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“A história da filosofia nos mostra com muita clareza  

que a plena determinação de um conceito raramente é obra do pensador  

que o introduziu pela primeira vez. Isso porque, de modo geral,  

um conceito filosófico representa antes um problema que a solução de um problema –  

e o pleno significado desse problema não pode ser percebido  

enquanto ele permanecer em seu estado implícito inicial. Ele deve tornar-se explícito  

para ser compreendido em seu verdadeiro sentido e essa transição –  

de um estado implícito a um explícito – é obra do futuro.” (Ernst Cassirer) 

 
“A autêntica prática revolucionária ocorre no nível da produção.  

A verdade não nos libertará, mas controlar a produção da verdade sim.”  
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Resumo 
 

ODDONE, Nanci Elizabeth. Ciência da informação em perspectiva histórica: Lydia de Queiroz 
Sambaquy e o aporte da Documentação (Brasil, 1930-1970). Orientador Dra. Maria de Nazaré 
Freitas Pereira. Rio de Janeiro, 2004. 157p. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Con- 
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Instituto Brasileiro de Informa-
ção em Ciência e Tecnologia / Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunica-
ção, 2004. 

 
Desde os primeiros registros de seu perfil disciplinar, a Ciência da Informação sempre procu-
rou deixar clara sua distinção em relação à Biblioteconomia. No decurso dos últimos quarenta 
anos, contudo, o que se constata é uma estreita proximidade entre as duas áreas, sugerindo ha- 
ver, pelo menos em relação a este aspecto, uma contradição entre o discurso fundador da disci- 
plina e sua práxis. Considerando a recorrência da questão e a relevância de seu esclarecimento 
para uma definição mais precisa da matriz epistemológica da Ciência da Informação, propõe-
se seu aprofundamento. Inicialmente a pesquisa busca reconstituir o contexto no qual se de-
senvolveram no Brasil, entre as décadas de 1930 e 1970, sobretudo no Rio de Janeiro, as ativi- 
dades especializadas que viriam a caracterizar a Biblioteconomia enquanto campo profissio-
nal autônomo. Posteriormente, através do exame de fontes primárias e secundárias, empenha-
se em resgatar o papel desempenhado por Lydia de Queiroz Sambaquy nesse contexto, primei- 
ro no âmbito do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, à frente do Siste-
ma de Intercâmbio de Catalogação – SIC, e mais tarde na presidência do Instituto Brasileiro de 
Bibliografia e Documentação – IBBD. Procura-se assim demonstrar que, mobilizando as idéi-
as de Paul Otlet e os princípios da Documentação, Lydia Sambaquy capitaliza um sólido apa-
rato produtivo e discursivo e passa a coordenar uma complexa rede sociotécnica que permite a 
extensão daquelas idéias e princípios a um significativo contingente de bibliotecários brasilei-
ros. A conseqüência é uma ruptura, uma descontinuidade entre a Biblioteconomia que se pra-
ticava e a que se praticará a partir de então, progressivamente legitimada pela comunidade pro- 
fissional. A autoridade e a influência do novo paradigma concorrem para a estabilização de um 
campo finito de competências e ações que organiza todos os elementos em jogo, dos conceitos 
aos artefatos: uma Biblioteconomia matizada, e agora institucionalizada. Quando, no final da 
década de 1960, o campo é posto à prova por inovações tecnológicas que introduzem e reivin- 
dicam novos sentidos, atualiza-se e, propondo uma nova descontinuidade, concebe seu alinha- 
mento aos postulados e à nomenclatura da emergente Information Science americana. Foi por- 
tanto no contexto dessa Biblioteconomia associada aos preceitos e aos ideais da Documentação 
que se definiram o alcance e os contornos da expressão “ciência da in formação”, de início em- 
pregada apenas para designar uma esfera de ação também absolutamente nova para a área: os 
estudos pós-graduados stricto sensu – e ainda hoje, quase exclusivamente, a eles restrita. Esbo- 
çados os fatores que, no cenário nacional, indicam uma convergência entre a Biblioteconomia, 
a Documentação e a Ciência da Informação, conclui-se assinalando a potencialidade dos estu-
dos históricos para a reflexão epistemológica em torno da Ciência da Informação e sugerindo 
que sejam abertos espaços para a formulação e o fomento de pesquisas que dêem continuida-
de a essa linha de investigação. 

 
Palavras-chave: Ciência da Informação; Biblioteconomia; Lydia de Queiroz Sambaquy; Docu- 
Palavras-chave: mentação; Brasil (1930-1970) 



 
 
 

Abstract 
 

ODDONE, Nanci Elizabeth. Ciência da informação em perspectiva histórica: Lydia de Queiroz 
Sambaquy e o aporte da Documentação (Brasil, 1930-1970). [Information Science in historical 
perspective: Lydia de Queiroz Sambaquy and the contribution of Documentation (Brazil, 1930-
1970)]. Supervised by Maria de Nazaré Freitas Pereira (PhD). Rio de Janeiro, 2004. 157p. The- 
sis (Information Science Doctoral Studies) – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi- 
co e Tecnológico, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia / Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação, 2004. 

 
 

Since its first disciplinary documents Information Science stressed its distinction from Li-
brarianship. During the last forty years however what can be seen is a straight closeness be-
tween them. This research looks through the history of Librarianship in Brazil during the pe-
riod from 1930 to 1970. It stresses the role of Lydia de Queiroz Sambaquy at the Library of 
DASP, as the coordinator of SIC and as president of the early IBBD. The main argument says 
when Information Science was introduced in Brazil it followed many of Sambaquy’s ideas 
involving Librarianship and Documentation. The historical and primary documents analyzed 
by this research lead to the conclusive idea that earlier than 1970 the concepts which form the 
base of Information Science were already functioning at IBBD under the leadership of Lydia 
Sambaquy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Information Science; Librarianship; Lydia de Queiroz Sambaquy; Documentation;  
Keywords: Brazil (1930-1970) 
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Fonte: Arquivo pessoal Lydia de Queiroz Sambaquy 



 

 

 

 

 

 

 

1 – Introdução 
 

 

O problema que esta pesquisa se propõe a enfrentar está relacionado à historici- 

dade da Ciência da Informação no Brasil. Quando se fala em Ciência da Informação no Brasil 

todo o recuo histórico que nos é dado percorrer acaba sempre esbarrando numa bandeira que 

parece ter sido fincada no IBBD em 1970 e na qual foi escrito: “Ciência da Informaç ão – iní-

cio”. Para além dessa bandeira todas as passagens que levam ao passado são vedadas ao cie n-

tista da informação brasileiro, já que esse é um território que não lhe pertence, ou pior, um do- 

mínio que não interessa à sua atividade e à sua identidade. 

Compreendemos perfeitamente bem que a Ciência da Informação se constituiu 

no Brasil – assim como no resto do mundo – de maneira a romper com um passado de práticas 

que não se mostravam mais competentes para atender às necessidades bibliográficas e docu-

mentais de uma sociedade contemporânea marcada pela tecnologia e, principalmente, de uma 

comunidade científica internacional em contínuo processo de crescimento. A Ciência da Infor- 

mação era um campo novo e um conhecimento novo e enquanto tal se posicionava na vanguar- 

da de um mundo também radicalmente diferente (PINHEIRO, 2002). Ainda assim, pensando 

na velha frase de Lavoisier – “nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” – acreditamos 
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que uma perspectiva histórica mais abrangente e de maior alcance pode contribuir para trazer 

à tona alguns vetores de aproximação à realidade atual que ofereçam perspectivas originais e 

capazes de aprofundar nossa compreensão do presente. 

Apesar de não-explicitadas, nem ampla ou abertamente discutidas, as rupturas 

prático-conceituais que ocorreram na Biblioteconomia brasileira na década de 1940 resultaram 

não apenas na adoção de procedimentos técnicos mais uniformes, mas também na implementa- 

ção de estratégicas de extensão social e na defesa de uma competência especializada. Essas no- 

vas condições acabaram por introduzir, consolidar e disseminar modos também novos de orga- 

nizar as idéias, capacitando os bibliotecários a elaborações teóricas mais sofisticadas. Em con- 

seqüência, uma esfera de ação e um domínio intelectual até então inexistentes para esses pro-

fissionais materializaram-se, agregando à representação simbólica da área elementos de uma 

imagem pró-ativa e realizadora que resultou numa certa bagagem de força política e social. 

Com o fim do Estado Novo e no centro de outras transformações sociais e cul-

turais por que passava a nação – como a ampliação da rede de escolas públicas, a criação de 

universidades, a fundação de academias e de associações de cientistas e educadores – privile-

giou-se um acelerado esforço de desenvolvimento cujos objetivos eram a formação e a manu-

tenção de uma sólida infra-estrutura científica e tecnológica, capaz de assegurar a progressiva 

soberania do país no setor. Nesse contexto, a criação do IBBD em 1954, como órgão de pro-

dução e acumulação de informações bibliográficas, constituiu um suplemento de força para os 

bibliotecários. Por outro lado, o contato com instituições internacionais como a FID e a IFLA 

oferecia – sobretudo àqueles que se encontravam mais próximos ao IBBD – acesso a um ce-

nário já em vias de se globalizar, enriquecendo o domínio intelectual até ali representado ex-

clusivamente pela Biblioteconomia. A convivência com essas novas demandas traduziu-se na 

adesão da área ao discurso da “ informação científica” e à sua progressiva elaboração em ter-

mos teóricos e pragmáticos. 
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Por cerca de dez anos essa condição mostrou-se bastante satisfatória, produzin-

do poucas discordâncias ou controvérsias no campo. Uma das primeiras iniciativas do IBBD 

foi promover a realização de repetidos cursos de “documentação científica”, nos quais o Inst i-

tuto formou inúmeros bibliotecários – e interessados em Biblioteconomia – de diferentes re-

giões do país nas modernas técnicas da “informação científica”, que na verdade eram métodos 

de documentação. Os profissionais assim treinados serviam como multiplicadores ou dissemi- 

nadores do novo saber, dos novos discursos e das novas práticas do campo. A extensão e a ca- 

pilaridade assim alcançadas fortaleceram não apenas os atores em cena naquele momento, mas 

também, de maneira reflexa, a própria área, que deles se nutria. Instaurado, esse processo pro-

vocou desdobramentos a partir dos quais surgiram as associações profissionais, os cursos de 

graduação universitária e, mais tarde, a legislação profissional, símbolo maior, naquele momen- 

to, da identidade, da legitimidade e da visibilidade da Biblioteconomia nacional. 

Ao fim desse período de glórias, contudo, surgiram os primeiros elementos e in- 

dícios de uma futura e desestabilizadora problemática. A eletrônica e a informática, com seus 

equipamentos, sua terminologia e suas perspectivas, pouco a pouco começaram a infiltrar-se no 

cotidiano daquele grupo profissional, em especial no daqueles bibliotecários que militavam no 

IBBD, onde a exposição a esse confronto era potencialmente maior. Se de início eram apenas 

relatos trazidos por profissionais brasileiros que voltavam do exterior ou informes que chega-

vam ao IBBD através do cuidadoso controle bibliográfico exercido pelo órgão sobre a literatu- 

ra internacional da área, mais tarde, introduzidos em sua rotina produtiva1, tais fatores de de-

sequilíbrio começaram a impor questionamentos cuja natureza e amplitude levou os bibliotecá- 

rios do IBBD a fazer uma definitiva opção pela Ciência da Informação (PINHEIRO & LOU-

REIRO, 2004). 

                                                 
1 A Xerox do Brasil, fundada em 1965, instalou sua primeira máquina copiadora no IBBD, em dezembro de 1966 (notícia 
disponível em http://www.quimbahia.com.br/empresas.asp?CODEMPRESA=xerox). 
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Após este retrospecto, entretanto, uma pergunta ainda nos incomoda: por onde se 

deve começar a contar a história da Ciência da Informação no Brasil? A partir do marco funda- 

do em 1970? Tudo indica que para compreender a opção pela Ciência da Informação que os 

bibliotecários do IBBD fizeram em 1970, torna-se necessário, primeiramente, explicitar as es- 

tratégias que, acolhidas a partir de uma verdadeira fusão entre Biblioteconomia e Documenta-

ção, possibilitaram o adensamento dos referenciais técnicos, discursivos e conceituais da área. 

Mas que tipo de contribuição cada uma delas trouxe a esse quadro? Como se articulou seu re- 

lacionamento? Essas são algumas das questões que consideramos pertinentes para um projeto 

que se coloca na perspectiva da historicidade da Ciência da Informação no Brasil. 

É evidente, portanto, que a emergência da Ciência da Informação no Brasil não 

ocorreu num terreno vazio e inerte e sim num espaço onde um outro domínio já se encontrava 

constituído. Por outro lado, se os atores que participaram da introdução da Ciência da Informa- 

ção no Brasil se definiam antes por sua filiação ao saber que a precedeu, parece válido imagi-

nar que esse saber precedente tenha deixado vestígios na concepção da disciplina e na formu-

lação de suas estratégias acadêmicas. Acreditando no vigor de tais idéias, elegemos então co-

mo problema de pesquisa o exame da natureza e da estrutura desse campo prévio, na tentativa 

de identificar aspectos de seu estatuto e de seu funcionamento que possam ter sido relevantes 

na organização dessa área que desde 1970 chamamos de Ciência da Informação. Considerando 

a extensão desse tempo pretérito – que poderia recuar, quem sabe, até a instalação da Real Bi- 

blioteca Portuguesa, no início do século XIX (SCHWARCZ, 2002) – procedemos a um recor-

te que privilegiou não só um período determinado, mas também questões e fatos específicos. 

À primeira vista, o tema do presente estudo difere bastante daquele que propu-

semos no projeto de pesquisa que foi aprovado pela banca de qualificação. Embora correta em 

termos objetivos, esta conclusão, contudo, não faz jus aos fatos. No documento que submete-

mos naquela ocasião, lia-se o seguinte, à página 19: 
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“ [… ] A avaliação minuciosa dos fenômenos [… ] permitiria identificar e reconstruir as 

condições de existência do saber especializado da ciência da informação em cada um 

de seus momentos [… ], elucidando questões ainda hoje mal-esclarecidas a respeito de 

sua gênese, seu desenvolvimento e sua estrutura. Para tanto, contudo, será necessário 

responder a duas questões preliminares, que contextualizam o problema de pesquisa 

descrito, mas se situam num tempo anterior e num espaço exterior a ele: 

a) em que contexto e por força de que condições a mera acumulação dos acervos – ou 

seja, a coleta, o tratamento e a organização física dos objetos do conhecimento por tipo 

de material – deixa de ser socialmente suficiente para intelectuais e cientistas brasilei-

ros e a classificação temática de seu conteúdo – instrumentalizada por códigos, disposi- 

tivos, técnicas e competências especializados – começa a ser exigida e viabilizada? 

b) em que contexto e por força de que condições o academicismo humanista e genera-

lista dos bacharéis brasileiros deixa de ser socialmente competente para o exercício das 

funções especializadas de bibliotecários e a criação de cursos de formação profissional 

específicos começa a ser exigida e viabilizada? [… ]” (ODDONE, 2001, p. 19)  

Como se observa, já nos parecia imprescindível, naquele momento, efetuar um 

mergulho no passado para esclarecer a partir de que bases e de que contextos a Ciência da In- 

formação se estabelecia no Brasil. É verdade que essa preocupação preliminar acabou por con- 

sumir todo o tempo e toda a energia que seriam dedicados à tese principal. Entretanto, vemos 

hoje que não teria sido possível – como não parece ainda possível – encontrar respostas para 

os objetivos que estabelecemos naquele projeto de pesquisa sem obrigatoriamente passar pelo 

esclarecimento dessas questões históricas. 

A problemática que elegemos oferecia um amplo leque de opções em termos de 

objeto. A despeito da diversidade de alternativas, porém, um nome despontava de maneira uni- 

forme durante um longo e importante período imediatamente anterior à emergência da Ciência 
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da Informação: Lydia de Queiroz Sambaquy. Ela havia dirigido o IBBD desde a fundação do 

órgão e de certa forma havia contribuído fortemente para a sua criação (SILVA, 1987). Além 

disso, seu nome também estava associado ao SIC – Serviço de Intercâmbio de Catalogação – e 

à renovação das técnicas da Biblioteconomia brasileira na década de 1940. Sua carreira e sua 

destacada participação nos eventos da área caracterizavam-se como centrais nesse cenário. Por 

outro lado, não havia na literatura qualquer estudo que abordasse essa questão. Pareceu-nos en- 

tão que Lydia de Queiroz Sambaquy e sua extensa trajetória profissional exigiam uma investi-

gação mais aprofundada. 

O principal objetivo desta pesquisa envolve, portanto, a recuperação dos eventos 

históricos que marcaram a carreira da bibliotecária brasileira Lydia de Queiroz Sambaquy en- 

tre as décadas de 1930 e 1960. Complementarmente, pretendemos averiguar também o papel 

desempenhado pela Biblioteca do DASP na formação do campo biblioteconômico nacional; as 

funções que o Serviço de Intercâmbio de Catalogação – SIC – cumpriu no processo de consoli- 

dação desse mesmo campo; e, por fim, o sentido interposto pela Documentação – enquanto sa- 

ber distinto e, em sua formulação teórico-discursiva, oposto à Biblioteconomia – na articulação 

do novo regime de informação2 (FROHMANN, 1995; GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003) pro-

posto pelo IBBD a partir de 1954. A hipótese que defendemos admite que, não sendo mais um 

trabalho meramente biblioteconômico e sim uma composição híbrida entre Biblioteconomia e 

Documentação, o regime de informação instituído com a criação do IBBD já comportava a pos- 

sibilidade de que um trabalho propriamente informacional, no sentido descrito por Farradane 

e seus contemporâneos (FARRADANE, 1955, 1970, 1971; EVANS & FARRADANE, 1959; 

ALLIBONE, 2002; DYSON & FARRADANE, 2002) viesse a se estabelecer. 

 
                                                 
2 “ [… ] Um regime de informação se reconhece por suas linhas de força dominantes [… ]. [Ele] define quem são os sujeitos, as 
organizações, as regras e as autoridades informacionais e quais os meios e recursos preferenciais de informação; [ele regula] 
os padrões de excelência e os modelos de sua organização, interação e distribuição vigentes em certo tempo, lugar e circuns-
tância, conforme certas possibilidades culturais e certas relações de poder. [… ]” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003, p. 61).  



 

 27 

Em termos metodológicos, optamos por adotar os princípios da história genealó- 

gica, proposta por Michel Foucault (1998). A abordagem genealógica, tal como definida por es- 

te autor, se opõe à pesquisa de uma “or igem”, pois para Foucault  

“ [… ] atrás das coisas há ‘algo inteiramente diferente’: não seu segredo essencial e sem 

data, mas o segredo que elas são sem essência, ou que sua essência foi construída peça 

por peça a partir de figuras que lhe eram estranhas. [… ] A dedicação à verdade e ao 

rigor dos métodos científicos? [Ela nasceu] da paixão dos cientistas, [… ] de suas dis-

cussões fanáticas e sempre retomadas [… ]. O que se encontra no começo histórico das 

coisas não é a identidade ainda preservada da origem – é a discórdia entre as coisas, é 

o disparate. [… ] [G]osta-se de acreditar que as coisas em seu início se encontravam 

em estado de perfeição; que elas saíram brilhantes das mãos do criador ou na luz sem 

sombra da primeira manhã. [… ] Mas o começo histórico é baixo. [… ] Fazer a genea-

logia dos valores, da moral, [… ] do conhecimento não será, portanto, partir em busca 

de sua ‘origem’ [… ]; será, ao contrário, se demorar nas meticulosidades e nos acasos 

dos começos [… ]. A genealogia não pretende recuar no tempo para restabelecer uma 

grande continuidade para além da dispersão [… ]; sua tarefa não é a de mostrar que o 

passado ainda está lá, bem vivo no presente, animando-o ainda em segredo [… ]. Nada 

que se assemelhasse à evolução de uma espécie, ao destino de um povo. Seguir o filão 

complexo da proveniência é, ao contrário, manter o que se passou na dispersão que lhe 

é própria [… ]. A pesquisa da proveniência não funda, muito pelo contrário: ela agita o 

que se percebia imóvel, ela fragmenta o que se pensava unido; ela mostra a heteroge-

neidade do que se imaginava em conformidade consigo mesmo. [… ] As forças que se 

encontram em jogo na história não obedecem nem a uma destinação, nem a uma me-

cânica, mas ao acaso da luta. Elas não se manifestam como formas sucessivas de uma 

intenção primordial; como também não têm o aspecto de um resultado. [… ]” (FO U-

CAULT, 1998, p. 18-19, 21, 28) 
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Assim, segundo Foucault, a genealogia procura descobrir e expor as forças que 

se fizeram presentes na constituição de um determinado fenômeno “sem [… ] se referir a um su- 

jeito” fundador (FOUCAULT, 1998, p. 7). Contudo, devido ao estado de dispersão em que se 

achavam e ao natural apagamento que sofrem tão logo o fenômeno se estabiliza, essas forças 

não estão imediatamente evidentes. Ao genealogista caberia um escrupuloso trabalho de inves- 

tigação documental para fazer emergir essas forças dispersas: 

“ [… ] A genealogia é cinza; ela é meticulosa e pacientemente documentária. Ela traba-

lha com pergaminhos embaralhados, riscados, várias vezes reescritos. [… ] A genealo-

gia exige, portanto, a minúcia do saber, um grande número de materiais acumulados, 

exige paciência. [… ]” (FOUCAULT, 1998, p. 15)  

O pesquisador, neste caso, deve estar atento para a necessidade de colocar de la- 

do todas as categorias que são concebidas a priori, imobilizando o pensamento – datas, nomes, 

títulos, cargos, enfim, os grandes “marcos históricos” – para deixar emergir a miríade de peque-

nos atos, reflexões, alianças e estratégias que pouco a pouco teceu a rede de forças e produziu 

o fenômeno. Para isso, como disse Veyne, o método “consiste em descrever, muito positiv a-

mente, [… ] e em não pressupor nada mais; em não pressupor que existe um alvo, um objeto, 

uma causa material” (VEYNE, 1995, p. 157, grifo do original).  

Outra abordagem que utilizamos é a da teoria ator-rede, desenvolvida por Bru-

no Latour (2004). Embora esta teoria ofereça um arcabouço de conceitos sociológicos e epis-

temológicos de grande impacto e aceitação nos estudos sociais da ciência e em outras áreas do 

conhecimento, ultimamente Latour vem optando por considerá-la um método e não uma teo-

ria. No artigo A dialog on ANT – que comporá um próximo livro do autor sobre essa questão 

– ele defende a nova postura dizendo: 

“ [… ] Com a teoria ator-rede você pode descrever algo que de todo não se pareça com 
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uma rede – o estado mental de um indivíduo, uma peça de máquina, um personagem 

ficcional; ao contrário, você pode descrever uma rede – metrôs, esgotos, telefones – sem 

delineá-la de acordo com a teoria ator-rede. [… ] A teoria ator-rede é um método e na 

maioria das vezes um método negativo; ela nada diz sobre o formato daquilo que está 

sendo descrito. [… ] É o trabalho, e o movimento, e o fluxo, e as mudanças que devem 

ser salientadas. [… ] Apenas descreva o estado das coisas. [… ] Descrever, estar atento 

ao concreto estado das coisas, encontrar a descrição singularmente adequada para uma 

dada situação [… ]. [… ]” (LATOUR, 2004, passim)  

Latour argumenta que a riqueza de um relato de pesquisa não decorre da quan-

tidade ou da qualidade das teorias que o pesquisador utiliza para explicar o fenômeno. Ao con- 

trário, para ele, um trabalho de pesquisa competente não necessitaria de qualquer quadro ex-

plicativo, de qualquer teoria. Porque o que torna a investigação significativa é a riqueza da des- 

crição que se faz dos fatos observados, do “estado das coisas”. C omo se vê, as abordagens pro- 

postas por Latour e por Foucault aproximam-se bastante em termos operacionais: descrever, ca- 

da vez mais cuidadosamente, os atores, os eventos e os documentos sempre na expectativa de 

deixar emergir uma determinada rede de forças ou um determinado “estado de coisas” . 

