERIOR CEARENSE: 

PARTICULARIDADES 

Foi observado que as bibliotecas da UECE de 2010 a 2015, sofreram mudanças 

significativas em seu quadro funcional, ao incorporar profissionais terceirizados – de 

forma quantitativamente expressiva – para preencher vagas ociosas, proporcionando 

também a oportunidade de algumas de suas unidades receberem bibliotecários pela 

primeira vez em sua história. Como exemplificação podemos citar Limoeiro do 

Norte, a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, criada em 1966, e a partir de 

1981 incorporada à UECE; recebeu somente em abril de 2010 seu primeiro 

profissional bibliotecário em 44 anos de existência.  

Como impacto dessa mudança, surge uma necessidade de restruturação – em 

diversos aspectos – em referência às dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento dos trabalhos de forma quantiqualitativa na biblioteca – os pontos 

que destacamos são: pessoal qualificado: o quadro funcional normalmente é 

composto de funcionários realocados, escolhidos simplesmente para compor o 

quadro laboral; qualificação profissional: os profissionais atuantes no interior têm 

dificuldades de capacitação e aperfeiçoamento profissional, seja pela jornada elevada 

de trabalho ou pela falta dos cursos na área de atuação no domicílio laboral; 

econômico: falta equiparação salarial na relação estadual x municipal x regional; 

espacial: a distância do domicílio laboral ao do familiar prejudica o trabalhador no 

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

maioria dos casos, é oriundo de outras regiões; emocional/psicológico: o impacto 

social e cultural de sua inserção em uma nova realidade, com novos costumes e a 

distância da família e amigos; material físico: dependendo do nível ou do tipo de 
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biblioteca, sua estrutura física e equipamento são inadequados, antigos e com pouca 

ou nenhuma manutenção, salvo em instituições de grande porte, como as IES. 

Segundo Fontenelle (2017, p. 1), “[...] as desvantagens da terceirização 

superam largamente os supostos benefícios. [...] não há provas de que torne a 

atividade econômica mais eficiente, como já se constata seu efeito prejudicial ao 

trabalhador. […] só fará agravar os problemas já existentes”. Um dos problemas 

seriam a de qualificação profissional, justificada por serem contratados mediante a 

flexibilização ou terceirização de seu trabalho.  

Os servidores concursados têm direitos que incluem apoio financeiro, 

afastamento total, parcial ou ainda redução da jornada de trabalho para a realização 

de cursos ou treinamentos diversos que visem capacitá-los. Terceirizados não têm 

nenhum tipo de apoio institucional. Os profissionais interessados em se qualificar 

profissionalmente, devem agir por conta própria, sem nenhum tipo de auxílio, 

exercitando todos e quaisquer tipos de atividades fora de seu horário de trabalho – a 

maioria com jornada de trabalho de 44 horas semanais, salvo profissionais com 

regulamentação própria, o que é minoria – ou mediante acordo firmado com seu 

chefe ou diretor imediato. Por isso, as realizações efetivas de ações que favorecem o 

desenvolvimento profissional dos bibliotecários e de muitos outros profissionais são 

realizadas dependendo de liberação – por vezes, extraoficialmente –, consciência e 

simpatia de chefes ou diretores imediatos, já que o apoio por meios oficiais é restrito 

aos servidores concursados. 

Geralmente, o discurso para justificar este “prejuízo ao trabalhador” seria o 

fato de que a IES não pode investir num profissional que não faz parte de seu quadro 

de servidores, justamente pela característica de temporário ou celetista. 

Independentemente do tempo que esse trabalhador passará na instituição, ele 

dedica-se a ela, portanto, o investimento no desenvolvimento profissional seria 

indispensável, haja vista, durante o tempo de sua estada, ele executaria suas tarefas e 

atividades com maior empenho, ou seja, com maior dedicação, capacidade e 

qualidade ímpar que a instituição e público-alvo necessitam. Instituições de grande 
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porte, como as IES, poderiam e deveriam manter, no seio institucional, profissionais 

continuamente qualificados.  

Considerando que estes profissionais são necessários, por que não ajudá-los? 

Seria ajudar a si mesmo. Segundo Santos (2015, p. 5), “[...] a terceirização [...] 

demanda um aprofundamento do estudo deste fenômeno presente na realidade 

empresarial e administrativa brasileira”. Com este fenômeno presente na sociedade 

brasileira, concursos estiveram escassos por muitos anos para muitas instituições, 

como é o caso da própria UECE. Nesse contexto, por que não realizar projetos que 

visem melhorar esta ‘classe tão necessária e momentaneamente indispensável’ para a 

funcionalidade ‘desses espaços’? Seria por falta de consciência, falta de interesse, 

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

trabalhadores, merecendo, portanto, ter sua classe revista, reanalisada, promovendo 

discussões saudáveis que promovam as melhorias necessárias para o benefício de 

todos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste relato de experiência, podem-se evidenciar diversos fatores impactantes 

na vida profissional dos bibliotecários da UECE, principalmente os situados nas 

unidades do interior do estado cearense. Citando alguns destes aspectos quando 

mencionamos as dificuldades encontradas pelos trabalhadores em sua inserção no 

mercado de trabalho terceirizado que, outrora, escolhesse abordar justamente a 

questão da qualificação profissional – por considerá-la um pilar dentre tantos – 

devido à necessidade direta de apoio institucional necessário à sua realização.  

Aponta-se que é indispensável o incentivo dos governos municipais, estaduais 

e federais na criação de projetos de leis, decretos, resoluções, portarias, pareceres etc., 

que vise melhorar a condição atual do funcionário terceirizado, para diminuir ou 

erradicar as razões que fazem deste tipo de categoria – a terceirização em si – nociva 

para toda a sociedade. É preciso pensar, por vezes, a curto prazo. Pois o ideal, com 
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certeza, seria a realização de concursos públicos para o preenchimento de vagas dos 

cargos e/ou funções em todas as esferas para solucionar o problema a longo prazo. 

Sabemos que esta realidade vivenciada pela UECE não é uma exclusividade sua. São 

particularidades de diversas prefeituras e demais instituições públicas. Precisamos 

pensar no hoje e pensar de forma humanística nesta classe, realizando, de fato e de 

direito, ações quantiqualificativas em favor desta. 
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