Se é verdade, como afirma Latour, que é “o próprio o bjeto que cria o suplemen-

to de multiplicidade” (LATOUR, 2004), então cada elemento a mais que descrevemos, que adi- 

cionamos à cena, resulta na pluralidade dos ângulos de observação do fenômeno, enriquecendo 

os resultados da pesquisa. Empregando uma perspectiva semelhante para estudar infra-estru- 

turas de informação como a classificação internacional de doenças, Geoffrey Bowker e Susan 

Leigh Star chamam a atenção para aquilo que está invisível nestes objetos, para todo um con-

junto de elementos incorporados que não somos mais capazes de ver à primeira vista, pois fi- 

cam transparentes quando o objeto se torna estável. Assim, nada é só o que é, só o que se a-

presenta sob os nossos olhos. (BOWKER & STAR, 1999). 
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Para alcançar nossos objetivos, reunimos fontes primárias e secundárias que nos 

foram doadas pela família de Lydia de Queiroz Sambaquy a outros documentos obtidos em ar- 

quivos e bibliotecas da cidade do Rio de Janeiro. O arquivo pessoal de Lydia representava uma 

substancial coleção de cartas, ofícios, manuscritos de textos publicados, livros, periódicos, foto- 

grafias, medalhas, entre uma série de outros itens. Outros materiais muito úteis foram algumas 

obras publicadas no início do século XX, que ofereceram um minucioso testemunho das prá-

ticas biblioteconômicas daquele período. Embora essas fontes tenham sido todas de grande va- 

lor na descoberta e na elucidação de várias questões cruciais, em muitas circunstâncias elas não 

foram suficientes. Nesses casos recorremos a entrevistas com parentes, colegas e antigos cola-

boradores de Lydia. 

Embora estejamos habituados a pensar a história da Biblioteconomia e da Docu- 

mentação no Brasil como um único e longo continuum, na verdade ela tem se caracterizado 

por algumas rupturas. Ao ser criado, o IBBD representou um corte radical em relação às práti- 

cas biblioteconômicas, documentais e informacionais antes adotadas no Brasil. Entendemos por 

‘práticas biblioteconômicas, documentais e informacionais’, de modo abrangente, os serviços 

de toda natureza que eram prestados a usuários em estabelecimentos dedicados à organização 

de registros bibliográficos. Nas primeiras décadas do século XX, as bibliotecas não eram só os 

melhores símbolos desse universo de práticas: elas o encarnavam com exclusividade, pois fo- 

ra de seu ambiente não havia locais onde fosse possível obter serviços de informação. Nos anos 

seguintes as bibliotecas começaram a se fazer mais presentes: nas cidades, nas universidades, 

nos órgãos públicos. Onde houvesse uma demanda sistemática por informações bibliográficas 

elas existiriam. 

A Biblioteca do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, par- 

te do Serviço de Documentação desse órgão, foi criada em 1938 e representou um dos primeiros 

cortes na realidade das bibliotecas brasileiras da primeira metade do século XX. O Serviço de 
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Intercâmbio de Catalogação – SIC, implantado logo em seguida, oferecia um poderoso meca-

nismo de integração e de capacitação das já então numerosas bibliotecas. As novas configura-

ções da administração pública, por sua vez, demandavam uma racionalização dos serviços que 

ainda não havia alcançado o interior de muitas dessas bibliotecas. Aparelhada para enfrentar es- 

sa situação, Lidia Sambaquy ofereceu uma resposta precisa para os problemas biblioteconômi- 

cos e informacionais daquele momento. 

Manejando o aparato técnico e operacional que a Biblioteca do DASP lhe pro-

porcionava, Lydia passou a coordenar uma vasta rede de bibliotecas que permitiu a extensão de 

suas idéias e de seus procedimentos a um contingente cada vez maior de bibliotecários brasilei-

ros. A conseqüência foi uma ruptura, uma descontinuidade, entre a Biblioteconomia que se co- 

nhecia até ali e a que se verá a partir de então, pouco a pouco legitimada pela comunidade pro-

fissional. A autoridade e a influência desse novo modelo concorreram para tornar estável o do- 

mínio de competências e de ações relacionado à área e para organizar seus conceitos, práticas e 

instrumentos. Isso permitiu a formação de uma Biblioteconomia forte e uniforme, que era com- 

preendida e aceita por todos – ou pela grande maioria. Nesse contexto, a cooperação foi uma 

das bandeiras defendidas incansavelmente por Lydia. 

Lydia de Queiroz Sambaquy é um ícone da Biblioteconomia brasileira. Mais que 

qualquer outra das grandes personalidades que hoje fazem parte da história da área no Brasil – 

Manoel Bastos Tigre, Rubens Borba de Moraes, Alice Príncipe Barbosa, Laura Garcia Moreno 

Russo, Bernadette Sinay Neves, Adelpha Silva Rodrigues Figueiredo, para citar somente aque- 

les cujos nomes vêm mais rapidamente à memória e sem mencionar os que ainda estão em ati- 

vidade – Lydia encarnou o ideal que a grande maioria dos bibliotecários formados naquele pe- 

ríodo almejava alcançar. Seu prestígio e sua autoridade tornaram-se emblemáticos e ainda ho- 

je são reverenciados. Como profissional ela alcançou os postos mais altos de sua especialidade: 

foi presidente do IBBD durante onze anos, foi vice-presidente eleita da Federação Internacio-
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nal de Documentação entre 1959 e 1962 e logo em seguida destacada como membro honorário 

desta mesma instituição. Para todos os que tiveram oportunidade de conviver profissionalmen- 

te com ela, sua lembrança ainda é marcante. Seu entusiasmo, sua dedicação e sua capacidade de 

trabalho são relembrados com admiração por todos. 

Mas qual era o diferencial das práticas que ela adotava? Quais suas característi- 

cas e peculiaridades? Que influências Lydia e a Biblioteca do DASP exerceram nesse contexto? 

Que influências haviam sido preponderantes na formação de Lydia? São essas e outras interro- 

gações que esta pesquisa procura responder. Nosso percurso terá início na trajetória pessoal de 

Lydia de Queiroz Sambaquy e em sua atuação na Biblioteca do DASP. Estudaremos em segui-

da o Serviço de Intercâmbio de Catalogação – SIC, um dispositivo que parece central em rela- 

ção ao desenvolvimento da Biblioteconomia no Brasil. Por fim, procuraremos buscar indícios 

de que, mobilizando e disseminando conceitos e técnicas próprias da Documentação, Lydia te- 

ria alavancado um último corte nessa realidade antes da introdução da Ciência da Informação: 

a criação, em 1954, do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

2 – Ecologia Sociotécnica da Atividade Intelectual 
 

 

Desde o seu nascimento, o ser humano se vê envolvido em situações muito dis-

tintas, durante as quais é necessário ora emitir, ora adquirir novos conhecimentos. Ainda bebê o 

ser humano descobre que é preciso chorar para comunicar a seus pais que está com fome e re- 

ceber alimento. Antes de entrar para a escola, esta será a situação: o conhecimento é construído 

pela criança através da convivência com os membros de sua família, através da experimenta-

ção com objetos e artefatos culturais que a família coloca ao seu alcance e através da intera-

ção com outras crianças e tipos diferentes de pessoas (VIGOTSKI, 1995, 1998). Esta é talvez 

a fase mais rica da aprendizagem humana, quando, entre outras coisas, adquirimos a capaci-

dade de falar e de expressar nossos sentimentos e pensamentos. Tal riqueza resulta, principal-

mente, do enorme número de estímulos que o círculo do conhecimento, por natureza fragmen-

tado, coloca à nossa frente e à nossa disposição: ampliando continuamente seu valor, esse uni- 

verso caleidoscópico e mutante de agentes potencialmente cognitivos torna maiores as possi-

bilidades de aprender e maiores as oportunidades de criar novos conhecimentos. 

Consciente, desde muito cedo, da condição multifacetada do conhecimento, o ser  

humano logo percebeu a necessidade de exercer algum controle sobre o processo de aprendiza- 
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gem, de modo a simplificá-lo, organizá-lo e acelerá-lo (GOODY, 1987, 1988; LEROI-GOUR- 

HAN, 1984, 1990). Com esta intenção foi, aos poucos, inventando técnicas, aperfeiçoando me- 

canismos e criando procedimentos especiais: selos cilíndricos, tabletes de argila, signos lingüís_ 

ticos, signos matemáticos, padrões de peso, estiletes, métodos de inscrição, ábacos, escolas de 

escribas (CHILDE, 1981). Contudo, quanto mais simples e mais rápido o ser humano tornava o 

processo de aprendizagem, mais complexo ele se mostrava. 

Desde Gutenberg, tipógrafos e editores sempre se preocuparam em descobrir ou 

inventar meios melhores e mais precisos de simplificar, facilitar e acelerar os processos de lei- 

tura, a aprendizagem e a transmissão dos conhecimentos: sinais diacríticos, folhas de rosto, nu- 

meração de páginas, sumários, capas, índices, notas de rodapé (EISENSTEIN, 1994; GRAF-

TON, 1998). No decorrer de toda a história da humanidade, e mesmo ainda hoje, escribas, co- 

pistas, iluministas, encadernadores, editores, impressores, revisores e muitos outros trabalhado- 

res especializados na confecção de diferentes artefatos intelectuais – como os livros e os perió- 

dicos, por exemplo – procuraram desenvolver técnicas e procedimentos que aprimorassem a le- 

gibilidade dos textos, aumentassem a velocidade da leitura e facilitassem a disseminação dos 

conhecimentos. Para Frohmann, por exemplo, uma imagem familiar das vantagens da estabili- 

dade tipográfica alcançada pela cultura impressa é a dificuldade de coordenar reuniões quando 

cada participante possui sua cópia do mesmo documento da Internet, mas cada uma apresenta 

uma numeração de páginas diferente (FROHMANN, 2004, p. 17). 

A invenção da página e do espaço em branco à sua volta, dos capítulos numera- 

dos em seqüência, da abertura de parágrafos, da ordem alfabética, dos gráficos, mapas e tabe-

las, das citações, das bibliografias, dos catálogos de biblioteca, das classificações bibliográficas 

e de toda uma série de outros padrões de ordenamento e de organização do universo do conhe-

cimento permitiram que a escrita e a leitura fossem moldadas de maneira a ampliar as chances 

da mais perfeita geração, recepção e reprodução do conhecimento, reduzindo as dificuldades da 
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comunicação e da aprendizagem. Todo esse extenso e variado conjunto de meios extraordiná-

rios de redução, adaptação, classificação, uniformização, mobilização e aceleração (LATOUR, 

1996, 2000) acabou por produzir um impacto imenso nas modernas concepções de literatura, 

de educação e de pesquisa científica (EISENSTEIN, 1994). Porque em sua essência todos es- 

ses artefatos reduzem o caleidoscópico universo de agentes potencialmente cognitivos que nos 

rodeia e disciplinam nosso pensamento, definindo e determinando o modo como desenvolve-

mos nossos raciocínios. 

Assim, quando a criança chega à idade de ir à escola, o conhecimento que lhe é 

oferecido não é mais fragmentado, múltiplo e mutante, mas filtrado, padronizado, organizado e 

formalizado através de currículos, programas, planos de aula, cartilhas, livros didáticos, dicioná- 

rios, enciclopédias e bibliotecas. Todas estas ferramentas e artefatos intelectuais limitam a am- 

plitude e a fragmentação do universo do conhecimento, permitindo que tenhamos um domínio 

cada vez maior sobre a natureza e a sociedade. Portanto, antes de dizer que nossa capacidade 

de aprender se deve às maiores ou menores habilidades cognitivas que nos são inatas, é preci-

so reconhecer que ela decorre essencialmente do trabalho daqueles que, antes de nós, numa se- 

qüência gradual e crescente de complexidade, estabeleceram modos e técnicas de como estu-

dar, de como pensar, de como usar essas habilidades cognitivas para guardar – em nossa memó- 

ria, em nossos hábitos – conhecimentos que nos ajudem a sobreviver. 

Esse processo, primitivamente mediado por nosso próprio corpo – por exemplo, 

quando usávamos os braços ou os pés como padrões de medida – foi aos poucos incorporando 

também alguns artefatos produzidos para substituir partes do nosso corpo e liberá-las para ou- 

tras ações. Assim, um galho de árvore poderia servir para tocar um objeto potencialmente pe- 

rigoso ou estranho e aprender mais sobre ele. Saltando no tempo, chegamos aos primeiros sím- 

bolos desenhados com grande habilidade manual para representar a complexidade de sentidos 

enfeixada no conceito, por exemplo, de um bisão. Essa técnica representou um salto qualitativo 
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enorme, porque liberou parte de nossas mentes, permitindo-nos alcançar as abstrações, ou seja, 

falar das coisas sem estar na presença delas (VIGOTSKI, 1995). 

A atividade cognitiva é mediada, portanto, por toda uma série de ações histórica 

e socialmente definidas, assim como por toda uma série de artefatos que vêm sendo aperfeiço- 

ados e complexificados ao longo de milênios. A disponibilidade ou não desses artefatos e dessas 

condições sociais afeta, por sua vez, a qualidade do que é individualmente captado pelo apare-

lho cognitivo. Por conseguinte, mais do que comportamentos eminentemente individuais, para 

os quais apenas nossa intenção e nossa determinação contribuem, conhecer e aprender consti-

tuem uma ação social, ou melhor, uma ação socialmente determinada. 

Na verdade, a atividade cognitiva individual depende em alto grau dessa com-

plexa aparelhagem sociotécnica que permitiu que destacássemos de nosso corpo todo o conhe- 

cimento adquirido ao longo de nossa existência para transmiti-lo ao corpo social, incorporando-

o a artefatos como livros – o mundo 3 de Popper (MIRANDA, 2002) – competências especia-

lizadas – técnicas de memorização, métodos de pesquisa – e aparelhos – máquinas de trans-

missão e gravação da fala, por exemplo – e consolidando suas múltiplas propriedades para uso 

dos próximos seres cognoscentes. O processo e o fenômeno da cognição, abstraídos de todos es- 

ses atores e artefatos não-humanos e examinados fora de seu contexto de efetivação, perde sua 

complexidade, deixando de levar em conta variáveis indispensáveis à sua compreensão. 

É socialmente, portanto, que os atores não-humanos que participam do processo 

individual de cognição adquirem sua significação, sua importância, sua utilidade. Assim, um al- 

to grau na escala da cognição indica um ambiente social favorável ao aprimoramento dos arte-

fatos que participam desse processo. Por outro lado, como argumenta Goody, não se deve acre- 

ditar que nossa sociedade ocidental possui um aparelho social de cognição mais desenvolvido 

que, por exemplo, o de uma tribo indígena (GOODY, 1988). Para estabelecer uma comparação 

como esta é preciso avaliar o grau de cognição dos indivíduos numa dada sociedade de acordo 
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com o pano de fundo de sua aparelhagem cognitiva. E para isso é necessário mapear a ecologia 

desse aparelho social de cognição ou, como definiu Lévy, estudar a ecologia cognitiva de ca-

da grupo social (LÉVY, 1993). 

“ [… ] A ilusão da modernidade foi acreditar que quanto mais progredíssemos, mais afas-

tadas ficariam a objetividade e a subjetividade, criando assim um futuro radicalmente di- 

ferente do nosso passado. [… ] [N]ós agora sabemos que isto nunca será o caso, na ver- 

dade, que isto nunca foi o caso. Objetividade e subjetividade não são opostas, [… ] elas 

se desenvolvem irreversivelmente juntas, rompendo desse modo a grande divisão en-

tre os coletivos modernos e os assim chamados tradicionais. [… ]” (LATOUR, 1994).  

As propriedades cognitivas da mente humana acabam sendo progressivamente 

substituídas por artefatos cujas propriedades, em resposta, ampliam essas mesmas capacidades 

cognitivas; depois de ampliadas, elas criam outros artefatos ainda mais aperfeiçoados, numa ca- 

deia sem-fim de trocas, traduções, extensões e desenvolvimentos. Essa é a ecologia sociotécni- 

ca dos artefatos intelectuais. E talvez fosse essa a concepção que animava o conceito de “epi s-

temologia social” formulado por Margareth Egan e Jesse Shera (SHERA & EGAN, 1965).  

O quadro teórico que serve de referência a esta pesquisa constitui uma tentativa 

de resgatar a idéia dessa nova disciplina científica, proposta em diversas ocasiões, a partir do 

início da década de 1950, pelos pesquisadores e bibliotecários americanos Jesse Shera e Mar-

garet Egan. Associada a um contexto histórico-social e científico bastante característico, que vi- 

nha colocando em xeque tanto o arcabouço da antiga Biblioteconomia quanto as promessas da 

jovem Documentação – e que duas décadas mais tarde conduziria à promissora emergência da 

Ciência da Informação, a nova disciplina, provisoriamente designada “epistemologia social”, te - 

ve seu programa de ação descrito e defendido pela primeira vez num artigo de abril de 1952 in- 

titulado Foundations of a theory of bibliography (SHERA & EGAN, 1965). Esse artigo, no en- 
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tanto, não teve qualquer repercussão ou gerou qualquer discussão entre os pesquisadores e bi- 

bliotecários americanos que se encontravam em atividade naquele período. 

Reconhecendo a importância da proposta de Jesse Shera e Margaret Egan e re-

velando não compreender porque ela tivera tão pouca aceitação pública, Douglas Foskett afir- 

mava, em trabalho do início da década de 1970, que o motivo ao qual se devia atribuir o esque- 

cimento a que havia sucumbido, sem qualquer controvérsia, a tese da epistemologia social, de- 

corria da ausência de qualquer reflexão nova nos últimos livros de Shera (FOSKETT, 1980a). 

Foskett acreditava que, para marcarem um ponto crítico nas ciências sociais, os dois pesquisa- 

dores deveriam ter publicado um livro inteiro sobre a questão. 

De fato, apesar de insistentemente reiterada por seus autores em palestras, con-

ferências e artigos durante longos anos – aproximadamente até meados da década de 1970 – a 

tese de Shera e Egan nunca logrou conquistar a adesão de seus pares e embora inúmeros fato-

res tenham concorrido para esse resultado, alguns deles, em especial, são prontamente identifi- 

cáveis. A princípio, deve-se observar a estreita vinculação que ficou estabelecida entre episte- 

mologia social, filosofia e bibliografia, referências que, àquela altura, os próprios bibliotecári- 

os consideravam ultrapassadas, já que iam de encontro tanto ao modelo tecnicista adotado pe- 

la área desde 1876 – após Cutter e Dewey – quanto ao eufórico espírito do pós-guerra. Em se- 

guida deve-se assinalar a cansativa redundância dos textos em que a nova disciplina foi suces-

sivamente anunciada e justificada, condição que resultava da transposição de parágrafos intei-

ros de um artigo a outro, embora o conjunto da argumentação, com o passar dos anos, fosse se 

renovando e incorporando o vocabulário e as discussões teóricas que surgiam na Bibliotecono- 

mia e em áreas afins – especialmente nas ciências cognitivas, na precocemente emancipada “re - 

cuperação da informação” e depois na própria C iência da Informação. Por fim deve-se destacar 

a de fato contraditória ausência de estudos empíricos em que a epistemologia social fosse apro- 

fundada e posta à prova de forma sistemática por seus autores. 
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Em sua concepção original, a epistemologia social foi descrita como uma “di s-

ciplina-mãe”,  uma espécie de “fundamento científico ” para a Biblioteconomia, a Bibliografia e a 

Comunicação, “um corpo de conhecimentos sobre o próprio conhecimento [...], sobre os m o-

dos através dos quais o conhecimento é coordenado, integrado e posto a funcionar [...], sobre as 

forças intelectuais que modelam as estruturas e as instituições sociais” (SH ERA, 1972, p. 111-

2). Seus autores acreditavam que o “foco de atenção” da nova área de estudos era a análise “da 

produção, do fluxo, da integração e do consumo de todas as formas de pensamento comunica-

do [os “produtos intelectuais”] através de todo o tecido social” (SHERA, 1973, p. 89), já que “é 

exatamente desse sistema secundário de comunicação que a humanidade depende para empre-

ender ações sociais inteligentes” (SHERA  & EGAN, 1965, p. 29). Além disso, eles associaram 

a epistemologia social à prestigiada ciência social praticada na Universidade de Chicago, em-

penhando-se em demonstrar a natureza positiva e não-teleológica dos métodos que ela deveria 

empregar e esforçando-se por definir alianças e contrastes entre sua a área de atuação e outros 

territórios disciplinares (ZANDONADE, 2004). 

Tal elenco de princípios e procedimentos, contudo, não garantiu à tese da epis-

temologia social condições favoráveis à sua aceitação, muito embora aquele fosse um tempo de 

incertezas, um período propício a transformações intensas e radicais – como certamente perce- 

biam seus autores, experientes no convívio com os problemas da profissão. Ainda que comba-

tida, a Documentação de Paul Otlet exercia influência, particularmente em relação ao reconhe- 

cimento da diversidade de veículos de informação e à afirmação da necessidade de tratamento 

técnico de seu conteúdo. Aliás, desde o início daquele século a “informação” já havia se liberta- 

do do suporte físico que a aprisionava, passando a compor expressões como “information work” 

e “in formation bureau” (SHAPIRO, 1995). Só mais tarde, porém, com Shannon, Weaver e Wie - 

ner, em 1948, ela ganharia estatura, transformando-se em entidade plena de significação (SE-

GAL, 1998). Em 1950, com o avanço tecnológico na área da computação, surgia o termo “i n-
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formation retrieval”, que alcançou grande popularidade na área. O passo seguinte foi dado pe - 

lo inglês Farradane, que em 1953 lançou a expressão “information scientist” e em 1955 comple - 

tou a operação, cunhando “information science”  (SHAPIRO, 1995). 

É interessante observar que Farradane atribuiu à forma verbal “information sc i-

entist” valor equivalente ao do termo “documentalist”, no sentido com o qual – ele o declara-

va – este último era empregado no continente europeu, mas excluiu o bibliotecário desse eixo 

semântico, pois isso poderia “confundir a questão” (FARRADANE, 1955, p. 76). Ao afirmar 

que o “information scientist” era “essencialmente um cientista de pesquisa [research scientist] 

que se especializou em coletar e disseminar o conhecimento” (FARRADANE apud SHAPIRO, 

1995, p. 384) ou, como exemplificou Shapiro, “um físico que provê informação a seus colegas 

cientistas” (SHAPIRO, 1995, p. 384 -5), Farradane parece não ter levado em consideração o mo- 

do como a área estava organizada nos Estados Unidos, onde, como assinalou o próprio Shapi-

ro, Documentação era “o nome europeu para o trabalho dos bibliotecários”  (SHAPIRO, 1995, 

p. 384-5). Essa intrincada divergência de nomenclaturas atesta a situação instável, em termos de 

identidade, em que se encontravam naquele momento teóricos e profissionais ligados à gestão 

do conhecimento, condição que ainda hoje subsiste (CRONIN, 1995). 

Por demonstrar maior sintonia com o contexto científico e cultural de sua épo-

ca – caracterizado pela expansão do fenômeno que Segal denominou de “discurso informacio - 

nal” (SEGAL, 1998) – em pouco tempo o sintagma “Information Science ” se estabilizou e pas - 

sou a constituir uma nova disciplina nessa complexa área de pesquisa, agora claramente com-

partimentada: à “Library Science” ou  “Librarianship” ficariam os livros e as bibliotecas, com  

seus instrumentos de coleta, organização e armazenagem; à “Documentation” restaria o exílio 

no continente europeu e à “Information Science” caberia a informação extraída pelas técnicas 

mecanizadas da “information retrieval”. Na prática, porém, a disputa permanecia e, como apon - 
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tou Shera, “no início dos anos 1960 os termos ‘librarian’, ‘documentalist’, ‘information spe cia-

list’ e suas variantes tornavam -se muito confusos” (SHERA, 1972, p. 288).  

Em 1968, quando o American Documentation Institute alterou sua denominação 

para American Society for Information Science, a nova expressão ganhou definitiva consagra- 

ção. Aos poucos, o espaço da Information Science, que de início era composto majoritariamen- 

te por cientistas de várias filiações, passou a dar abrigo também a outros tipos de pesquisado-

res e profissionais diretamente interessados nas questões ligadas ao processamento e à recupe-

ração da informação. Esse processo acabou por demonstrar que os graduados em bibliotecono- 

mia mantinham mais proximidade com a Ciência da Informação do que se supunha a princípio 

(GARCIA, 2003). Partindo das universidades americanas, a Ciência da Informação espalhou-se 

então pelo resto do mundo, constituindo faculdades, escolas e departamentos de Library & In- 

formation Science. A forma como esses coletivos intelectuais se adaptavam às transformações 

acabou por resultar numa mudança de perspectiva na configuração da comunidade internacio-

nal da área, que passou a ser formada, em sua maioria, por membros da academia, muitas ve-

zes ex-bibliotecários. Depois de Farradane, que viera da indústria, a composição demográfica e 

a estrutura social da Ciência da Informação haviam mudado bastante e a epistemologia social 

estava definitivamente enterrada. 

A cuidadosa revisão dos diversos documentos em que a teoria de Jesse Shera e 

de Margaret Egan foi mencionada revela ao pesquisador atual, no entanto, curiosas analogias 

entre as diretrizes originais da epistemologia social e teorias bem mais recentes, produzidas no 

âmbito da literatura internacional das ciências humanas, como é o caso da ecologia cognitiva, 

de Pierre Lévy, da paradigmatologia, de Edgar Morin, e da mediologia, de Régis Debray. Por 

outro lado, a argumentação utilizada na defesa da epistemologia social lançava mão de noções 

que só encontrariam pleno amadurecimento mais tarde, no bojo de obras cuja proximidade te- 

mática com a disciplina proposta por Shera e Egan está longe de representar um consenso, co- 
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mo por exemplo a arqueologia do saber, de Michel Foucault, e a teoria ator-rede, de Bruno La- 

tour, para mencionar apenas esses dois casos. Além disso, chega a ser surpreendente a manei-

ra pela qual toda uma extensa gama de recursos discursivos e conceituais tais como metáforas, 

imagens e expressões lingüísticas se superpõe nos textos Shera & Egan, Foucault e Latour – re- 

gistramos aqui, a título de exemplo, a metáfora da rede ferroviária (SHERA & EGAN, 1965), a 

imagem do fio de Ariadne, o conceito de ator e o sintagma “cognição soc ial”, como sinônimo 

de epistemologia social (SHERA, 1973). 

O que se observa, desde logo, é que a epistemologia social parece compartilhar 

com essas teorias, a despeito de sua distância no tempo, uma idêntica matriz epistêmica, um 

mesmo movimento paradigmático – o que sem dúvida autoriza uma leitura mais abrangente ou 

de maior alcance, poderíamos dizer, da proposta dos dois americanos. Na verdade, o simples 

acercamento da epistemologia social a conceitos que só há pouco emergiram no cenário das 

ciências do homem e da sociedade – como paradigma, epistéme, noosfera, formação discursi-

va, redes sociais, redes sociotécnicas, comunidade científica, tecnologias intelectuais, metrolo- 

gia, inteligência coletiva e inteligência distribuída, entre outros – produz de imediato notáveis 

desdobramentos em seu esquema conceitual, favorecendo a observação de conexões e solidarie- 

dades que lhe conferem substância e coerência, estendendo as possibilidades de sua utilização 

em diferentes direções (GOLDMAN, 2001). 

Quando referendada por um quadro teórico mais amplo e complexo, que simul-

taneamente a enriquece e contextualiza, a tese da epistemologia social transforma-se, atualiza-

se, passando a constituir um corpo de conhecimentos sobre a dinâmica social da atividade in- 

telectual dos coletivos humanos. Enquanto espaço circunscrito de fenômenos, sua perspectiva 

abrange ao mesmo tempo toda a economia do mercado material e simbólico de bens intelec-

tuais e toda a ecologia do sistema social de produção informacional, ou seja, toda a extensão e 

toda a variedade do sistema social de produção, circulação e consumo de informação. Com tal 
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escopo, portanto – e como desejaram aqueles que a conceberam – poderia vir a representar uma 

consistente alternativa teórica às preocupações epistemológicas da Ciência da Informação, ofe- 

recendo uma contribuição substantiva ao esforço dos que hoje se dedicam ao exercício de de- 

finir suas bases científicas e de demarcar suas fronteiras disciplinares. 

Iniciado pelo resgate da tese da epistemologia social, o quadro teórico-conceitu- 

al que sustenta esta pesquisa também buscou analisar e incorporar outras contribuições que pa- 

receram significativas para o enriquecimento daquela matriz epistêmica de que se falou anteri- 

ormente, entre elas o conceito de redes sociais, desenvolvido por Norbert Elias, os conceitos de 

ecologia cognitiva e de tecnologias intelectuais, elaborados por Pierre Lévy, e a arqueologia do 

saber, de Michel Foucault. Tais contribuições serão brevemente explicitadas a seguir, na tenta- 

tiva de compreendê-las e de fazer repercutir sobre o projeto a força de sua influência. 

Norbert Elias foi um dos primeiros teóricos da sociologia a pensar a problemá-

tica da sociedade em termos de redes (ELIAS, 1994). Afirmando que as sociedades são totali-

dades incompletas, abertas temporalmente a um fluxo contínuo entre o passado e o futuro, Elias 

acreditava que existe uma ordem oculta, invisível, nas diferentes formas de vida em comum. 

Essa ordem se configurava para o autor como um tecido de relações móveis, um arcabouço de 

funções interdependentes, regulado por leis próprias, que apresenta características particulares 

e distintas em cada associação de seres humanos (ELIAS, 1994, p. 21-23). As posições e as 

posturas que um indivíduo assume ao longo de sua vida, por exemplo, nunca dependem exclu- 

sivamente de seu próprio arbítrio, mas da natureza das relações estabelecidas entre ele e os ou- 

tros indivíduos de seu grupo social, assim como da estrutura formada pela articulação conjun-

tural dessas diferentes e múltiplas relações. 

“[…] Cada pessoa singular está realmente presa; está presa por viver em permanente 

dependência funcional de outras; ela é um elo nas cadeias que ligam outras pessoas, 

assim como todas as demais, direta ou indiretamente, são elos nas cadeias que a pren-
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dem. Essas cadeias não são visíveis ou tangíveis, como grilhões de ferro. São mais e-

lásticas, mais variáveis, mais mutáveis, porém não menos reais e decerto não menos 

fortes. […]” (ELIAS, 1994, p. 23)  

Ao considerar a sociedade como uma extensa rede social formada a partir da in- 

terseção e da articulação de redes menores, Elias identificava os fenômenos reticulares que re- 

sultam do múltiplo entrelaçamento das ações individuais. Esses fenômenos se caracterizariam 

pela contínua formação e transformação de idéias e atitudes, num processo dinâmico, em que 

tanto a natureza individual quanto a social são incessantemente modeladas e modificadas por 

movimentos de intercâmbio de posições. A configuração das redes sociais revela-se assim em 

constante mutação, pois na medida em que os indivíduos, por força de sua interdependência, 

alteram suas posições relativas, a sociedade também vê alterados seus contornos. 

“[…] Somente quando o indivíduo pára de tomar a si mesmo como ponto de partida 

de seu pensamento, pára de fitar o mundo como alguém que olha de ‘dentro’ de sua 

casa para a rua ‘lá fora’, para as casas ‘do outro lado’, e quando é capaz – por uma re-

volução copernicana em seus pensamentos e sentimentos – de ver a si e à sua concha 

como parte da rua, de vê-los em relação a toda a rede humana móvel, só então se des-

faz, pouco a pouco, seu sentimento de ser uma coisa isolada e contida ‘do lado de den-

tro’, enquanto os outros são algo separado dele por um abismo, são uma ‘paisagem’, 

um ‘ambiente’, uma ‘sociedade’. […] ” (ELIAS, 1994, p. 53)  

O que Norbert Elias propôs, em resumo, foi um novo ponto de vista para o estu- 

do dos homens e de suas associações. Um ponto de vista que em vez de privilegiar os atributos 

e as características individuais, isolando-os de seus contextos, privilegie as trocas, as inter-rela- 

ções e as interdependências entre os seres, de forma a captar o dinâmico e contínuo movimen-

to que os anima e que os transforma em conjuntos coesos e significativos. Em um importante 
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ensaio sobre a obra de Elias, o historiador francês Roger Chartier afirma que os “utensílios in - 

telectuais” desenvolvidos pelo sociólogo – conceitos como os de interdependência, equilíbrio 

de tensões e formação e evolução das formações – podem ser aplicados com bastante proveito 

à “ques tão de saber de que maneira e por que razão os homens se ligam entre si e formam em 

conjunto grupos dinâmicos específicos” (CHARTIER, 1990, p. 100).  

“[…] Contra as categorias idealistas do indivíduo em si ou da pessoa absoluta, contra 

uma representação atomista das sociedades, que apenas as considera como a agrega-

ção de sujeitos isolados e a soma de comportamentos pessoais, Elias atribui um papel 

central às redes de dependências recíprocas que fazem com que cada ação individual 

dependa de toda uma série de outras, que modificam, por seu turno, a própria figura do 

jogo social. […] Contra uma concepção empobrecedora do ‘real’ muitas vezes enco n-

trada […] e que só tem em conta o concreto de existências individuais bem identific á-

veis, Elias propõe uma outra maneira de pensar, que considera de igual modo reais as 

relações, evidentemente invisíveis, que associam essas existências individuais, determi- 

nando assim a natureza da formação social em que elas se inscrevem. […]” (CHA R-

TIER, 1990, p. 101-102) 

Numa perspectiva como essa, os conceitos de ‘tecnologias da inteligência’ e de 

‘ecologia cognitiva’, desenvolvidos pelo filósofo Pierre Lévy (1993), se inscrevem de maneira 

precisa. Aproximando-se das concepções de Elias pelo viés das interdependências reticulares, 

esses conceitos mostram também estreita conexão com a teoria socio-antropológica elaborada 

por Bruno Latour, que abordaremos mais adiante. Interessado nas questões interpostas pelo ad- 

vento da era da informática, Lévy procura contextualizar esse evento, propondo que o observe- 

mos do ponto de vista de uma evolução histórica que teria se originado na oralidade, passando 

pela invenção da linguagem escrita e pelo surgimento da impressão com tipos móveis. 
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“[…] Não é a primeira vez que a aparição de novas tecnologi as intelectuais é acompa-

nhada por uma modificação nas normas do saber. […] De que lugar julgamos a info r-

mática e os estilos de conhecimento que lhe são aparentados? Ao analisar tudo aquilo 

que, em nossa forma de pensar, depende da oralidade, da escrita e da impressão, des-

cobriremos que apreendemos o conhecimento por simulação, típico da cultura infor-

mática, com os critérios e os reflexos mentais ligados às tecnologias intelectuais ante-

riores. Colocar em perspectiva, relativizar as formas teóricas ou críticas de pensar que 

perdem terreno hoje, isto talvez facilite o indispensável trabalho de luto que permitirá 

abrirmos-nos a novas formas de comunicar e de conhecer. […]” (LÉVY, 1993, p. 19)  

Perguntando-se que tipo de relação pode existir entre o pensamento individual, 

as instituições sociais e as técnicas de comunicação, Lévy argumenta que os três elementos se 

associam para formar coletivos heterogêneos que freqüentemente transgridem as fronteiras tra- 

dicionais entre homens e coisas, entre sujeitos e objetos, entre idéias e técnicas. Para estudar 

esses coletivos e suas realizações, o autor apresenta o programa de uma ‘ecologia cognitiva’, 

que se configura como uma análise molecular, em termos de redes de interfaces, dessas coleti- 

vidades. 

“[…] A inteligência o u a cognição são o resultado de redes complexas onde interage 

um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos. Não sou ‘eu’ que sou i n-

teligente, mas ‘eu’ com o grupo humano do qual sou membro, com minha língua, com 

toda uma herança de métodos e tecnologias intelectuais […]. Para citar apenas três e-

lementos entre milhares de outros, sem acesso às bibliotecas públicas, à prática em vá-

rios programas bastante úteis e numerosas conversas com os amigos, aquele que assi-

na este texto não teria sido capaz de redigi-lo. Fora da coletividade, desprovido de tec-

nologias intelectuais, ‘eu’ não pensaria. O pretenso sujeito inteligente nada mais é que 

um dos micro-atores de uma ecologia cognitiva que o engloba e restringe. […]” (LÉ - 

VY, 1993, p. 135) 
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Por outro lado, a conexão que Lévy estabelece entre o pensamento e as tecnolo- 

gias intelectuais mantém íntima afinidade com a questão da produção de inscrições no âmbito 

da ciência sob a perspectiva latouriana. Existem de fato, nessa relação, distintos regimes de in- 

terferência, de compartilhamento e de tradução que inscrevem ordens de determinação singula- 

res sobre as atitudes e as ações envolvidas nos atos de pensar e de produzir conhecimento. 

Por outro lado, situando esse relacionamento no contexto ecológico das redes, 

Lévy parece admitir que o pensamento e os conhecimentos acumulados através da produção de 

inscrições são, em larga medida, tributários do processo de circulação, que irriga e estende as 

redes do saber, sustentando as trocas realizadas em seu interior. Os híbridos que circulam por 

essas redes – as teorias mais respeitáveis, os fatos científicos mais concretos, os artefatos mais 

práticos (LATOUR, 2000) – são, sem dúvida, resultantes dos agenciamentos heterogêneos ar- 

ticulados no movimento dessas complexas teias de relações. 

Ao definir a ecologia cognitiva como “o estudo das dimensões técnicas e col e-

tivas da cognição” (LÉVY, 1993, p. 137), o autor pretende que sejam observadas as distintas 

formas de gestão social do conhecimento que prevalecem em culturas e períodos históricos de- 

terminados, fragmentadas em estruturas fluidas, distribuídas, provisórias e mestiças e operadas 

por coletivos híbridos, constituídos por atores humanos e não-humanos. Estudando as técnicas, 

os processos e as formas de inteligência em uso numa dada sociedade, a ecologia cognitiva as- 

sinala o espaço e o papel que cabem a cada elemento individual na construção, transformação 

e sustentação das redes sociais do conhecimento. Como já alertava Norbert Elias (ELIAS, 1994, 

p. 57), nem mesmo a compreensão de um “eu penso” pode ser desligada ou desvinculada da 

existência de grupos de indivíduos com os quais convivemos e trocamos idéias e informações. 

“[…] Quem pensa? Uma imensa rede loucamente complicada, que pensa de forma 

múltipla, cada nó da qual é por sua vez um entrelace indiscernível de partes heterogê-

neas […]. Os atores dessa rede não param de traduzir, de repetir, de cortar, de flexi o-
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nar em todos os sentidos aquilo que recebem de outros. […] As tecnologias intelect u-

ais situam-se fora dos sujeitos cognitivos, como este computador sobre minha mesa ou 

este livro em suas mãos. Mas elas também estão entre os sujeitos como códigos com-

partilhados, textos que circulam, programas que copiamos, imagens que imprimimos e 

transmitimos […]. Mesmo c om as mãos vazias e sem nos mexermos, pensamos com 

escritas, métodos, regras, compassos, quadros, grafos, oposições lógicas, algoritmos, 

modos de representação e de visualização diversos. […] Mas estas coisas do mundo, 

sem as quais o sujeito não pensaria, são em si produto de sujeitos, de coletividades in-

tersubjetivas que as saturaram de humanidade. […]” (LÉVY, 1993, p. 173 -174) 

Preocupado em entender as circunstâncias que envolveram o surgimento históri-

co de disciplinas como a medicina, a psiquiatria e a psicopatologia, entre outras, Foucault su- 

gere que se verifiquem as condições de possibilidade da existência dessas disciplinas. Para o 

autor, as condições que possibilitam a existência de uma ciência estão inscritas num campo de 

determinação histórica constituído por conjuntos discursivos “ que não têm nem o mesmo esta- 

tuto, nem o mesmo recorte […], nem a mesma organização, nem o mesmo funcionamento que 

as ciências às quais dão lugar” (FOUCAULT, 1971, p. 44), mas cuja unidade é assegurada pe - 

las regras de um sistema de positividades. À constelação de enunciados que enseja a instaura-

ção de um conhecimento dito científico, Foucault atribuiu a denominação de ‘formação discur-

siva’, expressão que designa  

“[…] todo um conjunto de objetos, de tipos de formulação,  de conceitos, de opções 

teóricas que estão investidos em instituições, técnicas, condutas individuais ou coleti-

vas, em operações políticas, atividades científicas, ficções literárias, especulações teó-

ricas. O conjunto assim formado a partir do sistema de positividade e manifestado na 

unidade de uma formação discursiva é o que se poderia chamar um saber. O saber não 

é uma soma de conhecimentos – […] é o conjunto dos elementos (o bjetos, tipos de for- 
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mulação, conceitos e escolhas teóricas) formados, a partir de uma única e mesma posi-

tividade, no campo de uma formação discursiva unitária. […]” (FOUCAULT, 1971, p. 

42) 

Para estudar uma formação discursiva Foucault recorre a um modelo de análise 

que envolve a complexa descrição do modo através do qual os enunciados, enquanto eventos 

de natureza discursiva, se articulam, em intrincados jogos de relações, com acontecimentos ou- 

tros, de natureza técnica, prática, econômica, social e política. Essa articulação e esses jogos 

configuram a epistéme de determinado momento histórico e enquanto tal são identificáveis 

através de três tipos de critérios: os critérios de formação, os critérios de transformação e os 

critérios de correlação. Os critérios de formação envolvem as regras que dão forma a todos os 

objetos, todas as operações, todos os conceitos e todas as opções teóricas que constituem a-

quela formação discursiva; os critérios de transformação dizem respeito às condições que pro- 

piciam a emergência de determinadas formas (objetos, operações, conceitos e opções teóricas) 

e não de outras, a partir de uma formação anterior; os critérios de correlação, por sua vez, in- 

ventariam o conjunto de relações que define aquela formação discursiva, situando-a quanto a 

seu contexto discursivo maior – outros tipos de discurso – e a seu contexto não-discursivo 

(FOUCAULT, 1972, p. 59-60). 

“[…] O que se trataria de fazer aparecer é o conjunto das condições que regem, em um 

momento dado e em uma sociedade determinada, a aparição dos enunciados, sua con-

servação, os laços que são estabelecidos entre eles, a maneira pela qual os grupamos em 

conjuntos estatutários, o papel que exercem, o jogo dos valores ou das sacralizações que 

os afetam, a maneira pela qual são investidos em práticas ou condutas, os princípios se- 

gundo os quais circulam, são recalcados, esquecidos, destruídos ou reativados. Em su- 

ma, tratar-se-ia do discurso no sistema de sua institucionalização. […]” (FOUCAULT, 

1971, p. 25) 
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Foucault argumenta ainda que, “para que uma seqüência de elementos […] pos - 

sa ser considerada e analisada como um enunciado, é preciso que ela preencha uma […] condi - 

ção: deve ter existência material”. Sem essa “ espessura material” que lhes dá vida, os enuncia - 

dos estão para sempre condenados ao silêncio, pois “o enunciado tem necessidade dessa mat e-

rialidade […]: em parte, ela o constitui” (FOUCAULT, 1997, p. 115).  

“[…] Essa materialidade repetível que caracteriza a função enunciativa faz aparecer o 

enunciado como um objeto específico e paradoxal, mas também como um objeto entre 

os que os homens produzem, manipulam, utilizam, transformam, trocam, combinam, 

decompõem e recompõem, eventualmente destroem. Ao invés de ser uma coisa dita de 

forma definitiva – e perdida no passado como a decisão de uma batalha, uma catástro-

fe geológica ou a morte de um rei – o enunciado, ao mesmo tempo em que surge em 

sua materialidade, aparece com um status, entra em redes, se coloca em campos de uti- 

lização, se oferece a transferências e a modificações possíveis, se integra em opera-

ções e em estratégias onde sua identidade se mantém ou se apaga. Assim, o enunciado 

circula, serve, se esquiva, permite ou impede a realização de um desejo, é dócil ou re-

belde a interesses, entra na ordem das contestações e das lutas, torna-se tema de apro-

priação ou de rivalidade. […]” (FOUCAULT, 1997, p. 121) 

Especificamente em relação a esse aspecto, não nos passa despercebida a extre- 

ma semelhança entre as concepções de Latour e as Foucault. Para ambos os autores a inscri-

ção material é condição sine qua non do trabalho científico: 

“[…] O contro le intelectual, o domínio erudito, não se exerce diretamente sobre os fe-

nômenos – galáxias, vírus, economia, paisagens [e informações, poder-se-ia acrescen-

tar] – mas sim sobre as inscrições que lhes servem de veículo, sob condição de circular 

continuamente, e nos dois sentidos, através de redes de transformações – laboratórios, 

instrumentos, expedições, coleções. […]” (LATOUR, 1996, p. 32)  
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Outro dos elementos que aproximam o universo conceitual concebido por Fou-

cault daquele desenvolvido por Latour é a noção de rede. Reconhecendo que os discursos, por 

natureza, são passíveis de múltiplas leituras, Foucault recusa os rótulos e as classificações for- 

mais e apriorísticas – como as de autor, de obra e de livro – por considerar que tais categorias 

homogeinizam os discursos, impondo-lhes uma interpretação redutora. Optando por observar os 

enunciados no espaço de sua dispersão e de sua descontinuidade, Foucault utiliza a noção de 

rede para descrever o locus no qual se dá o jogo de relações e de rupturas que configura uma 

determinada formação discursiva. 

“[…] A unidade do livro não é, inicialmente, uma unidade homogênea: a relação que 

existe entre diferentes tratados de matemática não é a mesma que a que existe entre di-

ferentes textos filosóficos [...]. Mas, além disso, os limites de um livro não são claros 

nem rigorosamente traçados: nenhum livro pode existir por si mesmo; está sempre 

numa relação de apoio e de dependência em relação aos outros; é um ponto em uma 

rede; comporta um sistema de indicações que remetem – explicitamente ou não – a ou-

tros livros, ou a outros textos, ou a outras frases. E, conforme se trate de um livro de 

física, de uma antologia de discursos políticos ou de um romance de antecipação, a es-

trutura desse remetimento e, por conseguinte, o sistema complexo de autonomia e de 

heteronomia, não será o mesmo. É inútil dar-se o livro como objeto que se tem sob a 

mão; é inútil encarquilhá-lo nesse pequeno paralelepípedo que o encerra; sua unidade 

é variável e relativa: ela não se constrói, não se indica e, por conseguinte, ela não se 

pode descrever senão a partir de um campo de discurso. […]” (FOUCAULT, 1971, p. 

18-19) 

Nesta aproximação inicial – e por certo superficial – ao arcabouço teórico ela-

borado por Foucault, percebem-se de imediato as potenciais afinidades que podem ser traça-

das entre a arqueologia do saber, a epistemologia social e a teoria ator-rede. Para assinalar ape- 
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nas a primeira e mais óbvia delas, recorde-se que as três proposições analisam o caráter coleti- 

vo e acumulativo da produção do saber, diferenciando-se por isso da grande maioria das pes-

quisas já realizadas sobre o tema (KUHN, 1975; FROHMANN, 1995). Na citação a seguir 

Foucault sintetiza um dos marcos distintivos de sua metodologia: 

“[…] Eu não interrogo os discursos sobre aquilo que, silenciosamente, eles querem di-

zer, mas sobre o fato e as condições de seu aparecimento manifesto; não sobre os con-

teúdos que eles podem encobrir, mas sobre as transformações que eles efetuaram; não 

sobre o sentido que se mantém neles como uma origem perpétua, mas sobre o campo 

onde eles coexistem, permanecem e se apagam. Trata-se de uma análise dos discursos 

na dimensão de sua exterioridade. […]” (FOUCAULT, 1972, p. 67)  

A teoria ator-rede, que surgiu no bojo das expressivas mudanças experimenta-

das pela sociologia da ciência nas últimas décadas do século XX, representa o conjunto teóri-

co mais abrangente e mais orgânico para o exame das questões às quais esta pesquisa procura 

responder. Todo um novo e articulado esquema conceitual é apresentado por essa teoria, que 

permite identificar e seguir os atores, as redes e os movimentos cuja inter-relação engendra o 

estado particular de cada situação e de cada acontecimento. 

A moderna sociologia da ciência, no interior da qual a teria de Latour se inscre- 

ve, é uma disciplina vinculada à contemporaneidade. As transformações que ela aporta têm si- 

do sistematicamente associadas à publicação, em 1962, da pioneira obra The structure of sci-

entific revolutions, de Thomas Kuhn (1975), muito embora seja possível atribuir-lhes origens 

mais remotas, em especial as que apontam para Ludwik Fleck (LÖWY, 1998) e Robert Mer-

ton (LIMA, 1998), entre outros autores e trabalhos menos conhecidos (LATOUR & WOOL-

GAR, 1997, p. 19). O programa da sociologia da ciência, segundo seus articuladores e analis-

tas, baseia-se em pressupostos teóricos bastante radicais do ponto de vista epistemológico tra- 

dicional. Mencionam-se a seguir, sumariamente, alguns de seus princípios: 
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•  a ciência é uma atividade humana como qualquer outra, sendo social e histo-

ricamente determinada; 

•  a ciência, enquanto fenômeno cultural, deve ser compreendida em relação aos 

contextos em que ocorre; 

•  o produto da ciência afeta a sociedade na mesma medida em que é por ela a-

fetado; 

•  o que chamamos de conhecimento científico é um produto socialmente cons-

truído, negociado e aplicado; 

•  as investigações sobre a ciência devem levar em conta, simultaneamente, suas 

formas institucionais, seus usos sociais, suas práticas e também seu conteúdo; 

•  a sociologia da ciência deve ser imparcial, ou seja, deve tomar como objeto a 

ser explicado tanto o que se julga ser verdadeiro quanto o que se crê ser falso, tanto o racional 

quanto o irracional; 

•  a sociologia da ciência deve oferecer aos fenômenos que observa explicações 

simétricas, ou seja, que esclareçam tanto os seus aspectos positivos quanto os negativos; 

•  a sociologia da ciência deve ser reflexiva, ou seja, os padrões de explicação que 

ela adota para seus objetos devem, identicamente, ser aplicados a ela própria (BARNES, BLO- 

OR & HENRY, 1996, p. viii). 

Ao longo dos últimos vinte anos, os estudos sociais da ciência se dividiram em 

duas diferentes perspectivas, muitas vezes irreconciliáveis entre si: as análises macro-socioló- 

gicas e as micro-sociológicas. Esta cisão possui diversas implicações e levanta inúmeras ques-

tões pertinentes para a epistemologia. Neste documento, contudo, nos limitaremos a revisar a 

problemática identificada com o ponto de vista micro-social, uma linha de pesquisa cujos dois 

principais representantes são Bruno Latour e Karin Knorr-Cetina. Latour, por exemplo, defen- 

de a idéia de que a sociologia da ciência deve investigar a ciência em ação, “a ciência atual, a 



 

 54 

que está sendo feita, em meio a toda a controvérsia” (LATOUR & WOOLGAR, 1997, p. 21; 

LATOUR, 2000). No entanto, para tornar independentes as análises sobre a ciência é preciso, 

sobretudo, “não se basear unicamente no que os pesquisadores e descobridores dizem de si 

mesmos: eles devem tornar-se o que os antropólogos chamam de ‘informantes’” (LATOUR & 

WOOLGAR, 1997, p. 19). 

“[…] Considerou -se que o conhecimento científico não derivava da aplicação impar-

cial de claros critérios técnicos de adequação, mas de fatores tais como os recursos re-

tóricos dos praticantes e suas adesões socialmente negociadas. A observação cuidado-

sa de cientistas trabalhando parecia mostrar que o conhecimento científico não é uma 

representação objetiva e imparcial de um mundo natural independente, mas, pelo con-

trário, uma criação ativa e comprometida desse mundo no transcorrer da interação so-

cial. As conclusões da ciência são formulações socialmente contingentes que foram 

consideradas adequadas por grupos específicos em determinadas situações culturais e 

sociais. […]” (MULKAY, 1997, p. 744)  

Segundo Latour, se o objetivo da sociologia da ciência é descrever a “produção 

social do fato científico”, então só poderemos afirmar que ela é de fato praticada quando for 

possível estabelecer um nexo real entre o conteúdo científico e o contexto social. Enquanto os 

dois conjuntos permanecerem “justa postos em tranqüila coexistência”, não se poderá compr e-

ender nem explicar o fenômeno científico. Por isso, no seu entender, “uma sociologia dos sa - 

beres superpõe-se, mistura-se a uma epistemologia” (LATOUR & WOOLGAR, 1997, p. 20). 

Em outras palavras, uma verdadeira sociologia da atividade científica não pode pretender se-

gregar as questões epistemológicas colocadas pela ciência e vice-versa: a epistemologia não 

pode eximir-se de levar em conta as questões culturais e sociais envolvidas na atividade cien-

tífica. Isso significa, em última instância, que o corte que vem mantendo isoladas a natureza e a 
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cultura deve ser vencido para que legitimamente se possa falar em sociologia da ciência (LA-

TOUR, 1994, p. 9). 

Para superar o fosso que distancia a natureza da cultura, o conhecimento do po- 

der e a ciência da sociologia Latour propõe utilizar, como “meio de transporte”, o conceito de 

rede. “Mais flexível que a noção de sistema, mais histórica que a de estrutura, mais empírica 

que a de complexidade, a rede é o fio de Ariadne dessas histórias confusas” (LATOUR, 1994, 

p. 9). A idéia de rede, segundo Latour, é uma forma nova de encarar a problemática da “produ - 

ção social do conhecimento científico”, porque ela “se conecta ao mesmo tempo à natureza das 

coisas e ao contexto social, sem contudo reduzir-se nem a uma coisa nem a outra” (LATOUR, 

1994, p. 11). 

“[…] Se a corrida pela descoberta científica tem um custo tão alto que apenas poucas 

pessoas, nações, instituições ou profissões podem sustentá-la, então a produção dos fa-

tos e artefatos não ocorrerá em qualquer lugar e de modo gratuito, mas somente em lo-

cais restritos e momentos específicos. Isso leva […] [a concluir que] a tecnociência é 

elaborada em lugares relativamente novos, raros, caros e frágeis, que armazenam quan- 

tidades desproporcionais de recursos; esses locais podem vir a ocupar posições estra-

tégicas e podem estar relacionados uns com os outros. […] Se a tecnociência pode ser 

descrita como sendo tão poderosa e ainda assim tão pequena, tão concentrada e tão di-

luída, isso significa que ela possui as características de uma rede. A palavra rede indica 

que os recursos estão concentrados em alguns poucos locais – os nós e os nodos – os 

quais estão conectados uns aos outros – os vínculos e a malha: essas conexões transfor- 

mam os recursos que estão dispersos, convertendo-os em uma teia que parece estender-

se para todos os lados. […] A noção de rede nos ajudará a reconciliar os dois aspectos 

contraditórios da tecnociência […].” (LATOUR, 2000, p. 179 -180) 
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Para Knorr-Cetina – cujas teorias não possuem tanta amplitude quanto as de La- 

tour, embora se situem na mesma linha construtivista – “o produto da ciência não pode ser en - 

tendido como algo separado das práticas que o constituíram” (HOCHMAN, 1998, p. 221). Par- 

tindo deste pressuposto, a pesquisadora cria o conceito de arenas transepistêmicas para fazer 

referência ao campo de relações e atividades que, transcendendo o laboratório, oferece susten-

tação ao trabalho científico. As arenas transepistêmicas da autora remetem, sem dúvida, às re- 

des descritas e documentadas por Latour em seus estudos, configurando uma concepção de ci- 

ência em que “o produto da pesquisa é fabricado e negociado por agentes específicos, em um 

tempo e espaço particulares, não sendo fruto de uma racionalidade científica especial” (HOCH - 

MAN, 1998, p. 222). 

“[…] O argumento aqui é que o discurso ao qual as seleções realizadas no laboratório 

correspondem aponta para campos transcientíficos variáveis; ou seja, ele nos remete a 

redes de relacionamentos simbólicos que em princípio vão além dos limites de uma 

comunidade ou campo científicos, a despeito de quão amplamente estes últimos sejam 

definidos. O ponto crucial é que um campo transcientífico variável não é determinado, 

primordialmente, por características que seus membros mantêm em comum, como no 

caso de um grupo lógico. Além do cientista no laboratório, ele pode incluir o reitor da 

universidade, os agentes administrativos do instituto de pesquisa, funcionários da 

Fundação Nacional de Ciência, oficiais do governo, membros ou representantes da in-

dústria e o editor executivo de uma editora. Para a grande maioria, ele incluirá outros 

cientistas, tanto de áreas distintas quanto de áreas idênticas àquela na qual se desen-

volve a produção do laboratório. […]”  (KNORR-CETINA, 1981, p. 82-83) 

Considerando a ciência um sistema produtivo bastante concreto e material, Bru- 

no Latour sublinha seu caráter coletivo e acumulativo (LATOUR, 2000). A primeira dessas pro- 

priedades decorre do fato de que “o destino do que a firmamos e do que construímos repousa 
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nas mãos de seus usuários subseqüentes” (LATOUR, 2000, p. 29). A segunda deriva da defini- 

ção de conhecimento enquanto “familiaridade com eventos, lugares e pessoas observadas 

muitas e muitas vezes”  (LATOUR, 2000, p. 220) e não enquanto categoria oposta a ignorância 

ou a crença. 

Para comprovar o caráter coletivo da atividade científica, Latour utiliza nova-

mente a noção de rede, a partir da qual descreve o contínuo jogo de relações que se estabelece 

entre um enunciado científico e outro; a inegável circularidade que entrelaça as condições de 

produção e as de reconhecimento de um determinado conjunto de textos; a ininterrupta nego- 

ciação travada entre os atores, sua comunidade e a sociedade; o movimento dinâmico que carac- 

teriza o campo científico; o constante intercâmbio posicional entre um pesquisador e outro e a 

incessante luta de fronteiras que prevalece entre uma especialidade e outra. 

Segundo Latour, é exatamente esse complexo jogo relacional e coletivo que ali- 

menta o caráter acumulativo do trabalho e do conhecimento científicos, instituindo o que o au- 

tor denominou de ciclos de acumulação. O exame e a compreensão desses ciclos pressupõem 

a visualização e a descrição dos inúmeros movimentos, relações, trânsitos, traduções, desloca- 

mentos, transferências, transportes e correspondências que ativam a rede de práticas da ciên-

cia e produzem numerosos e diversificados recursos de informação. 

Nascida no interior do mais reservado e inexpugnável domínio das ciências exa- 

tas, a matemática a idéia de informação foi adotada, em meados do século passado, por várias 

áreas das ciências sociais e humanas como uma ‘descoberta’ a ser celebrada. Fora da própria 

teoria matemática da comunicação que a gerou, porém, ela não conseguiu alcançar nem subs-

tância nem coerência. Constantemente “coisificada” como um “pacote que se leva” (JORGE, 

1995, p. 298), a informação se cristalizou. A partir das reflexões propostas por Bruno Latour no 

bojo de seus estudos sobre a ciência, contudo, a natureza incorpórea, fluida e abstrata da infor- 

mação recebeu uma nova configuração. 
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“[…] A informação não é um signo, mas uma relação estabelecida entre dois lugares, 

o primeiro que vem a ser uma periferia e o segundo que se torna um centro, com a con-

dição de que entre eles circule um veículo que se costuma chamar de forma mas que, 

para insistir em seu aspecto material, eu prefiro chamar de inscrição. […] A inform a-

ção não é, portanto, um signo, mas uma ‘carga’ no interior de  inscrições cada vez mais 

móveis e cada vez mais fiéis de uma grande quantidade de matérias. […]” (LATOUR, 

1996, p. 24 e 26). 

Percebida como entidade eminentemente relacional, profundamente imersa na 

rede de interações que caracteriza a atividade científica, a informação, na verdade, dá forma ao 

perpétuo movimento entre o mundo exterior – a periferia – e as instituições e indivíduos privi-

legiados que se encontram concentrados em alguns pontos da rede – os centros. Constituindo 

um “ajustamento entre a presença e a ausência” de uma realidade objetiva (LATOUR, 2000, p. 

243), a informação, para Latour, é o que permite reter as formas de uma substância sem sofrer 

o embaraço de sua matéria. 

Um mapa, uma ave empalhada, uma tabela, um organograma, uma muda de ár- 

vore, um gráfico, a planta baixa de uma edificação, um fragmento de cristal de rocha, um cál-

culo, um texto: ao estabelecer uma relação específica e particular com as diferentes realidades 

de onde foi extraído – as periferias – todo esse vasto elenco de objetos garante a pesquisadores 

de todas as áreas trabalhar com informações detalhadas sobre seus objetos de estudo sem ter 

necessidade de se deslocar fisicamente dos gabinetes onde se localizam seus instrumentos de 

medição, cálculo e reflexão – os centros. Explicam-se assim os ciclos de acumulação produzi-

dos pela ciência no interior de instituições como laboratórios, bibliotecas, centros de pesquisa, 

museus e arquivos: eles representam o capital informacional colocado à disposição de cientis-

tas e estudiosos para assegurar a continuidade do exercício de geração e acumulação de conhe- 

cimentos. 
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Latour argumenta, porém, que é necessário proceder a um concreto e preciso tra- 

balho de produção para que uma inscrição viabilize o transporte de informações sempre con-

fiáveis – absolutamente fiéis à realidade de onde foram extraídas. Assim, a relação que liga 

uma periferia a um centro deve resultar num objeto bastante prático e essencialmente material, 

que apresente compatibilidade com todas as outras inscrições e que mantenha critérios de uni-

formidade extensíveis a todos os outros objetos do mesmo tipo. Essas diversas qualidades per-

mitem às inscrições – e por conseqüência à informação – manter padrões que redundem em 

apreciável ganho de tempo, de recursos e de esforços. 

“[…] Compreende -se melhor agora a expressão ‘centros de cálculo’. Desde que uma 

inscrição tire proveito das vantagens do inscrito, do calculado, do plano, do desdobrá-

vel, do superposto, daquilo que se pode inspecionar com o olho, ela se torna comensurá-

vel com todas as outras, oriundas de domínios da realidade completamente distintos. A 

perda considerável de cada inscrição isolada em relação àquilo que ela representa se 

paga cem vezes com a mais-valia das informações que lhe dão tal compatibilidade 

com todas as outras inscrições. […] Hoje podem os compreender melhor essa compati-

bilidade, pois nós utilizamos computadores que se tornaram capazes de misturar, de 

ligar, de combinar, de traduzir os desenhos, os textos, as fotografias, os cálculos até 

pouco tempo atrás fisicamente separados. A digitalização prolonga a extensa história 

dos centros de cálculo, oferecendo a cada inscrição o poder de todas as outras. Mas es-

se poder não decorre de sua entrada no universo dos signos, ele deriva de sua compa-

tibilidade, de sua coerência ótica, de sua padronização com outras inscrições junto às 

quais cada uma se encontra sempre lateralmente ligada ao mundo através de uma rede. 

[…]” (LATOUR, 1996, p. 31 -32) 

Para Latour, não existe prática científica que não dependa da transformação pré- 

via que se opera entre o mundo real e as inscrições científicas e que não termine por estender 
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os fenômenos pelos quais ela se interessa sobre uma superfície plana de alguns metros quadra- 

dos, em torno da qual os pesquisadores se reúnem. Como já mencionamos, para Latour o traba- 

lho científico é sempre exercido sobre as inscrições trazidas das periferias. Mas Latour obser-

va também que todo o trabalho de mobilizar o mundo em rede, de construir, padronizar e ace-

lerar os artefatos intelectuais é insuficiente, porque o resultado que se obtém não é o mundo, 

mas apenas uma representação dele. É preciso dar continuidade ao trabalho, voltando à perife-

ria. A capacidade dos pesquisadores para construir e expandir redes da periferia para o centro 

e vice-versa é o que torna possível à ciência elaborar predições. Sempre que um fato é verifi-

cado ou que uma máquina entra em operação, isso significa que de alguma forma as condi-

ções do laboratório ou da oficina foram previamente estendidas em rede. 

Para que as redes possam ser estendidas, contudo, é necessário contar com o 

auxílio da metrologia. Latour atribui à metrologia tanto a grandiosidade quanto a fragilidade 

dos centros de cálculo, pois a qualidade do trabalho ali operado não representará absoluta-

mente nada se as inscrições não forem conduzidas de volta ao mundo exterior. Os artefatos 

intelectuais práticos e fiéis mobilizam o mundo, criando idas e vindas, mas é essencial que es- 

ses caminhos não sejam interrompidos. Contudo, de acordo com Latour, esse movimento do 

centro em direção à periferia é muito pouco estudado, em virtude da crença de que as ciências 

e as técnicas são universais e de que, por esse motivo, elas estarão em toda parte sem nenhum 

trabalho adicional. 

Latour afirma que a construção e a multiplicação dos artefatos tecnológicos per- 

mitiu ao ser humano modificar e ampliar a topografia das redes sociais por ele estabelecidas 

ao longo de sua história (LATOUR, 1994, p. 114-123). Com o surgimento e a proliferação dos 

instrumentos, das máquinas e dos equipamentos – os não-humanos, produtos da tecnologia – 

as redes sofreram efeitos de extensão significativos, possibilitando ao homem expandir e diver- 

sificar as relações entre o local e o global, entre o micro e o macro. 
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“[…] Uma ferrovia é local ou global? Nem uma coisa nem outra. É local e m cada pon-

to, já que há sempre travessias, ferroviários, algumas vezes estações e máquinas para 

venda automática de bilhetes. Mas também é global, uma vez que pode transportar as 

pessoas de Madri a Berlim ou de Brest a Vladivostok. […] O modelo da ferrovia  pode 

ser estendido a todas as redes técnicas que encontramos diariamente. Ainda que o tele-

fone tenha se disseminado universalmente, sabemos que podemos esperar até a morte 

ao lado de uma linha caso não estejamos ligados a ela por uma tomada e um número. 

[…] As ondas magnéticas estão em toda parte, mas ainda assim é preciso ter uma a n-

tena, uma assinatura e um decodificador para assistir à televisão a cabo. Portanto, no 

caso das redes técnicas, não temos nenhuma dificuldade em reconciliar seu aspecto lo-

cal e sua dimensão global. […]”  (LATOUR, 1994, p. 115) 

A universalidade dessas redes sociotécnicas – simultaneamente sociais e técni-

cas – torna-se então transparente: elas são universais porque se estendem a todos os domínios 

do universo conhecido. Assim, Latour argumenta que se deve aplicar o mesmo critério em re- 

lação ao conhecimento, aos saberes e às competências. Quando se verifica que o saber percor-

re caminhos em tudo semelhantes às redes sociotécnicas, torna-se então compreensível sua tra- 

jetória do local ao universal. 

“[…] O percurso das idéias, do saber ou dos fatos […] torna -se tão facilmente traçável 

quanto o das ferrovias ou dos telefones, graças a essa materialização do espírito que as 

máquinas de pensar e os computadores permitem. Quando medimos as informações 

em bits e bauds, quando somos assinantes de um banco de dados, quando estamos co-

nectados ou desconectados de uma rede de processamento distribuído, é mais […] f á-

cil do que anteriormente, então, ver em nossas leis e em nossas constantes, nossas de-

monstrações e nossos teoremas, objetos estabilizados que circulam bem longe, de fato, 

mas ainda assim no interior das redes metrológicas bem gerenciadas das quais eles são 
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incapazes de sair – exceto através de ramificações, assinaturas e decodificação. […]”  

(LATOUR, 1994, p. 117) 

A universalidade do conhecimento deriva, portanto, de sua ampla conformação 

aos padrões metrológicos que garantem sua circulação uniforme pelas redes sociotécnicas. E 

para que uma teoria possa ser igualmente entendida e aplicada em qualquer ponto do planeta – 

da rede – é necessário padronizar os experimentos de modo a produzir sempre os mesmos re- 

sultados. Pesquisadores e instituições que se mantenham conectados a essa extensa malha de 

laboratórios, bibliotecas, instrumentos e medidas, asseguram a universalidade de suas teorias, 

sempre verificadas e atestadas de forma idêntica em todas as partes. 

Essa rede de práticas, de saberes, de instrumentos e de documentos transforma 

o conhecimento, sempre construído localmente, em fato universal, acessível a todos aqueles 

que se disponham a conectar-se e a adotar seus padrões. Por outro lado, a rede também con-

tribui para uma inevitável materialização do pensamento que, não podendo mais dispensar os 

instrumentos de que se utiliza para constituir-se e manter-se estável, torna-se um “híbrido ou - 

trora impensável” (LATOUR, 1993, p. 156). A atividade teórica assume, assim, a mesma p o-

sição que outros ofícios e saberes igualmente dignos e importantes, resultando numa prática 

amplamente concreta e localizada, para a qual concorrem uma multiplicidade de elementos e fa- 

tores heterogêneos (LATOUR, 1993, p. 157) A combinação entre o trabalho das redes metro-

lógicas – disciplinando os operadores e as operações – e o das redes sociotécnicas – estenden-

do a circulação do conhecimento – emerge na noção latouriana de inteligência distribuída. 

“[…] A inteligência não se localiza mais em um único local – ela não se encontra nem 

no cérebro, nem no conhecimento tácito, nem nas máquinas, nem no grupo social, nem 

nos conceitos – ela se distribui. […] E tudo muda com a redistribuição da inteligência. 

[…]” (LATOUR, 1993, p. 157)  
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No contexto da teoria ator-rede, o conhecimento partilha sua força com todos os 

artefatos que o materializam e que disciplinam o pensamento; além disso, o conhecimento tam- 

bém se distribui pelas redes que o fazem circular. Sua universalidade, portanto, não resulta do 

improvável privilégio da razão, como pensava Descartes (FROHMANN, 2004), mas dessa in- 

teligência que se ramifica em torno dos coletivos humanos. É aqui, talvez, que melhor se com- 

preende a ecologia cognitiva de Pierre Lévy. Ao estudar as técnicas, os processos e as práticas 

do trabalho intelectual de determinadas sociedades, a ecologia cognitiva permite visualizar os 

modos através dos quais ocorre a gestão da informação e do conhecimento: distribuída em es- 

truturas híbridas, heterogêneas, flexíveis, provisórias e perecíveis. Identificar e descrever a in- 

teligência coletiva ou a cognição social enquanto resultados de redes complexas no interior das 

quais interagem diferentes agentes e agenciamentos, humanos e técnicos – e fora das quais não 

haveria pensamento, nem inteligência, nem informação – parece ser, sem dúvida, o verdadeiro 

programa de uma epistemologia social, tal como a conceberam Jesse Shera e Margaret Egan 

na década de 1950. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

3 – Lydia e a Biblioteca do DASP 
 

 

Durante o Estado Novo, a Biblioteca do Departamento Administrativo do Servi- 

ço Público – DASP – foi uma das mais competentes e poderosas instituições de coleta, trata-

mento e disseminação da informação que já existiram no Brasil. Integrando a estrutura buro-

crática do DASP desde o Decreto de sua fundação, em julho de 1938 (BRASIL, 1938), a Bi-

blioteca esteve sempre, ao longo dos nove anos em que vigorou o Estado Novo e mesmo de-

pois, nos anos subseqüentes, até a extinção do DASP em 1986, subordinada à Presidência do 

órgão (WAHRLICH, 1983). Pouco se sabe de sua história e de sua organização neste período, 

embora muitas informações de primeira mão sobre sua estrutura e sobre as atividades que de- 

senvolvia possam ser encontradas nos periódicos A Biblioteca (1944-1959) e Revista do Servi- 

ço Público (1937-), enquanto outras vêm sendo cuidadosamente reunidas e sistematizadas por 

Rosa Maria Gastal de Menezes, bibliotecária do Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges- 

tão, onde o acervo3 daquela que foi, na década de 1940, a eficiente e imponente Biblioteca do 

DASP está atualmente depositado (BRASIL, 2000). 

                                                 
3 Para uma pequena amostra de alguns dos itens que compunham esse valioso acervo no final da década de 1930 e início da 
década de 1940, ver o Anexo 1: Relação parcial do acervo de livros da Biblioteca do DASP. 
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A primeira encarregada pela Biblioteca do DASP foi Sylvia de Queiroz Grillo, 

nomeada através da Portaria nº 43, de 31 de outubro de 1938. Funcionária pública do Ministé-

rio da Fazenda, Sylvia foi designada para o cargo ao retornar de um período como bolsista nos 

Estados Unidos, onde teve a oportunidade de completar seus estudos universitários em Biblio-

teconomia. De acordo com Dóris de Queiroz Carvalho, irmã mais nova de Sylvia, embora sua 

idéia inicial não fosse exatamente essa, Sylvia teria seguido uma sugestão do próprio Ministro 

Capanema ao escolher o curso de Biblioteconomia. Os argumentos utilizados pelo Ministro te- 

riam se baseado na necessidade de desenvolver as bibliotecas brasileiras e na carência de pes-

soal convenientemente treinado para fazê-lo (CARVALHO, 2004). 

Para além da função pública que exercia enquanto Ministro da Educação do pri- 

meiro governo Vargas, Gustavo Capanema parece ter nutrido um grande interesse pelas bibli-

otecas. Não poderia ser diferente, considerando sua origem de intelectual mineiro, embora es- 

te aspecto de sua carreira ainda não tenha sido devidamente investigado (OLIVEIRA, 1982; 

SCHWARTZMAN, 1982; SCHWARTZMAN, 1983; GOMES, 2000; SCHWARTZMAN, BO- 

MENY & COSTA, 2000; BOMENY, 2001; MICELI, 2001). Além de ter condicionado a via-

gem de Sylvia à sua opção por um curso de Biblioteconomia, Capanema controlava de perto 

diversos projetos relativos a bibliotecas e Biblioteconomia. Documentos disponíveis em seu ar- 

quivo pessoal, hoje mantido pelo Centro de Pesquisa e Documentação da História Contempo-

rânea do Brasil – CPDOC – da Fundação Getulio Vargas, são prova disso. 

Um dos exemplos que colhemos nesse arquivo é o item GC G 1936.10.30, com- 

posto por cinco pastas e 86 documentos, incluindo papéis sobre a organização da biblioteca da 

Secretaria de Estado do Ministério da Educação e Saúde, planos para a criação de bibliotecas 

populares, relatórios sobre a situação das bibliotecas federais, pedidos de doações e aquisições 

de bibliotecas, projetos para intercâmbio de livros com bibliotecas de outros países, idéias pa- 

ra a implantação de bibliotecas de estudos brasileiros em países latino-americanos, planos pa- 
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ra a criação da Biblioteca Pública do Rio de Janeiro e estudos para a estruturação de bibliote-

cas municipais (CAPANEMA, 2004b). Em outro item, englobando três pastas e 17 documen-

tos, encontram-se planos para a criação da Universidade do Brasil, nos quais se destacam estu- 

dos sobre a organização da biblioteca universitária (CAPANEMA, 2004a). Já nas cinco pastas 

e 55 documentos que integram o item GC g 1937.06.30, estão agrupados os relatórios da Bi-

blioteca Nacional relativos aos anos de 1939, 1944 e 1945, assim como textos sobre os cursos 

de biblioteconomia e o projeto de reforma do órgão (CAPANEMA, 2004c). 

Além disso, durante o período que se estendeu entre 1941 e 1944, Gustavo Ca-

panema manteve-se em permanente contato com Sylvia para tratar de assuntos relacionados à 

biblioteconomia nacional. O item GC g 1941.09.00 do arquivo do Ministro, por exemplo, con- 

tém onze documentos sobre a organização do currículo de biblioteconomia, incluindo estudos 

de Sylvia para a reformulação do curso da Biblioteca Nacional (CAPANEMA, 2004d). 

Após seu regresso dos Estados Unidos, onde freqüentou os cursos da Columbia 

University, Sylvia tomou lugar à frente da Biblioteca do DASP, começando a pôr em prática 

alguns dos procedimentos técnicos especializados que aprendera. Ao mesmo tempo, cumprin-

do seu compromisso com Capanema, deu início ao treinamento de alguns “estagiários”, modo 

como eram chamados os que procuravam a Biblioteca do DASP para aprender o ofício da Bi- 

blioteconomia, em sua maioria funcionários públicos do DASP e de outros órgãos. Verdadeira- 

mente cativada pelos encantos da profissão, Sylvia atraiu outra de suas irmãs mais novas para 

participar desses treinamentos: Lydia de Queiroz Sambaquy. 

Em 1938, Lydia de Queiroz Sambaquy, uma jovem senhora de 25 anos, casada 

e mãe de três filhos, vivia situação semelhante à de outras mulheres brasileiras. Antes de se ca- 

sar com Julio Furquim Sambaquy em 1929, aos 16 anos, Lydia residia com sua família em São 

José do Rio Preto. No final da década de 1920, pressionado pelos efeitos da queda no preço do 

café decorrente da crise de 1929 (FAUSTO, 1974), seu pai, Espiridião de Queiroz Lima, que se 
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aventurara como pequeno cafeicultor, acabou sendo levado a vender sua casa e a transferir-se 

com a família para o Rio de Janeiro. Cerca de um ano mais tarde, Lydia e seu marido, também 

proprietários na região, fizeram o mesmo e fixaram residência na capital federal. A crise políti- 

ca interna – desencadeada de início pelo colapso da economia capitalista internacional e agra-

vada pelo movimento revolucionário acionado pela Aliança Liberal em 1930 – se por um lado 

tornava extremamente instável a situação nacional, por outro acenava com perspectivas que, a 

uma emergente classe média já urbanizada ou em processo de urbanização, pareciam naquele 

momento bastante promissoras (FAUSTO, 1974; A REVOLUÇÃO, 1982; CAMARGO, 1989; 

ESCOBAR, 1996). 

Doutor pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e especialista em veteri-

nária, Esperidião de Queiroz Lima descendia de tradicional família cearense: os Queiroz Lima. 

Com uma história que remonta ao século XVII (LIMA, 1946), a família teve seu berço na an- 

tiga Fazenda Califórnia, no sertão de Quixadá. Lá nasceram várias gerações de admiráveis bra- 

sileiros, um deles Eusébio de Queiroz Lima, cujas obras permanecem sendo referência na área 

do Direito. Entre os inúmeros descendentes, no entanto, quem alcançou maior projeção públi-

ca foi sem dúvida a escritora Rachel de Queiroz, prima em primeiro grau de Lydia, por ter da- 

do início, em 1977, à participação das mulheres na Academia Brasileira de Letras. 

Embora pouco conhecidos atualmente, outros membros da família também se 

tornaram notáveis em suas áreas de atuação. Foi esse o caso do médico Esperidião de Queiroz 

Lima, pai de Lydia. Diplomado no Curso de Ciências Médicas e Cirúrgicas em 1903, quando 

teve sua tese inaugural aprovada com distinção (LIMA, 1903), Esperidião iniciou sua carreira 

em medicina veterinária clinicando em Manaus e no Acre, onde estudou a doença provocada 

pelo Tripanosoma equinus. Em conseqüência desses estudos, em 1912 foi nomeado Veteriná-

rio do Serviço de Indústria Pastoril, no Pará, onde permaneceu até 1915. Foi durante sua per-

manência neste Estado que Lydia nasceu. Nos anos seguintes trabalhou em Minas Gerais, no 
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Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em São Paulo (O BIOLOGISTA, 1958). 

Entre os anos de 1931 e 1933 Esperidião chefiou Comissões de Combate à Raiva 

em Mato Grosso e em Santa Catarina. No exercício dessas funções teve oportunidade de in- 

vestigar e demonstrar em laboratório que os morcegos Desmodus rotundus transmitiam raiva a 

animais herbívoros. Seu primeiro artigo sobre o tema (LIMA, 1934) alcançou imediata reper-

cussão internacional, merecendo citações de cientistas na Inglaterra, França, Argentina e Uru-

guai. Escritos posteriores (LIMA, 1935) fizeram com que suas pesquisas se tornassem conhe-

cidas nos principais centros especializados do mundo. 

A importância da descoberta acabou por levar a Sociedade Brasileira de Medi-

cina Veterinária a aprovar, durante o encerramento do primeiro Simpósio Brasileiro de Raiva, 

realizado em 1957, uma recomendação no sentido de que o nome do pesquisador fosse indi-

cado para figurar no Livro do Mérito. Criada por Getulio Vargas em 1939, essa homenagem 

destinava-se a reconhecer publicamente brasileiros que tivessem contribuído para o progresso 

material e espiritual da nação. Dezoito pessoas constavam do Livro do Mérito até aquela data, 

entre elas o Marechal Rondon, o médico Vital Brasil e o jurista Clovis Bevilaqua. Décimo no- 

no, Espiridião recebeu o diploma diretamente das mãos do então Presidente Juscelino Kubits-

chek, em cerimônia que se realizou no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, em dezembro de 

1958 (O BIOLOGISTA, 1958). 

Como se deduz, o ambiente familiar no seio do qual Lydia cresceu e foi educa-

da se caracterizava por uma condição esclarecida, propícia ao estudo, à reflexão e ao pensa-

mento crítico. Entre 1925 e 1929 Lydia freqüentou o curso secundário no Colégio das irmãs de 

Santo André, em São José do Rio Preto, fundado em 1920. A condição federativa do Estado 

brasileiro nesse período, no entanto, evitava e, na prática, impedia a integração e a uniformiza- 

ção das políticas educacionais do país. O ensino secundário não possuía diretrizes nacionais, 

sendo oferecido de acordo com os critérios e os modelos vigentes em cada unidade da Federa-
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ção (BRANDÃO, 1999). Para um país que ainda não possuía universidades – o que dificulta-

va o acesso à via do trabalho intelectual – e que se encontrava em acelerado processo de indus- 

trialização, tal situação se afigurava desastrosa. Depois da Revolução de 1930, a imediata cria- 

ção do Ministério da Educação e a promulgação do Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, 

que reformulava o ensino secundário, trouxeram perspectivas renovadoras (CUNHA, 1981; PI- 

LETTI, 2003). Para Lydia, contudo, a chamada Reforma Francisco Campos significou ter que 

voltar ao curso secundário. E ela o fez no Colégio Pedro II, entre 1933 e 1936. 

Como nos contou sua irmã Dóris de Queiroz Carvalho, no Pedro II Lydia atraiu 

a atenção de Cecil Thiré, professor de matemática, que a incentivava a prosseguir seus estudos 

nessa matéria (CARVALHO, 2004). Segundo o que consta de algumas versões iniciais de seu 

currículo, Lydia teria levado essa idéia adiante e freqüentado a Escola de Engenharia até o ter- 

ceiro ano. Porém, ao ser convidada por sua irmã Sylvia para participar dos treinamentos que vi- 

nham sendo ministrados na Biblioteca do DASP, os planos de Lydia se alteraram de forma de- 

finitiva e ela decidiu matricular-se no curso superior de Biblioteconomia da Biblioteca Nacio-

nal. Em janeiro de 1941, quando recebeu seu diploma de bibliotecária, Lydia já trabalhava re- 

gularmente na Biblioteca do DASP, primeiro como assistente técnico e depois como técnico de 

administração. 

Nesse intervalo, conforme ela própria explicou a Lucille L. Keck, da Joint Refe- 

rence Library de Chicago em carta datada de abril de 1939, Sylvia havia se afastado da Biblio- 

teca do DASP e Lydia havia assumido a sua direção (GRILLO, 1939). Testemunhando o está- 

gio primitivo da Biblioteconomia nacional naquele período, esse documento é um retrato fiel 

do trabalho pioneiro das duas irmãs naquela Biblioteca. 

“ [… ] devo informá-la que não estou mais trabalhando na Biblioteca do Departamento 

Administrativo do Serviço Público. Estou em São Paulo [… ], mas ainda me interesso 

muito pela Biblioteca do DASP. Deixei lá cinco bem-treinadas bibliotecárias que estão 
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dando continuidade ao sistema americano que iniciei. A Sra. Lydia Sambaquy está che- 

fiando a Biblioteca agora e ela me relata que a necessidade de uma tabela de classifi-

cação torna-se maior a cada dia. Veja, eu organizei o catálogo dicionário, a circulação, 

etc., mas não classifiquei os livros porque antes queria conhecer o esquema Anderson-

Glidden. Para seguir sem a classificação dos livros, tive que reuni-los nas estantes por 

assunto, de modo aproximado, rotulando cada seção de acordo com os assuntos. Como 

você bem pode imaginar, esse arranjo não vai funcionar por muito tempo, pois o gran-

de número de aquisições que vem sendo constantemente realizadas traz novos assun-

tos, para os quais novas seções nas estantes se tornam necessárias. Nossa capacidade 

de armazenamento é bastante limitada e é por isso que estamos necessitando tanto do 

esquema de classificação. 

Entretanto, estou encorajando a Sra. Sambaquy a esperar até agosto (não é então que a 

revisão da Sra. Glidden será publicada?) pela classificação dos livros. Na verdade, eu 

devo retornar ao DASP por um pequeno período para começar também a classificação 

dos livros. 

Pessoalmente, estou muito interessada em manter contato com você, pois posso preci-

sar de seus conselhos em relação à redação de um livro sobre a organização das biblio-

tecas americanas. Estou planejando tudo e já tenho algum material em fichas. Não há 

muitas pessoas aqui que possam ler inglês e nós carecemos, totalmente, não apenas de 

tabelas de classificação, mas também de livros sobre catalogação, circulação, organiza- 

ção e administração de bibliotecas. Estou planejando dar as bases de cada um desses 

assuntos e depois escrever sobre algo mais abrangente. 

Eu agradeceria muito receber uma cópia do panfleto sobre a organização da Joint Re-

ference Library, assim como as listas de publicações de suas associadas. 

Junto com esta carta estou enviando a você um cheque de $1.00 para cobrir o custo do 

Public Administration Libraries: a manual of practice. 

Por favor, não deixe de me escrever sobre as obras de referência que você acredita que 
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possam me interessar, pois quero saber mais sobre as bibliotecas técnico-administrati- 

vas. [… ]” (GRILLO, 1939)  

Pouco a pouco, sob a direção de Lydia e com a orientação de Sylvia, a Bibliote- 

ca do DASP ganhava corpo, força e visibilidade. Ao fundo, sob a aparente pressão do cotidia-

no, encoberta ainda pelos laços de amizade e de parentesco, pelas incertezas e obstáculos a su- 

perar, uma Biblioteconomia tipicamente brasileira emergia, procurando seus modelos, selecio- 

nando seus parceiros e aliados, articulando seus fundamentos, estendendo lentamente sua rede. 

Em outubro de 1940, respondendo carta de uma amiga4 que lhe escrevera dos Estados Unidos, 

Lydia assim se refere à instituição e à profissão: 

“ [… ] Agradeço-lhe [… ] a carta que, embora coletiva, me causou tanto prazer como se 

tivesse sido escrita especialmente para mim. 

Não tive dúvida em perder parte de uma aula do Silva (o que representa, para nós, um 

verdadeiro ato de bravura), para lê-la logo que a recebi. 

Sua carta faz recordar as que Sylvia nos escrevia, ainda cheia de espanto pelo próprio 

feito, saudosa, com grande coragem para aprender e pretendendo muito fazer em bene-

fício da biblioteconomia brasileira. Tenho certeza de que o esforço de Sylvia foi muito 

bem aproveitado. Sob sua direção formou-se a Biblioteca do DASP que, se não é per-

feita, é, entretanto, um núcleo de entusiasmo, boa vontade em se aperfeiçoar e produ-

zir e, principalmente, um grupo idealista, despido completamente de rivalidades tolas e 

mesquinhas... 

A Biblioteca do DASP tem trabalhado e ainda trabalha, ardorosamente, junto ao go-

verno para que sejam criadas oportunidades de viagem aos Estados Unidos aos biblio-

tecários. Como você diz agora, Sylvia havia dito em relatório ao Ministro: ‘Estamos 

num círculo vicioso: não temos bibliotecários porque não temos escola; não temos es-

                                                 
4 A carta era dirigida à bibliotecária Cecilia Helena de Oliveira Roxo, depois Wagley, funcionária da Biblioteca Nacional. Al- 
guns anos mais tarde, Cecilia Wagley seria responsável pela implantação e organização da seção de referência dessa institui-
ção (DIAS, 1958). 
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cola porque não temos bibliotecários’… Outro fruto da viagem de Sylvia aos Estados 

Unidos, que considero digno de nota, foi o projeto que fez para a criação da Escola de 

Biblioteconomia, o qual penso que lhe mostrei por ocasião de seu estágio nesta Biblio-

teca. É um ótimo trabalho. 

Digo-lhe isso tudo, menos pelo prazer de elogiar a Sylvia – no que verdadeiramente 

tenho prazer – do que para lhe dizer da fé que tenho nos ótimos resultados que tirare-

mos de sua viagem e dos seus esforços. 

Você, de volta, encontrará, ao contrário de Sylvia, um pessoal ávido por aprender e 

com grande disposição para colaborar, não só na Biblioteca Nacional, como na Biblio-

teca do DASP. [… ]. 

Dr. Simões pediu-me que reunisse o material necessário ao curso que vai organizar, de 

aperfeiçoamento para funcionários. A primeira coisa de que cogitei, e com toda razão, 

foi dos livros. 

Fizemos uma lista dos melhores, segundo indicação de Sylvia, lista essa que foi reme-

tida no começo deste ano, mais ou menos em fevereiro, ao Dr. Mario de Brito; até ho-

je, entretanto, nada de livros! 

Lembra-se daqueles que recebemos da ALA, com tanta alegria, pensando que eram os 

tais encomendados? Pois bem, até hoje nada. Dr. Vidal e Dr. Simões já estão intriga-

dos com tanta demora. Rogo portanto seus bons ofícios junto ao Dr. Mario de Brito 

para que nos sejam remetidos o quanto antes! 

Nessa encomenda figuram os ‘syllabi’ da Columbia e o livro de Margaret Mann. Acho 

conveniente virem, em vez de um exemplar de cada obra, pelos menos três para que 

seja fácil o empréstimo aos alunos do curso. Rogo, encarecidamente, a sua especial a-

tenção para este meu pedido. 

Você ainda não visitou nenhuma biblioteca que tivesse ‘open shelf’? Então não deixe 

de visitar as ‘branch libraries’ da grande Biblioteca Pública d e New York. [… ] 

As nossas contribuições na Revista do Serviço Público continuam saindo. Agora são 
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as regras da ALA, que Heloisa está pondo em bom português. Naturalmente você está 

recebendo a Revista, não? Diga-nos, o que acha deste trabalho? 

Tal como a sua, minha vida está cheia de trabalhos e estudos. Estamos agora cogitan-

do da representação dos Serviços de Biblioteca na Exposição Anual do Estado Novo. 

É um tal de procurar idéias! 

Agradeço por mim e por todas, de antemão, as ótimas lições que certamente você con-

tinuará nos enviando. [… ]” (SAMBAQUY, 1940b)  

Estavam-se constituindo, naquele momento, as condições de possibilidade para 

que um saber biblioteconômico nacional buscasse sua especificidade e afirmasse sua autono-

mia, distinguindo-se de uma miscelânea de outras atividades profissionais de ordem adminis-

trativa, burocrática e técnica. Quase que imediatamente, os atores começaram a perceber a ne- 

cessidade de ocupar novos espaços e de empreender ações de extensão desse saber que se pro- 

duzia e se acumulava naquele laboratório de experiências biblioteconômicas que era a Biblio-

teca do DASP. O papel tradutor dos discursos, orais e escritos, foi logo compreendido e inter-

faces específicas para cada audiência preparadas. Ainda em 1939 a Revista do Serviço Públi-

co começou a publicar uma seção intitulada “B iblioteca do DASP”, através da qual eram veicu- 

ladas notícias, informações estatísticas e contribuições selecionadas, escritas por Lydia ou por 

outros integrantes da própria Biblioteca. Ocupando duas páginas da revista, o ensaio O que é a 

biblioteca moderna, de autoria de Lydia, apareceu no número correspondente a julho e agosto 

de 1939 (SAMBAQUY, 1939; BRASIL, 1940d, 1942b). 

A disseminação do conhecimento especializado para uma comunidade de pares 

potencialmente parceira também não era negligenciada. No número de agosto de 1940 da Re-

vista do Serviço Público Lydia publica uma avaliação crítica dos instrumentos classificatórios 

então disponíveis, intitulada A Classificação Decimal de Melvil Dewey e a Classificação Deci- 

mal de Bruxelas (SAMBAQUY, 1940a). Esse texto era parte de uma série sobre “ Bibliotecono- 
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mia” e a ele se seguiu o artigo de Heloisa Leite Soares de Azevedo, abordando o “catálogo di - 

cionário” (AZEVEDO, 1940). Tratava -se também, nesse caso, de conquistar visibilidade para 

aquilo que era específico da Biblioteconomia em meio à complexificação dos saberes e das lin- 

guagens que ia ganhando espaço nas páginas da revista. 

Uma iniciativa que alcançou repercussão bastante favorável (MORAES, 1940) 

foi a publicação do Esquema da organização da Biblioteca do DASP. Embora fosse dirigido a 

uma comunidade já especializada e profissionalizada – ou em vias disso – esse texto minucio-

so, em tom didático e acompanhado de inúmeros formulários e fichas em tamanho natural pa- 

rece ter sido produzido com a decidida intenção de divulgar o trabalho que se realizava na Bi- 

blioteca e de registrar as devidas autoridades no assunto: Sylvia em primeiro lugar e Lydia em 

seguida. Essa atribuição de autoridade não era apenas necessária, era verdadeiramente provi-

dencial, pois caracterizava uma liderança a essa altura indispensável para a área. E as duas ir- 

mãs assumem corajosamente esse papel, apesar do desgaste público que essa posição acarreta-

ria. Originalmente dividido em três partes, o Esquema foi publicado em números consecutivos 

da Revista do Serviço Público – fevereiro, março e abril de 1940. Ainda naquele mesmo ano o 

trabalho, agora na sua forma integral, apareceria como separata da revista (SAMBAQUY, 

1940c), ganhando uma segunda edição em 1944 (SAMBAQUY, 1944). 

Outra proposta habilidosa foi a criação, no âmbito do DASP, de um curso pre-

paratório para bibliotecários5 (WAHRLICH, 1983). Formalizado através do Decreto nº 6.416, o 

curso, com duração de seis meses, oferecia aos funcionários aprovados a oportunidade de se-

rem promovidos à carreira de bibliotecário (BRASIL, 1940a), seguramente mais respeitável e 

melhor remunerada. Considerado isoladamente, esse curso seria apenas mais uma formalidade 

                                                 
5 De acordo com Wahrlich (1983, p. 240-241) esse curso foi criado por um ato isolado, sem relação com a institucionalização, 
no DASP, de seu amplo programa de preparação, aperfeiçoamento e especialização de funcionários que, apesar de instituído 
em 1940 (BRASIL, 1940c), só começou a funcionar após ser regulamentado em 1942 (BRASIL, 1942a). Foi no contexto des- 
se programa que ficaram conhecidos os cursos de administração ministrados pelo DASP, pois eles acabaram contribuindo 
para o delineamento da administração como área do conhecimento. 
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burocrática, mais um artifício de controle operado pelo aparelho administrativo. Tal avaliação 

parece ainda mais natural quando se verifica que a idéia do curso está inequivocamente atrela- 

da à reordenação da carreira de bibliotecário (SAMBAQUY, 1950a; DIAS, 1958; MORAES, 

1983), empreendida pelo DASP cinco meses antes por meio do Decreto-lei nº 2.166 (BRASIL, 

1940d), em relação ao qual o referido Decreto nº 6.416 é apenas a regulamentação. Despindo-o 

de seu contexto, porém, uma leitura como essa empobrece o projeto e subtrai sua força, negan- 

do-lhe a habilidade para intervir e o poder de influenciar, organizar e alterar o rumo dos acon-

tecimentos. 

Uma análise mais sugestiva poderia ser obtida se mantivéssemos em mente a na-

tureza híbrida e complexa dos fenômenos sociais. Por esse ângulo, a reforma e o curso compo-

riam, juntos, um dispositivo articulado cujo principal objetivo seria produzir – de início apenas 

no âmbito do serviço público6 – bibliotecários comprometidos com as práticas e as técnicas ex- 

perimentais desenvolvidas na Biblioteca do DASP. Esse desígnio, contudo, não esgotava o sen- 

tido do projeto. Embora aquele grupo viesse se fazendo notar – tanto na administração pública 

como no meio biblioteconômico em geral7 – o que se ambicionava era conseguir transformar o 

saber gerado a partir daquelas experiências num ponto de passagem obrigatório para o exercí-

cio da profissão. Sob esse enfoque, o curso representava a oportunidade de estender as condi-

ções de trabalho que vigoravam na Biblioteca-laboratório a outros espaços, permitindo a repro- 

dução uniforme daquele conhecimento. 

Englobando três disciplinas – catalogação e classificação; administração e orga- 

nização de bibliotecas; bibliografia e referência – o curso criado pelo DASP possuía um cará-

                                                 
6 Afinal, a quantidade de bibliotecários fora da esfera pública ainda era irrisória. Além disso, a hegemonia administrativa do 
Estado Novo acabava produzindo um mercado de trabalho em contínua expansão, não apenas para bibliotecários mas para 
uma série de outros profissionais (SAMBAQUY, 1950b; WAHRLICH, 1983). 
7 Em carta de 23 de outubro de 1940, escrita em papel timbrado do Departamento de Cultura de São Paulo, Rubens Borba de 
Moraes, então diretor da Biblioteca Municipal daquela cidade, dirige-se a Lydia para solicitar o envio de dez exemplares da 
separata que traz o Esquema da organização da Biblioteca do DASP. Referindo-se a esse trabalho como “um dos melhores, 
no gênero, que têm aparecido no Brasil ultimamente”, ele prossegue, afirmando que “esta Biblioteca tem grande empenho em 
possuir diversos exemplares dessa separata para o curso de biblioteconomia que possui” (MORAES, 1940).  
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ter prático, “sempre que possível”. Para que  esse aspecto inovador se tornasse efetivo, o curso 

previa um estágio, definido como uma espécie de “treinamento em serviço”, um acompanh a-

mento dos trabalhos que se realizavam em “bibliotecas e outros serviços”, “oficiais ou particu - 

lares” (BRASIL , 1940a, art. 2º, § 3º). O texto legal mencionava também a necessidade de con- 

tar com a colaboração das “ bibliotecas e serviços oficiais”, cujos responsáveis deveriam permi- 

tir “aos funcionários, quando em desempenho das obrigações do curso, o acesso às estantes8 e o 

manuseio de catálogos e obras que [estes julgassem] necessários à preparação dos trabalhos” 

(BRASIL, 1940a, art. 2º, § 4º). Moderno, esse perfil didático chocava-se frontalmente com o 

que era adotado pelo curso superior de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. Neste último 

eram ministradas, num período de dois anos, quatro disciplinas: bibliografia; paleografia e di- 

plomática; história literária, com aplicação à bibliografia; iconografia e cartografia (FONSECA, 

1957; DIAS, 1958; CASTRO, 2000). Contudo, como reconhecia Caetano Dias em 1958, as 

“ [… ] bibliotecas se ressentiam de uma preparação mais racional, mais prática, dos bi-

bliotecários aos quais eram confiados seus serviços. De nada valiam, para esses casos, 

os conhecimentos altamente especializados ministrados no curso da Biblioteca Nacio-

nal. [… ] [E]ste, a rigor, somente preparava o bibliotecário para o exercício da profissão 

num determinado tipo de biblioteca: a Biblioteca Nacional. [… ]” (DIAS, 1958, p. 11)  

Oferecido em bases semestrais durante quatro anos consecutivos – entre 1941 e 

19449 – o curso do DASP formou um número significativo de bibliotecários. Os próprios pro-

fessores foram influenciados pelo novo modelo de Biblioteconomia que o curso disseminava. 

Ainda em 1943, numa conferência pronunciada na Casa do Estudante do Brasil, Rubens Borba 

                                                 
8 A questão do livre acesso às estantes é emblemática, pois sua adoção representava uma ruptura radical com o passado e a 
tradição (SAMBAQUY, 1940a). Nenhuma biblioteca brasileira, pública ou particular, o praticava naquele período, exceto a 
Biblioteca George Alexander, do Mackenzie College, em São Paulo, dirigida por outra bibliotecária pioneira, Adelpha Silva 
Rodrigues de Figueiredo (UNIVERSIDADE, 2004a, 2004b, 2004c), e a Biblioteca do DASP. 
9 Ainda nos foi possível recuperar, principalmente em sebos cariocas, várias das “apostilas” utilizadas nesses cursos. É nossa 
idéia proceder futuramente a um estudo consistente desse material. 
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de Moraes assim se expressava a respeito do mesmo: 

“ [… ] Muito se deve ao DASP, que instituiu excelentes cursos, criou a carreira de bi-

bliotecário e fez da sua biblioteca um centro de aperfeiçoamento para todos os que es-

tão ligados a esses problemas. [… ]” (MORAES, 1983, p. 21)  

O valor estratégico do curso de preparação de bibliotecários criado pela Biblio-

teca do DASP naquele ano de 1940 só pode ser avaliado com clareza, como se vê, pela rique-

za das interfaces que ele estabeleceu e pela diversidade das mudanças que ele foi capaz de ope- 

rar nos anos seguintes. Sobretudo a mais significativa entre todas elas: a completa reformulação 

do curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. Sob a égide de um tempo que se prenun-

ciava glorioso – como o foi de fato – Josué Montello10, também professor dos cursos do DASP, 

foi quem a conduziu em 1944, no período em que à sua frente estava Rodolpho Garcia, o mes- 

mo que em 1914 escrevera sobre os sistemas de classificação bibliográfica e suas vantagens 

(FONSECA, 1961). Lydia Sambaquy, mentora e articuladora dessa transformação, foi nomea- 

da professora de Catalogação e classificação do curso em março de 1945 (QUEM, 1971). 

Voltando a meados de 1941, constatamos então o quanto a Biblioteca do DASP 

pouco a pouco se fortalecia, convertida em modelo de funcionamento e de atuação profissio-

nal para todo um conjunto de repartições públicas semelhantes, já existentes ou em implanta-

ção. Por outro lado, tendo trilhado os primeiros e decisivos passos, Lydia parecia já ter escolhi- 

do seu caminho em direção ao futuro. Cada vez mais engajada, porém, ela se propunha mais. A 

oportunidade que faltava surgiu logo em seguida: Lydia recebeu sua própria bolsa de estudos 

para freqüentar a famosa School of Library Service da Columbia University. O grande investi- 

mento que ela vinha realizando desde 1938 finalmente produzia frutos concretos, embora eles 

se materializassem na perspectiva de novos investimentos. 
                                                 
10 Para uma análise detalhada da reforma conduzida por Josué Montello nos cursos da Biblioteca Nacional e um relato com-
petente da evolução do ensino da Biblioteconomia no Brasil deve-se consultar a obra de Caetano Dias (1958). Fonseca 
(1957) e Castro (2000) também oferecem informações importantes. 
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Em agosto de 1942, como parte da Exposição de Atividades de Organização do 

Governo Federal – evento promovido pelo DASP em comemoração ao seu quarto aniversário 

(WAHRLICH, 1983, p. 344-348) – Lydia pronunciou uma conferência na Biblioteca intitula-

da A ação social da biblioteca pública. A palestra, proferida logo após seu retorno dos Estados 

Unidos, representava uma espécie de prestação de contas de sua viagem. O tema do evento, 

“situação da biblioteconomia nacional”, foi objeto de discussão entre os presentes depois da 

apresentação. Após extenso e minucioso relato da situação das bibliotecas americanas naquele 

período, Lydia finalizava o documento citando alguns tópicos daquele que viria a ser seu pro-

grama de trabalho nos anos seguintes: 

“ [… ] O Departamento Administrativo do Serviço Público já há muito compreendeu o 

grande valor da biblioteca e com grande entusiasmo vem envidando poderosos esfor-

ços para apressar o mais possível a sua evolução no Brasil. 

A divisão da carreira de bibliotecário, os cursos de treinamento e formação de biblio-

tecários, os projetos de organização de bibliotecas modernas, como o magnífico proje-

to da biblioteca do Ministério da fazenda, o código de catalogação, que está sendo ela-

borado, são atestados vivos de seu grande interesse pelo progresso da biblioteconomia 

nacional. [… ]” (SAMBAQUY, 1942)  

Ainda em novembro daquele ano, a mesma Exposição de Atividades de Organi- 

zação do Governo Federal foi levada a São Paulo. Nesta cidade, mais precisamente no Salão 

Nobre de sua Biblioteca Pública, Lydia apresentou outra conferência, intitulada Como a biblio- 

teca pode e deve servir ao Brasil. É interessante observar nesse texto que, entremeada a consi- 

derações de natureza geral sobre a guerra que se desenvolvia na Europa, sobre a urgência da 

colaboração de todos os indivíduos e sobre a importância do livro e das bibliotecas nesse con-

texto, Lydia se refere à Biblioteconomia, aos bibliotecários e a seus planos de ação para o fu- 

turo de uma maneira muito especial: 
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“ [… ] Já é tempo de possuirmos, em cada cidade, um sistema de bibliotecas que, desdo- 

brando-se em sucursais, sub-sucursais e agências, leve a cada bairro, a cada canto da 

cidade, a cada indivíduo em particular, o grande auxílio que o livro representa. 

É natural que, quando congregamos nossas energias para um esforço pelo progresso 

dos nossos trabalhos, quando nos traçamos um novo plano de ação, do qual devem sor- 

tir melhores resultados do que daquele que o antecedeu, quando desejamos aperfeiçoar 

a nossa produção para melhor servir, sentimos necessidade absoluta de analisar o nos-

so programa passado, os trabalhos realizados, pesar os seus efeitos, para podermos, en- 

tão, seguindo a experiência adquirida, traçar melhor programa e evitar os erros conhe-

cidos. 

Não sabemos qual é a sensação daqueles que, olhando o passado, encaram o futuro com 

um sorriso estampado no rosto, retratando satisfação e orgulho, porque nada precisa-

rão modificar em seu programa, pois tudo já foi feito, não existindo em seus trabalhos 

erros a corrigir. Não sabemos qual é a sua sensação porque no campo da bibliotecono- 

mia ainda quase tudo está por ser feito e o nosso sentimento, ao olhar para trás, não é 

de triunfo e orgulho pelo que já existe, mas de coragem e entusiasmo, porque muito 

temos ainda para fazer, porque muito poderemos ainda realizar. 

Poderemos fazer de nossas bibliotecas perfeitos laboratórios de pesquisa e estudo; po-

deremos fazer de nossas bibliotecas valiosos centros de informação e de orientação 

profissional; poderemos fazer de nossas bibliotecas ricos e eficientes serviços de docu- 

mentação; poderemos fazer de nossas bibliotecas preciosos centros de recreação inte-

lectual e, ainda, poderemos fazer de nossas bibliotecas escolas ativas, de valor inestimá- 

vel para a evolução da cultura e da educação em nosso país. 

[… ] 

A BIBLIOTECA COMO UM LABORATÓRIO DE PESQUISA E DE ESTUDO 

Vejamos a biblioteca como um laboratório de pesquisa e estudo. 

Com exceção da biblioteca infantil, para todos os outros tipos de biblioteca essa é uma 
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de suas funções primordiais. 

Quem considera a imensa riqueza da produção escrita sobre todos os assuntos e sabe 

que até mesmo o especialista fica desnorteado diante da bibliografia completa das pu-

blicações em sua especialização, quem avalia o que é uma biblioteca constituída de mi- 

lhões de livros, compreende a necessidade não só da perfeita classificação e cataloga-

ção desse material, mas também entende a necessidade absoluta de sua seleção. 

É por isso que a biblioteca moderna se impôs a tarefa de aproveitar as suas pesquisas 

bibliográficas para aliviar o técnico, o cientista, ou qualquer estudioso, de buscas inú-

teis, de pesquisas já realizadas. Comprometeu-se a biblioteca hodierna a mostrar ao lei- 

tor aquilo que já existe escrito sobre o trabalho que ele se propõe a realizar, para que 

não seja repetido o que já foi feito e sim melhorado e ampliado. 

[… ] 

A BIBLIOTECA COMO CENTRO DE INFORMAÇÃO E DE RECREAÇÃO 

É na biblioteca pública que podemos fazer, de maneira mais clara e mais precisa, a dis- 

tinção entre as várias funções da biblioteca. A simples visão do aspecto de uma biblio-

teca pública em plena atividade incute, em quem o observa, fé em seus trabalhos e per- 

feita compreensão do seu valor. Nela vemos distintamente as suas variadas funções de 

laboratório, de estudo e de pesquisa, de centro de documentação e informações biblio-

gráficas e de centro de recreação intelectual. 

[… ] 

A BIBLIOTECA E A NOSSA MOBILIZAÇÃO INTELECTUAL 

Em verdade, na nossa mobilização intelectual, a tarefa que assiste às bibliotecas é tão 

vasta e complexa, que só será executada se houver a mais estreita cooperação entre elas, 

visando a utilização em comum dos seus valiosos recursos. 

[… ] 

Para isso as bibliotecas devem, em primeiro lugar, procurar encontrar, para poderem o- 

ferecer aos interessados, todo o material bibliográfico que, de qualquer modo, tiver va-
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lor para os trabalhos diretamente relacionados à mobilização econômica. Em segundo 

lugar, elas devem esforçar-se, tanto quanto possível, para despertar o interesse pela lei- 

tura desse material. 

Considerando-se o imenso campo em que a biblioteca pode agir, se nos lembrarmos de 

sua influência nas escolas, nas universidades, nos meios rurais e urbanos, nas fábricas, 

nas repartições públicas e nas instituições as mais diversas, pode-se ter uma idéia do 

quanto ela é capaz de trabalhar para que cada um receba a melhor instrução sobre o que 

deve fazer, no que se refere à parte que lhe toca no movimento de mobilização econô- 

mica. 

[… ] 

O QUE O DASP ESTÁ FAZENDO PELO  

DESENVOLVIMENTO DA BIBLIOTECONOMIA NACIONAL 

[… ] 

Quem conhece a Biblioteca do DASP, quem já viu as suas duas pequenas e acanhadas 

salas, cheias de mesas, estantes e leitores, dificilmente é levado a acreditar que ela pos- 

sa realmente significar alguma coisa. No entanto, para nós ela muito representa. Repre- 

senta, em um pequeno mas valioso ensaio, a biblioteca moderna, a escola ativa de que 

tanto necessitamos. Essa biblioteca moderna que já está vitoriosa na capital paulista e 

cuja causa, no Rio de Janeiro, a Biblioteca do DASP foi uma das primeiras a advogar. 

[… ] 

Por isso, contrariando profundamente as afirmações dos entendidos, que asseguram que 

o povo brasileiro ainda não está suficientemente educado para que os livros de nossas 

bibliotecas lhe possam ser confiados, o DASP, em sua própria Biblioteca, organizou um 

campo de experimentação, ou laboratório, em que seriam observados os resultados prá- 

ticos da técnica preconizada pela biblioteconomia moderna. 

Assim, a Biblioteca do DASP, que, segundo as antigas praxes, deveria ser reservada ao 

uso dos funcionários daquele Departamento, transformou-se em uma biblioteca pública, 
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onde é permitido o livre acesso às estantes, onde existe catálogo dicionário e um servi- 

ço de referência na sua concepção mais liberal; em uma biblioteca onde os livros são 

arrumados nas estantes segundo a ordem natural dos símbolos de uma classificação de 

assuntos; em uma biblioteca que faz o empréstimo de livros para leitura a domicílio, fi- 

nalmente, transformou-se em uma biblioteca onde deve ser oferecido aos leitores o má- 

ximo de auxílio com o mínimo de exigências. 

[… ] 

Segundo esperamos, o SIC, ou Serviço de Intercâmbio de Catalogação, organizado pe-

la Imprensa Nacional sob os auspícios da Biblioteca do DASP, constituirá, dentro em 

breve, um poderoso elemento para que os nossos catálogos se transformem em instru- 

mentos bibliográficos os mais perfeitos; para que os trabalhos de catalogação atinjam 

a mais apurada técnica e, enfim, para que consigamos isso pelo menor preço. Com a uti- 

lização desse sistema, em pouco tempo as coleções pertencentes às nossas bibliotecas 

poderão estar com a sua catalogação perfeitamente em dia, facilitando também, sobre- 

maneira, a formação, para as nossas bibliotecas, de valiosos catálogos coletivos. 

[… ] 

O QUE SE ESPERA DA CONTRIBUIÇÃO DE SÃO PAULO 

[… ] 

Muito temos que aprender com as bibliotecas de São Paulo e muito poderemos execu-

tar em união com as bibliotecas paulistas. 

[… ] 

Precisamos de bibliotecas como esta Biblioteca Municipal [… ]. 

Precisamos de bibliotecas universitárias e escolares, assim como de bibliotecas de refe- 

rência, perfeitas e eficazes e, para isso, muito se espera da contribuição de São Paulo. 

Em estreita cooperação poderemos transformar as nossas bibliotecas nas escolas ativas 

que elas devem ser, para melhor fazermos a utilização do livro, que tem, como sabemos, 

tão grande e valioso poder. [… ]” (SAMBA QUY, 1943) 
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Não é preciso dizer que este texto enfatiza e esclarece algumas das conclusões a 

que já havíamos chegado por outras vias. Embora o faça dentro de outro contexto e levada por 

outras motivações, Lydia reconhece aqui o caráter experimental das práticas que desenvolveu 

na Biblioteca do DASP11. Por outro lado, ela define uma postura que muito irá influenciá-la 

daí para frente: a da cooperação entre bibliotecários e entre bibliotecas. 

Como também se observa perfeitamente, este discurso, proferido no dia 3 de no- 

vembro de 1942, representa uma ruptura nas idéias de Lydia e no modo como ela as descreve12. 

Enriquecido por referências à documentação, aos laboratórios, às pesquisas e aos cientistas, es- 

te texto caracteriza a entrada de Lydia numa outra esfera de saber. A Biblioteconomia não está 

mais sozinha neste cenário. A seu lado, agora, está a Documentação. Já não se trata mais, nem 

exclusiva nem principalmente, da organização dos acervos e de sua perfeita ordenação nas es- 

tantes à espera de que um usuário bem-informado chegasse e soubesse o que escolher. Nesse 

novo contexto o bibliotecário detém uma postura pró-ativa, de efetivo envolvimento com seu 

usuário, de interessada e influente disseminação dos registros do conhecimento. É uma nova 

visão de mundo que se adota aqui. 

Outras idéias que sairão deste texto para o futuro são a disseminação da infor-

mação, a criação de bibliotecas públicas, os catálogos coletivos, a organização de sistemas de 

bibliotecas e a concentração de metadados num único centro gestor, concepção que Lydia irá 

aprofundar e que mais tarde servirá de fundamento à criação do Instituto Brasileiro de Biblio-

grafia e Documentação – o IBBD. Se tivermos em mente que este texto foi escrito em 1942 – 

e não, por exemplo, em 1952 – ficaremos ainda mais atônitos frente à constatação das realiza-

ções de Lydia Sambaquy no âmbito da Biblioteconomia, da Documentação e, por que não, da 

Ciência da Informação – mesmo que ela ainda não empregasse tal expressão. 

                                                 
11 Num texto de 1983 ela se refere à Biblioteca do DASP como um “projeto -piloto” (SAMBAQUY, 1983).  
12 É curioso, mas compreensível, que essa ruptura tenha se processado justamente após sua viagem aos Estados Unidos. O que 
nunca saberemos exatamente, porém, é o que a despertou para essa nova postura. 



 

 

 

 

 

 

 

4 – Lydia e o SIC 
 

 

Considerado “a maior  experiência bibliotecária brasileira” por Rincon Ferreira e 

colaboradores (FERREIRA et al., 1979, p. 67) e trabalho de impacto “irrelevante” sobre as bi - 

bliotecas brasileiras por Briquet de Lemos (LEMOS, 1979, p. 100), o SIC – como ficou conhe- 

cido o Serviço de Intercâmbio de Catalogação – foi um projeto ambicioso cujo principal obje-

tivo era estabelecer uma rede cooperativa de bibliotecas para a catalogação de livros. Criado em 

1942 por Lydia Sambaquy, o SIC compunha, ao lado de outras iniciativas, o laboratório experi- 

mental em que se havia transformado a Biblioteca do DASP no início da década de 1940. Re- 

sultado de uma visita de Lydia à Biblioteca do Congresso Americano, onde ela teve oportuni-

dade de observar com detalhes um serviço semelhante que existia desde o início daquele sécu-

lo (BARBOSA, 1978), o SIC caracterizou-se como uma tentativa ousada e inovadora de inte-

grar as bibliotecas brasileiras num único sistema de geração e distribuição massiva de metada- 

dos, mantido através de um mínimo alinhamento técnico entre elas (SAMBAQUY, 1949a). 

Planejado e coordenado por Lydia, o SIC constituiu a principal bandeira de seu 

projeto de Biblioteconomia brasileira nos anos seguintes e mesmo mais adiante, após o fim do 

Estado Novo e seu afastamento da Biblioteca do DASP. A idéia que fundamentava o SIC era a 
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da cooperação. Consciente da amplitude do território brasileiro, do desequilíbrio do desenvol-

vimento econômico e social em suas diversas regiões e da disparidade do estágio de proficiên- 

cia que predominava entre as bibliotecas do país, Lydia compreendeu que só uma ação coope-

rativa sistemática poderia produzir um progresso geral, simultâneo e uniforme, das múltiplas 

unidades de informação nacionais. Esse progresso, contudo, não era visto como um fim em si 

mesmo, mas como meio de alavancar e sustentar o crescimento e a valorização da Biblioteco-

nomia brasileira, equiparando-a a outras atividades produtivas indispensáveis à nação. 

Há poucas informações consolidadas sobre o SIC. Os dados de que se poderia 

dispor para efetuar uma análise mais criteriosa de sua organização e de seu funcionamento en- 

contram-se dispersos em documentos e publicações impressas que, quase sempre, são de difí-

cil acesso. Briquet de Lemos, citando Carlos Victor Penna13, afirma que até 1968 o serviço 

tinha produzido fichas catalográficas para mais de cem mil livros, agregando e atendendo a 

cerca de trezentas bibliotecas, o que não é desprezível (LEMOS, 1979, p. 100). 

Examinando sua paralisação em 1972, após trinta anos de atividade, Rincon Fer- 

reira e colaboradores, baseados em relatório do IBBD14, apontam alguns fatores que teriam con- 

tribuído para a falência do sistema. Dois deles merecem destaque: (a) a ausência de padroniza- 

ção dos instrumentos técnicos utilizados para elaborar as fichas – em especial o código de ca- 

talogação e a lista de cabeçalhos de assunto – e (b) as divergências existentes, desde os primei- 

ros anos, entre os critérios adotados pela coordenação do sistema no Rio de Janeiro e os crité-

rios defendidos por influentes bibliotecários paulistas (FERREIRA et al., 1979, p. 68-69). Co- 

mentando os problemas do SIC, Briquet também faz referência a essa problemática, afirman-

do que o “insucesso” do SIC não deve ser atribuído apenas às suas “deficiências intrínsecas”, 

mas a uma “inf lexível resistência à efetiva implementação da cooperação, encoberta por argu- 

                                                 
13 PENNA, Carlos Victor. The planning of library and documentation services. 2. ed. Paris: Unesco, 1967 apud LEMOS, 1979. 
14 Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. Comunicações. Rio de Janeiro, 1973. Serviço de Intercâmbio de 
Catalogação (SIC), seção 7 da numeração progressiva apud FERREIRA et al., 1979. 
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mentos bizantinos sobre as vantagens e desvantagens de regras de catalogação e sistemas de 

classificação” (LEMOS, 1979, p. 102).  

Para analisar o problema da padronização – ou melhor, da falta de padronização 

– dos instrumentos metrológicos de que se valiam os bibliotecários de então para gerar as fi-

chas catalográficas de cada livro, é necessário que se recorde que naquela época esta era uma 

questão central na Biblioteconomia. Em todo o mundo – mas sobretudo nos Estados Unidos, 

Europa e Inglaterra – eram empreendidos esforços verdadeiramente extraordinários para defi-

nir regras que fossem aceitas mais amplamente, para além de suas respectivas regiões de ori-

gem (JOACIM, 2003). Na realidade, desde o começo do século XIX essa preocupação havia 

marcado o trabalho de bibliotecários como Antonio Panizzi, na Grã-Bretanha (CARPENTER, 

2003), Charles Jewett, Melvil Dewey e Charles Cutter na América (BLAKE, 2003), Otlet e La 

Fontaine na Bélgica (BRADFORD, 1961; RAYWARD, 1996), para só citar alguns dos exem- 

plos mais conhecidos15. 

No Brasil não era diferente. Mas como aqui não havia normas ou padrões nacio- 

nais que regulassem a matéria16, utilizavam-se códigos e esquemas alienígenas de arranjo e ta- 

bulação de dados. Só que isso também provocava problemas, pois cada um dos dois grupos que 

havia introduzido a Biblioteconomia de base americana no país, o paulista e o carioca, defen-

dia critérios distintos: o primeiro adotava o Código de Catalogação da American Library As-

sociation (RULES, 1949; REGRAS, 1956); o segundo seguia o código da Biblioteca Apostóli- 

ca Vaticana (BIBLIOTECA, 1949, 1962; SAMBAQUY, 1949b, 1962). 

A questão da definição de padrões uniformes de registro, acesso e recuperação, 

                                                 
15 Para uma visão mais abrangente dessa problemática cf. MURRA, 1951; SHERA & EGAN, 1951; GOMES, 1975; FON-
SECA, 1979a; SEALOCK & LEHNUS, 1979; SOUSA, 1979; RAYWARD, 1992, 1994; GARCÍA VALENZUELA, 1998; 
PEREIRA, 2000; MATTELART, 2002 e RAYWARD, 2003. 
16 Não é que não houvesse interesse em desenvolvê-los, ao contrário. Uma das primeiras preocupações de Lydia quando deu 
início às atividades do SIC foi a elaboração de um código de catalogação brasileiro (SAMBAQUY, 1942, 1943), que aten-
desse às peculiaridades e especificidades dos problemas lingüísticos e bibliográficos nacionais. Entretanto, as várias tentati-
vas empreendidas, por ela e por outros bibliotecários, para preparar um instrumento como esse, sempre acabaram esbarrando 
na dificuldade de chegar a acordos consensuais (EVANS, 1948). 
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como se sabe, é fundamental para a sobrevivência dos sistemas e redes de informação. É preci- 

so recordar, porém, que ela nunca se reduz ao seu aspecto meramente técnico. Sempre estarão 

em jogo outros pontos – políticos, principalmente, mas também relativos a disputas de cienti-

ficidade, autoridade, jurisdição e competência – que muitas vezes escapam ao controle racio-

nal e podem acabar bloqueando todos os esforços em direção a um objetivo que se pretende co- 

mum. Por outro lado, como salientam Bowker e Star, em “d isputas por padrões” 17 como essa, 

uma vez alcançada a estabilidade, os vestígios das inúmeras e acaloradas discussões, acordos e 

dissensões se apagam, tornando transparentes todos os matizes e invisível toda a riqueza das 

pluralidades (BOWKER & STAR, 1996, 1999). 

Embora fossem capazes de perceber as vantagens que a padronização das nor-

mas traria, todos os envolvidos mantinham-se na estrita defesa de seus critérios e de suas polí-

ticas, de seus princípios e de suas conveniências. A disputa, porém, celebrizou-se18. Escrito pa- 

ra rebater comentários críticos de bibliotecários paulistas, o trabalho O Serviço de Intercâmbio 

de catalogação e as críticas que lhe são feitas (SAMBAQUY, 1953; SAMBAQUY & MOR-

TE, 1955) não ajudou a esclarecer a questão. Preso entre os dois pólos da disputa, o problema 

da padronização cristalizou-se e foi esquecido por completo. Bem mais tarde, a publicação da 

segunda versão das Regras de Catalogação Anglo-Americanas, logo aceitas internacionalmen-

te, acabou por sepultar para sempre a história dessa controvérsia. 

É essencial assinalar no entanto que essa disputa se coloca como um fenômeno 

especialmente significativo na evolução e presente situação da Biblioteconomia no Brasil. E não 

apenas no que se refere aos padrões propriamente ditos, mas sobretudo em relação ao conjun-

to de idéias, princípios, posturas e fundamentos – alguns de natureza especificamente teórica 

– que no calor dessa e de outras controvérsias intelectuais, se constituiu, se desenvolveu, se ne- 

                                                 
17 A expressão original é “standards struggles”.  
18 Na verdade, a questão das disputas entre São Paulo e Rio de Janeiro é bem mais antiga e mais complexa. Cf. GOMES, 
1993 e OLIVEIRA, 2000. 
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gociou e se definiu. O cuidadoso resgate dessas “coisas maçantes” (STAR, 1999, 2000), numa 

perspectiva que busque iluminar os aspectos macro e micro-sociológicos que os sustentaram e 

influenciaram – em investigações que examinem como e porque tais polêmicas se fundaram e 

se dissolveram, que alterações elas operaram – seria extremamente enriquecedora, pois ajudaria 

a revelar como foram sendo produzidas as características da Biblioteconomia brasileira. 

Uma peculiaridade do SIC ainda negligenciada pela literatura mas que aparenta 

ser extremamente relevante para entender a maneira como a Biblioteconomia definiu seus con- 

tornos no país está associada à capacidade desse serviço para funcionar como uma extensão 

das práticas que eram introduzidas e experimentadas na Biblioteca do DASP. É verdade que o 

SIC nunca teve um alcance assim tão amplo. Em 1953, por exemplo, o SIC coordenava oitenta 

e oito bibliotecas, como se vê na Figura 1, com unidades localizadas em Minas Gerais, Para-

ná, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Sul e São Paulo, além das bibliotecas do 

Rio de Janeiro e da Guanabara (FUNDAÇÃO, 1953). Em 1959, já sob a tutela do IBBD, esse 

quadro não havia se alterado, a não ser pelo número de unidades cooperantes, que subira para 

cento e trinta (SAMBAQUY, 1959). 

Figura 1 

 
Fonte: FUNDAÇÃO, 1953, p. iv. 
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A despeito do alcance talvez reduzido do SIC, sua importância como programa 

de extensão das práticas, discursos e ferramentas que formavam a Biblioteconomia moderna e 

cooperativista não parece negligenciável, especialmente entre 1947 e 1953. Afinal, de acordo 

com Laura Russo, até 1959 havia apenas dez escolas de Biblioteconomia no país, sendo so-

mente cinco fora do eixo Rio-São Paulo – Bahia (1942), Rio Grande do Sul (1947), Pernambu- 

co (1950), Minas Gerais (1950), Paraná (1952) (RUSSO, 1966). Acreditamos, portanto, que es- 

se aspecto deva ser avaliado segundo os mesmos critérios que se utilizam para considerar que 

as bolsas de estudo oferecidas a candidatos de outros estados pelos cursos de Biblioteconomia 

do Departamento de Cultura de São Paulo, do DASP e da Biblioteca Nacional representaram 

uma forma de disseminar argumentos, conceitos e comportamentos. 

Em meados da década de 1950, era nessa perspectiva que Antonio Caetano Di-

as, por exemplo, explicava o desenvolvimento e a expansão da área19: 

“ [… ] A concessão de bolsas de estudo [… ] proporcionou o início da descentralização 

do ensino, formando candidatos oriundos de outros estados que, mais tarde, viriam a 

se constituir em elementos de divulgação dos métodos de ensino da Biblioteconomia. 

[… ]”  (DIAS, 1958, p. 13) 

De modo análogo, podemos afirmar que o SIC fez sua própria escola, formando 

alguns dos melhores quadros da Biblioteconomia nacional. Toda uma geração de profissionais 

altamente treinados e qualificados, mais tarde responsável por contribuições individuais e cole- 

tivas de grande relevo e especial impacto para a área e para o país, deu seus primeiros passos 

no SIC. Celia Ribeiro Zaher, Jannice Monte-Mór, Alice Príncipe Barbosa e Miriam Gusmão são 

algumas das bibliotecárias cujas trajetórias parecem ter sido marcadas pela influência da carti- 

                                                 
19 O primeiro a utilizar este argumento parece ter sido Edson Nery (FONSECA, 1957, p. 96), mas Borba de Moraes, na déca-
da de 1970, seguiu o mesmo raciocínio ao afirmar que “em 1943 [… ] as antigas bolsistas da escola paulista estavam inician-
do cursos que estabeleceriam bases seguras para um futuro desenvolvimento [da Biblioteconomia]” (MORAES, 1983, p. 33).  
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lha do SIC. No manuscrito de um discurso que fez, em 1962, para comemorar os vinte anos de 

existência do SIC20, encontram-se muitos outros nomes, a quem Lydia agradece dizendo: 

“ [… ] Há 20 anos [… ] falo, sistematicamente, sobre este Serviço. Em aulas e fora delas. 

Mas, nesta oportunidade, o faço com especial agrado, porque desejo manifestar de pú-

blico minha sincera admiração pelo grupo que realmente tem trabalhado pelo desenvol- 

vimento, no país, do intercâmbio entre bibliotecas. Na verdade tenho falado muito, mas 

quem tem trabalhado de fato é esse grupo de bibliotecários que, antes do Instituto Bra-

sileiro de Bibliografia e Documentação existir e depois da criação deste Instituto, tem 

demonstrado sempre, por todos os modos e por todos os meios, inexcedível dedicação, 

competência, lealdade, tenacidade, entusiasmo, enfim uma série enorme de qualidades 

difíceis de serem reunidas em uma só equipe de trabalho. [… ]” (SAMBAQUY, 1962)  

Entretanto, o que melhor caracteriza a postura de todos esses profissionais – co- 

meçando pela própria Lydia Sambaquy – é, com certeza, sua capacidade de se adaptar às mu-

danças que se processaram no mundo e em sua área de trabalho no longo período entre 1940 e 

1970. Fundando ideologias, agenciando compromissos, negociando políticas, definindo prio- 

ridades, propondo conceitos, fixando procedimentos, estabelecendo parâmetros e administran- 

do conflitos, esses profissionais mantiveram-se em permanente sintonia com as estratégias e os 

movimentos de um campo que parece construir sua identidade através da coordenação de dis-

positivos e sistemas metrológicos cada vez mais complexos e esmerados. Não devemos per-

mitir que se apague de nossa memória, portanto, a lembrança de que foi uma antiga bibliotecá- 

ria do SIC que introduziu a Ciência da Informação no Brasil21, tal como Lydia havia feito 

antes com a moderna Biblioteconomia (PINHEIRO, 2002). 

                                                 
20 Este texto está transcrito no Anexo 2: Aniversário do SIC. 
21 Estamos fazendo referência, como se sabe, a Celia Ribeiro Zaher. Em 1970, enquanto diretora do IBBD, Celia criou o 
primeiro curso de mestrado em Ciência da Informação da América do Sul. Por outro lado, Celia e Hagar Espanha Gomes, 
outra profissional de valor, definiram as bases da Ciência da Informação no Brasil (GOMES, 1978, 1980; GOMES & ZA-
HER, 1972a, 1972b; ZAHER & GOMES, 1972a, 1972b; ZAHER, 1969, 1974). 
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Como se tentou demonstrar, portanto, seria indispensável proceder a um estudo 

meticuloso das problemáticas originadas no passado por iniciativas como o SIC – entre várias 

outras – para resgatar fatos históricos que porventura tenham contribuído para definir e confi-

gurar o quadro de questões epistemológicas desencadeado, a partir de 1970, pela emergência da 

Ciência da Informação. Afinal, compreendemos perfeitamente bem que a introdução de novos 

conceitos, posturas, instituições ou dispositivos não ocorre no vazio e sim em terreno já semea- 

do. Um estudo assim, orientado ao exame dos indícios de natureza histórica que, desfeita a obs- 

curidade, se apresentam como testemunhos capazes de expandir e enriquecer o entendimento 

de questões teóricas que se tornaram correntes para a área, permitiria enfrentar de modo mais 

conseqüente o conjunto de temas estratégicos que vêm sendo identificados nos últimos anos 

por programas de pesquisa e agências de fomento (PINHEIRO, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 – Lydia e a Documentação 
 

 

No princípio da década de 1940, o termo “documentação” parecia estar -se pro-

pagando rapidamente no serviço público federal. A manifestação inicial desse fenômeno ocor-

reu com a publicação do Decreto-lei nº 2.039, de 27 de fevereiro de 1940, que transformava o 

Serviço de Publicidade do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP – em Ser- 

viço de Documentação (BRASIL, 1940b). Beatriz Wahrlich afirma que essa mudança decorreu 

da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP – em 1939 e da conseqüente re- 

visão das atribuições do Serviço de Publicidade do DASP. Alterações semelhantes nos servi-

ços de publicidade do Ministério da Educação e Saúde e do Ministério da Agricultura22, pro-

cedidas naquele mesmo ano, teriam cumprido a mesma função (WAHRLICH, 1983, p. 413-

414). Nos anos seguintes, a mudança foi efetuada em outros órgãos: o Conselho Nacional de 

Águas e Energia Elétrica em 1941, o Ministério das Relações Exteriores em 1942, o da Mari-

                                                 
22 O Ministério da Agricultura constitui um caso à parte, já que seu Serviço de Publicidade Agrícola foi transformado em 
Serviço de Informação Agrícola, e não, como se poderia pensar, em “serviço de documentação agrícola”. Segundo Beatriz 
Caiado, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, criado em 1906, ganhou uma Seção de Publicidade e Biblioteca 
em 1909. Em 1910 esta seção foi transformada em Serviço de Informações e Biblioteca, o qual, por sua vez, foi alterado para 
Serviço de Informações e Divulgações em 1911. Todos esses setores incluíam, desde o início, uma biblioteca. Somente em 
1938, depois de toda uma série de reformas administrativas, cria-se então, no novo Ministério da Agricultura, um Serviço de 
Publicidade Agrícola (CAIADO, 1995, p. 26-38). Como se percebe, a questão da atividade bibliográfica no Ministério da Agri-
cultura está a exigir um estudo cuidadoso, que reverta a naturalidade com que se intercambiam todas essas expressões e re- 
vele as originais condições de uso de cada uma delas. 
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nha e o da Justiça e Negócios Interiores em 1943, o da Viação e Obras Públicas e o do Traba-

lho, Indústria e Comércio em 1944 (FONSECA, 1973, p. 42; WAHRLICH, 1983, p. 414, 423-

424). 

Inicialmente acreditávamos que a interpretação oferecida por Wahrlich era insu- 

ficiente e que o extensivo uso do termo naquele momento decorria preponderantemente da in- 

fluência exercida pela Biblioteca do DASP sobre o órgão e sobre seu principal dirigente, Luís 

Simões Lopes. Cedo entendemos, porém, que a questão era mais complexa, exigindo o aporte 

de informações históricas de outra origem e natureza. Assim, optamos por descrever a seguir as 

razões pelas quais acreditamos ter encontrado indícios de que as problemáticas da introdução 

e da recepção da Documentação no país ultrapassam os limites do presente trabalho, exigindo 

a realização de uma ou mais pesquisas inteiramente independentes, em que a singularidade do 

tema venha a ser melhor explorada. 

Antes de mais nada é preciso reconhecer que a explicação de Wahrlich nos pa-

recia insuficiente porque a autora não considerava qualquer relação entre os conceitos de Do-

cumentação e de Biblioteconomia, que julgávamos constituir, neste caso, um vínculo inevitá-

vel e, sobretudo, necessário. Além disso, tal conexão mostrava-se muito mais promissora, pois 

suas raízes se prolongavam até o final do século XIX, num encadeamento histórico potencial- 

mente mais fecundo. Disponível na literatura brasileira da área desde os trabalhos produzidos 

por Edson Nery da Fonseca na década de 1950, a ligação entre Documentação e Bibliotecono- 

mia nos conduzia diretamente à figura de Manuel Cicero Peregrino da Silva e às iniciativas por 

ele implementadas na Biblioteca Nacional durante os anos 1910 e 1920, traços seguros da en- 

trada do conceito no país e da nossa participação no movimento europeu liderado por Paul Otlet 

(FONSECA, 1957, 1973; RAYWARD, 1996). Em outras palavras, acreditávamos que o em-

prego do termo “ documentação” na década de 1940 devia-se a uma retomada, um resgate ou até 

um reconhecimento de sua plena validade naquele novo contexto. E a observação de Wahrlich 
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não contemplava esse aspecto. Não sendo propriamente equivocado, esse raciocínio provou-se, 

contudo, precipitado, tendo em vista que não foi possível identificar sinais da passagem entre a 

obra de Peregrino no início do século e o ressurgimento do conceito na década de 1940. Se de 

fato tal ligação existira, suas evidências não estavam disponíveis nos documentos com os quais 

estávamos trabalhando. 

Uma mudança de perspectiva parecia, portanto, indispensável para fazer face à 

absoluta ausência de dados que comprovassem qualquer relação entre o contato de Cicero Pe- 

regrino com Paul Otlet em 1911 (RAYWARD, 1996, p. 158) e o aproveitamento do termo “do - 

cumentação” no âmbito da reforma administrativa dirigida pelo DASP. Contrariamente, porém, 

havia diversos indícios negativos, em especial de natureza discursiva. Constatamos, por exem- 

plo, que o programa desenvolvido por Lydia na Biblioteca do DASP desde 1938 ainda não por- 

tava, em 1940, nenhum elemento pertinente à esfera da Documentação, mesmo considerando 

que naquele ano ela publicara um artigo sobre a Classificação Decimal de Bruxelas23 (SAMBA- 

QUY, 1940a). Verificamos também, por outro lado, que somente ao retornar de sua viagem aos 

Estados Unidos, em meados de 1942, ela começou a incorporar elementos discursivos compa-

tíveis com o projeto da Documentação – como salientamos em capítulo anterior. 

“ [… ] Poderemos fazer de nossas bibliotecas perfeitos laboratórios de pesquisa e estu-

do; poderemos fazer de nossas bibliotecas valiosos centros de informação e de orien-

tação profissional; poderemos fazer de nossas bibliotecas ricos e eficientes serviços de 

documentação [… ].” (SAMBAQUY, 1943)  

                                                 
23 O que queremos afirmar é que Lydia não precisaria ter tido qualquer contato com as obras de Paul Otlet ou do Instituto 
Internacional de Bibliografia para conhecer a Classificação Decimal de Bruxelas. Nesse período, o trabalho mais completo 
sobre classificação e catalogação era o livro da americana Margaret Mann (MANN, 1930, 1962), que sabemos ter sido adqui-
rido e utilizado por Lydia, pois ela o mencionava na carta a Cecilia Helena de Oliveira Roxo (SAMBAQUY, 1940b). Nas 
páginas 83 a 85 desta obra, a autora faz referência ao Instituto Internacional de Bibliografia e à Classificação Decimal Uni-
versal, ou de Bruxelas, citando-a como uma das edições da Classificação Decimal de Dewey e explicando corretamente o 
pedido de Otlet para traduzir e adaptar as tabelas e a autorização concedida por Dewey (RAYWARD, 1996). 
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Uma alternativa que poderia resultar interessante consistia em utilizar os dados 

disponíveis nas obras de Nery da Fonseca para tentar localizar outras informações relevantes, 

afinal, boa parte do que sabemos sobre a influência da Documentação no Brasil deve-se a Fon- 

seca, pesquisador que mais sistematicamente escreveu sobre a história da participação brasilei- 

ra na área (FONSECA, 1957, 1963, 1979a, 1992). Há vários estudos de Fonseca sobre Docu-

mentação (FONSECA, 1958, 1961, 1973), abordando diferentes aspectos de sua introdução, 

inserção e fixação no país: o movimento das idéias, a adoção das práticas e o emprego dos ins- 

trumentos de gestão produzidos pelo Instituto Internacional de Bibliografia, instituição sediada 

em Bruxelas que, como se sabe, concebia, desenvolvia e promovia os princípios da Documen-

tação (RAYWARD, 1996). Um dos melhores trabalhos desse autor sobre o assunto é o apêndi- 

ce (FONSECA, 1961) escrito para a tardia tradução brasileira da obra Documentation, do in- 

glês Bradford (BRADFORD, 1961), texto que uma década mais tarde seria revisto e ampliado 

para uma nova edição (FONSECA, 1973). Outro documento de autoria de Fonseca que apresen- 

ta informações relevantes sobre o tema é o livreto que descreve o trabalho bibliográfico desen- 

volvido pelo historiador Ramiz Galvão (FONSECA, 1963). 

De acordo com as pesquisas de Fonseca, os métodos e princípios que Paul Otlet 

e Henri La Fontaine defendiam e praticavam – antes mesmo de fundar o Instituto Internacional 

de Bibliografia em 1895 (RAYWARD, 1996) – já haviam conquistado adeptos importantes nos 

meios científicos e profissionais brasileiros na última década do século XIX. Entre os pioneiros 

encontravam-se o médico Juliano Moreira, o engenheiro Victor Freire e o bibliotecário Ramiz 

Galvão. A eles vieram juntar-se, nas décadas seguintes, outros nomes de peso: intelectuais co- 

mo Mario de Alencar e Rodolpho Garcia e bibliotecários como Alfredo Diniz (DINIZ, c1915) 

e Manuel Cícero Peregrino da Silva. 

Entre os pioneiros, Juliano Moreira é por certo o caso mais estimulante, pois seu 

interesse pelo Instituto Internacional de Bibliografia e pela mais significativa das suas bandei-
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ras, a classificação decimal, parece ter-se relacionado a questões propriamente científicas e não 

bibliográficas. Estudando a introdução no Brasil das modernas técnicas psiquiátricas, a pesqui- 

sadora Vera Portocarrero, por exemplo, destaca a atuação de Juliano na constituição de um sa- 

ber psiquiátrico que, ao lado das tecnologias de intervenção terapêutica, dos dispositivos insti-

tucionais para abrigo de loucos e de um corpo de profissionais especializados, instauram uma 

política de saúde mental articulada entre governo, sociedade e classe médica. Nesse contexto, 

“a c lassificação começa a ser vista como um instrumento médico-científico [… ] para um maior 

controle da população e da saúde, por meio da definição que torna patológicos os indivíduos 

desviantes do padrão da normalidade” (PORTOCARRERO, 2002, p. 99).  

“ [… ] A partir de Juliano Moreira, as questões de cunho científico – como conceito de 

doença mental, critérios de classificação, embasamento médico e terapêutico etc. – co- 

meçam a ser debatidas e, sobretudo, trazidas tanto quanto possível para a prática psiquiá- 

trica [… ].” (PORTOCARRERO, 2002, p. 100)  

Infelizmente, as pesquisas de Portocarrero resultaram infrutíferas quanto à loca- 

lização de uma tabela de classificação que tenha sido produzida por Moreira, pois a pesquisa-

dora declara que a mesma “não foi afinal encontrada em nenhum dos arquivos ou teses” (POR - 

TOCARRERO, 2002, p. 98). Considerando porém que Fonseca, baseado em Freire24, afirma 

que Juliano teria utilizado a classificação decimal na revista por ele dirigida, Annaes da Soci-

edade de Medicina e Cirurgia da Bahia (FONSECA, 1973), acreditamos que a questão me-

reça uma investigação de maior fôlego. Afinal, toda uma série de possíveis associações entre 

as práticas da Documentação e a atividade científica no Brasil ainda está por ser estudada (O-

LAGÜE DE ROS, MENÉNDEZ NAVARRO & ASTRAIN GALLART, 1993; ASTRAIN 

                                                 
24 FREIRE, Victor Alves da Silva. A bibliographia universal e a classificação decimal: subsidio para a participação do 
Brasil na organização internacional da bibliographia scientifica. São Paulo: C. Gerke, 1901. 38p. apud FONSECA, 1973. 
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GALLART, OLAGÜE DE ROS & MENÉNDEZ NAVARRO, 2001; GONZÁLEZ DE GÓ-

MEZ, 2002, 2003). 

Um dos primeiros a deixar registrado seu envolvimento com os critérios biblio- 

gráficos estabelecidos em Bruxelas foi Ramiz Galvão. Nomeado Bibliotecário25 em 1870, no 

contexto das novas posturas políticas sustentadas pelo então Ministro João Alfredo Corrêa de 

Oliveira (CARVALHO, 1994, p. 65), Galvão esteve à frente da Biblioteca Nacional até 1882. 

No exercício do cargo, uma de suas primeiras missões foi “estudar a orga nização das bibliote-

cas européias” (RODRIGUES, 1952, p. 74), tarefa que cumpriu entre 1873 e 1874. Durante os 

treze meses em que esteve na Europa, Ramiz Galvão visitou bibliotecas em Florença, Berlim, 

Zurique, Milão, Roma, Paris, Lisboa e Londres. Para Fonseca, o relatório que Galvão apresen-

tou26 mostra “como ele estava bem orientado a respeito dos menores detalhes da técnica bibl i-

oteconômica” daquele período (FONSECA, 1957, p. 97), já que, entre outras observações 

pertinentes, Galvão teria assinalado sua perplexidade diante da ausência de catálogo sistemáti-

co na Biblioteca do British Museum (FONSECA, 1963, p. 17-18; CARPENTER, 2003). 

Quando Ramiz Galvão deu início à reforma da Biblioteca Nacional, em 1876, a 

técnica biblioteconômica mais avançada já incluía algumas características bastante progressis-

tas – desenvolvidas principalmente pelo americano Charles Ammi Cutter, na década de 1860 – 

mas até então nunca postas em prática de forma consistente: um conjunto de regras básicas pa- 

ra a descrição dos documentos27; entradas por assunto para todos os itens; um único índice al- 

fabético para todas as entradas28 e catálogos organizados em fichas – não mais em volumes im- 

pressos (BLAKE, 2002). A criteriosa proposta de Cutter, embora ainda não tivesse encontrado 

                                                 
25 Só a partir de 1889 o posto mais alto da Biblioteca Nacional passaria a ser o de Diretor. 
26 GALVÃO, Benjamin Franklin Ramiz. Bibliothecas publicas da Europa: relatorio apresentado ao Ministerio dos Negocios 
do Imperio [… ] em 31 de dezembro de 1874. [Rio de Janeiro, 1875]. 82p. apud FONSECA, 1963. 
27 Entre essas regras – algumas das quais já estavam contempladas nas pioneiras 91 regras elaboradas por Panizzi para o 
British Museum em 1841 (CARPENTER, 2002) – é interessante mencionar: a) a descrição seria feita a partir do item que se 
tinha em mãos; b) o frontispício deveria ser a fonte primária de informações sobre cada item; c) o título deveria ser transcrito 
exatamente como mencionado na publicação, sem quaisquer abreviações; d) os assuntos atribuídos pelo catalogador não 
deveriam estar restritos a palavras do título, mas deveriam compor verdadeiras “classes” (BLAKE, 2002).  
28 O chamado ‘catálogo dicionário’, alvo de muita controvérsia posterior.  



 

 98 

plena aceitação em seu país, acabou sendo uma das bases da verdadeira revolução que se pro-

cessaria na biblioteconomia norte-americana ainda naquele ano de 1876, com o surgimento da 

Classificação Decimal de Melvil Dewey e das Regras para um catálogo dicionário, do mes- 

mo Cutter (LENTINO, 1959, 1967; BARBOSA, 1969, 1978). 

No sentido estritamente operacional, portanto, a reforma que Ramiz Galvão im- 

plementou na Biblioteca Nacional em 1876 não incorporou esses procedimentos bibliográficos 

mais modernos (FONSECA, 1963). Contudo, ele os adotaria logo em seguida, na organização 

do Catálogo do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, onde era “Bibliothecario -mór 

honorário” (GALVÃO, 1906 -7). O trabalho de compilação deste Catálogo teve início em 1895 

e se estendeu até 1900, quando foi então interrompido. Retomado em 1905, um ano depois já 

começava a ser impresso. Galvão fez questão de caracterizar, no próprio título, a orientação in- 

telectual que norteava sua obra: “segundo o sistema decimal de Melvil Dewey”. Po rém, como 

assinalou Fonseca, o sistema utilizado por Galvão não foi propriamente o de Dewey e sim o do 

Instituto Internacional de Bibliografia, de Bruxelas (FONSECA, 1963, p. 26). O que acontece é 

que naquela época de fato não havia, além da língua e de alguns sinais introduzidos por Otlet 

– com a expressa autorização de Dewey29 – nenhuma diferença mais significativa entre as 

duas obras. Pelo contrário, sabe-se que Otlet esforçou-se para que a versão francesa da classi-

ficação estivesse sempre em perfeita conformidade com a americana (RAYWARD, 1996). 

Na Advertência ao Catálogo, Galvão apresenta a classificação decimal e defen-

de os princípios que a sustentam, ressaltando suas vantagens com “termos extraídos da própria 

exposição do ‘Instituto Internacional de Bibliografia’, dada a lume em 1897” (GALVÃO, 1906 -

7, p. ix). Duas dessas vantagens caracterizam bastante bem o diferencial introduzido pela 

classificação decimal30: 

                                                 
29 Cf. nota 2. 
30 A ortografia foi atualizada para a transcrição. 
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“ [… ] 4ª – Como os números classificadores correspondem a idéias e não a vocábulos, 

eles constituem uma verdadeira nomenclatura bibliográfica internacional: 

– 928.699.1 significa, em todas as línguas do mundo civilizado, Biografia de um poeta 

brasileiro [… ]. 

6ª – A classificação decimal, finalmente, oferece a todos um quadro completo de divi-

sões previamente preparadas por especialistas. Cada qual fica dispensado de refazer pa- 

ra seu uso pessoal esse trabalho, que exige conhecimentos enciclopédicos e extensos. 

[… ]” (GALVÃO, 1906 -7, p. xii-xiii) 

A sistemática adoção dos critérios metrológicos introduzidos pela classificação 

decimal – Dewey ou Bruxelas, importa pouco – parece ter sido uma característica marcante do 

período entre 1900 e 1938, pois no seu decorrer diversos catálogos desse tipo foram publica-

dos – entre eles o da Biblioteca da Marinha (PORTO, 1904), o da Biblioteca da Escola Politéc- 

nica do Rio de Janeiro (MATTOS JUNIOR & SANTOS, 1923-25) e o da Biblioteca Pública de 

São Paulo (FREIRE, 1924). Mas além do enfoque essencialmente pragmático dos catálogos, 

também parecia haver preocupação em produzir obras que disseminassem essa técnica e ser-

vissem de guia a outros interessados. Neste último caso encontram-se publicações como Bi-

bliothecosophia (DINIZ, c1915), Noções de biblioteconomia (RIBEIRO, 1934), Classificação 

Decimal Universal (FISCHER, 1937), Breves noções de biblioteconomia (QUITITO, 1937), 

Bibliotecas científicas (MORENO, 1938) e A Classificação Decimal Universal (WERNECK, 

1938). Apesar de não termos encontrado provas documentais para essa conclusão, muito prova- 

velmente a Classificação de Bruxelas alcança um maior número de citações nessa literatura e 

nessa prática devido à estreita ligação do país com o continente europeu durante esse período. 

A menção a Dewey decorreria então não da iniciativa dos bibliotecários brasileiros em procurar 

conhecer a nova classificação do americano, mas por força da publicidade que o próprio Otlet 

lhe oferecia. Ao menos é essa a idéia que a Advertência de Ramiz Galvão deixa transparecer. 



 

 100 

Embora inovadores, esse discurso e essa prática ocorriam dentro de um contexto 

no qual as bibliotecas e os bibliotecários continuavam mantendo hábitos tradicionais e seculares 

de armazenagem de livros e de atendimento aos usuários, ou seja, um ambiente em que nenhu-

ma efetiva mudança de mentalidade havia se processado. Uma postura distinta desta só entrou 

realmente em cena depois de 1926 – e mesmo assim circunscrita a uma região do país – com a 

chegada da bibliotecária americana Dorothy Gropp ao Mackenzie College e a viagem de Adel- 

pha Figueiredo aos Estados Unidos (CASTRO, 2000). Criada apenas em 1938, a Biblioteca do 

DASP, favorecida pelo poder catalisador e centralizador que esse órgão exercia, veio ocupar o 

espaço que, nesse panorama, estava reservado à disseminação das novas práticas. 

De qualquer maneira, a ênfase que Fonseca e Lydia chegaram a atribuir, na dé-

cada de 1950, à introdução dos princípios bibliográficos de Bruxelas no Brasil parece questio- 

nável (SAMBAQUY, 1956a, 1956b; FONSECA, 1957). E não apenas porque, como ficou cla- 

ro, o feito permaneceu isolado, sem produzir reflexos no meio biblioteconômico, mas particu-

larmente porque os fatores que estariam na origem do projeto de Cicero Peregrino não chega-

ram a ser conhecidos. Em sua extensa pesquisa sobre a participação da Espanha e de países da 

América Latina nas redes documentais e bibliográficas de comunicação científica que se esta-

beleceram, entre 1895 e 1930, em decorrência de projetos como o da Royal Society de Londres 

e do Instituto Internacional de Bibliografia, Menéndez Navarro, Olagüe de Ros e Astrain Gallart 

acentuam, por exemplo, que “o trabalho de publicidade e o prestígio de [Federico] Birabén fo- 

ram determinantes [… ] para a expansão da CDU no Brasil” (MENÉNDEZ NAVARRO, OLA- 

GÜE DE ROS & ASTRAIN GALLART, 2002, p. 237). Continuando, os autores afirmam que 

“ [… ] O reconhecimento da dimensão continental alcançada pela proposta de Birabén, 

assim como a definitiva incorporação das questões documentais à agenda latino-ameri- 

cana ficaram claros em 1910. [… ] O próprio Bulletin de l’Institut International de Bi- 
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bliographie congratulava-se pela nova ‘etapa no desenvolvimento da cooperação inter- 

nacional’ que as oficinas bibliográficas latino-americanas representavam, reconhecendo 

a liderança desempenhada por Birabén em sua gestação e funcionamento. [… ]” (M E-

NÉNDEZ NAVARRO, OLAGÜE DE ROS & ASTRAIN GALLART, 2002, p. 239-240) 

Fica patente, portanto, que a iniciativa de Peregrino inseria-se num movimento 

de dimensões muito mais amplas e de implicações políticas bastante mais significativas. Sobre 

esse movimento ou sobre sua repercussão no Brasil, porém, nada sabemos ainda. E contraria- 

mente ao que se acabou acreditando, a “visão profética” (FONSECA, 1957, p. 98) ou o “esp í-

rito idealista” (SAMBAQUY, 1956a, p. 25) de Peregrino provavelmente foram pouco opera n-

tes neste caso. O exacerbado personalismo histórico a que nos habituamos infelizmente oblite-

ra a visão crítica dos fenômenos. É com esta visão crítica que observamos, por exemplo, a con- 

tradição entre as iniciativas de Peregrino, algumas tão “precursoras” e outras tão eivadas de tra- 

dicionalismo. O curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional, por exemplo, criado por Pe- 

regrino em 1911 e tão elogiado por seu pioneirismo, seguia fielmente o modelo da tradicional 

École des Chartes e não um padrão mais próximo aos princípios otletianos31 (FONSECA, 1957; 

CARVALHO, 1994; CASTRO, 2000). O mesmo se pode aventar a propósito da CDU: embo-

ra não tenhamos consultado fontes primárias que pudessem nos esclarecer a respeito, a litera-

tura não menciona qualquer alteração no processamento técnico da Biblioteca Nacional para 

dar lugar à introdução da Classificação de Bruxelas naquela casa. Na Argentina, ao contrário, 

“ [… ] Demonstrando uma compreensão cabal dos fundamentos e alcances das propos-

tas metodológicas do Instituto de Bibliografia de Bruxelas, Birabén – mediante o recur-

so sistemático à obra de Otlet – contextualizou sua proposta com uma amplíssima apre-

sentação das bases conceituais da nova ciência documental. Além de comentar a estru-

                                                 
31 Entre 1909 e 1910 Birabén ministrou um curso de catalogação e classificação na Argentina, de acordo com os padrões e ta- 
belas do Instituto Internacional de Bibliografia (BARBER, TRIPALDI & PISANO, 2003, p. 94). 
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tura e as funções das novas bibliotecas – concebidas como laboratórios intelectuais – 

[… ], Birabén prestou especial atenção às considerações metodológicas da ciência do-

cumental, detendo-se na função uniformizadora desempenhada pela CDU. [… ]” 

(MENÉNDEZ NAVARRO, OLAGÜE DE ROS & ASTRAIN GALLART, 2002, p. 

227) 

Não parece possível escapar ao fato de que, no contexto das duas primeiras dé-

cadas do século XX, o conceito de Documentação não possuía qualquer representatividade no 

Brasil. Bibliografia era a expressão apropriada e aplicável ao trabalho que se desenvolvia na-

quele período. Parece ter sido nesta perspectiva, portanto, que Peregrino se dispôs a organizar 

em 1911 o repertório bibliográfico brasileiro. O mérito maior dessa iniciativa, porém, não foi 

promover a compilação de uma bibliografia nacional. Foi promover a adesão do país a uma re- 

de internacional de comunicação científica. 

“ [… ] o acontecimento mais importante na história do processo de distribuição do Re-

pertório Bibliográfico Universal foi a chegada, em 1911, de uma petição encaminhada 

pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para que fossem enviadas seiscentas mil fi- 

chas que formassem um repertório temático geral. A biblioteca concordou em pagar a 

tarifa de quinze mil francos pelas fichas. [… ] Otlet e sua equipe reuniram 230 mil fi-

chas e as ordenaram em 192 caixas. Para entregar este material ao embaixador brasilei- 

ro foi celebrada uma recepção à qual foram convidados diplomatas da França, da Bél-

gica e da maioria dos países sul-americanos. No fim de 1913, a quantidade de material 

enviado elevava-se a 351.697 fichas. Em julho de 1914 foi enviado o extraordinário nú- 

mero de 33 mil fichas [… ]. Aparentemente, o total das seiscentas mil fichas contrata-

das nunca foi enviado. No entanto, as fichas remetidas foram muito apreciadas no Rio,  

por isso em 1914 se tentou mandar um estudioso brasileiro a Bruxelas para que inves-

tigasse o sistema de trabalho do Instituto Internacional de Bibliografia com o objetivo 
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de obter um maior rendimento das fichas. Infelizmente, o início da guerra impossibili-

tou esse projeto. [… ]” (RAYWARD, 1996, p. 158)  

Tendo enfim esgotado as “pistas” fornecidas pela obra de Fonseca e verificado 

que resultavam infrutíferas todas as avaliações a que havíamos procedido para compreender o 

surgimento do conceito de Documentação no Brasil, decidimos retornar ao ponto de partida pa- 

ra tentar avaliar o fenômeno em sua sincronia. A Documentação, que havia chegado à década 

de 1940 produzindo tão grande impacto, não fora introduzida por Peregrino no início do sécu-

lo XX, nem fora resgatada por Lydia na Biblioteca do DASP. Mas toda a questão pareceu se 

esclarecer quando decidimos abordá-la na perspectiva do próprio DASP. 

Sustentando que “os novos serviços de documentação [… ] marcavam o surgi-

mento de um novo ‘sistema’ de órgãos” em relação ao qu al a “doutrina esposada pelo DASP 

em matéria de documentação” teria desempenhado um papel fundamental (WAHRLICH, 1983, 

p. 414), Beatriz Wahrlich afirmava que essa doutrina, a “doc umentação administrativa”, estaria 

integralmente expressa nas páginas da Revista do Serviço Público. Ao examinar a coleção do 

periódico, de fato observamos, a partir de 1943, alguns editoriais e artigos assinados que pro-

curavam definir a expressão “documentação administrativa”. Reunindo a maioria desses te x-

tos, a coletânea Diretrizes da documentação facilitou sua consulta e nos permitiu alinhavar al- 

gumas novas reflexões (DIRETRIZES, 1964). 

Bastante elaborada em termos retóricos, mas muito pouco consistente do ponto 

de vista teórico, a “documentação administrativa” constituía sua d iscursividade correlacionan- 

do conceitos e processos da burocracia estatal a idéias e práticas da Biblioteconomia. Os docu- 

mentos permitiam entrever um deliberado esforço para traduzir em termos racionais e técnicos 

a prática administrativa cultivada no espaço público (SCHWARTZMAN, 1984). Em argumen-

tos longos e circulares, os autores recorriam a trechos da obra de Otlet e a experiências adqui-



 

 104 

ridas na convivência com a Biblioteca do DASP para construir uma ordem afirmativa dos fe- 

nômenos. Por outro lado, faziam uso instrumental de figuras de estilo e de linguagem, escamo-

teando o sentido dúbio ou mesmo equivocado das afirmativas. Produzindo híbridos – “pérolas” 

do pensamento daspeano – cujo principal objetivo parecia ser o de justificar a posição ideoló-

gica do órgão, esses trabalhos procuravam convencer, mais do que explicar. Apresentamos a se- 

guir três recortes especialmente selecionados: 

“ [… ] ‘La Bibliothèque’ – diz Paul Otlet em seu excelente Traité de Documentation – 

‘c’est la collection des documents e uxmêmes chacun dans leur integrité individuelle 

(livres et publications diverses)’ 32, e essa definição, mesmo encerrando uma noção 

comum, diz muito. Mas essa coleção de documentos, se não for acessível até aos por-

menores, perde seu valor. Sistematizada segundo os assuntos, deve poder ser compul-

sada diretamente pelos interessados e, quando isso não baste, e mesmo que baste, deve 

ser intimamente conhecida pelos seus responsáveis de forma a que possam prestar, 

sempre que necessário, todas as informações possíveis. Biblioteca que não informa 

não é documentação, é depósito de livros. [… ]” (DIRETRIZES, 1964, p. 15)  

 

“ [… ] A concepção correta da documentação administrativa moderna, reclamada pelas 

urgências e complexidades das funções do Estado, igualmente repele a idéia da estag-

nação, do arquivo morto, da simples reunião ordenada de documentos avulsos. Assim 

como a biblioteca não é um depósito de livros, assim também a documentação não é 

um arquivo de papéis. Se àquela cumpre ativar indefinidamente o processo da difusão 

cultural, a esta cabe capitalizar a experiência prática, prolongando no futuro as vanta-

gens e benefícios das decisões acertadas, dos estudos bem conduzidos, das resoluções 

fecundas, feitos no dia-a-dia da administração. Concebida como um processo de acu-

mulação e depuração da experiência, a documentação administrativa permite a um tem- 

                                                 
32 Em francês no original: “A B iblioteca é a coleção dos próprios documentos, mantidos cada um em sua integridade indivi-
dual (livros e publicações diversas)”.  
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po a crítica e corretivo dos erros que só se tornam evidentes quando reunidos, bem co- 

mo a propagação dos modos de agir e resolver já sancionados pela prática. [… ]” (WA - 

HRLICH, 1983, p. 415-416) 

“ [… ] É ponto pacífico que todos os instrumentos capazes de ‘informar’ são integra n-

tes da documentação. [… ] A exigência fundamental é que os instrumentos aptos a in-

formar informem, realmente. Não há documentação sem informação. Segundo autori-

zado tratadista do assunto [Paul Otlet?], os fins da documentação organizada consis-

tem em poder oferecer informações documentadas: universais quanto ao seu objeto; 

seguras e verdadeiras, completas, rápidas; em dia, fáceis de obter; reunidas de ante-

mão; e postas à disposição do maior número. [… ] Este é outro aspecto fundamental do 

conceito brasileiro de documentação administrativa: o de que ao poder público compe-

te, como uma de suas finalidades, levar aos diferentes núcleos, entre os quais se distri-

bui a atividade nacional, recursos e idéias novas, já experimentados e provados, como 

excelente fator de propulsão do progresso e de educação coletiva. [… ]” (DIRETR I-

ZES, 1964, p. 337-339) 

Não resta dúvida, portanto, de que a despeito destes e de outros vieses, a “docu - 

mentação administrativa” foi o primeiro movimento realizado no Brasil para apropriar o co n-

ceito de Documentação tal como Paul Otlet o havia formulado na década de 1930. Não houve 

outro. E depois dessa tentativa do DASP, o conceito só tornará a aparecer novamente na segun- 

da metade da década de 1950, por força das demandas originadas no IBBD. A expressão “d o-

cumentação administrativa” foi concebida pelo próprio Otlet e aparece com destaque tanto no 

Traité de Documentation (OTLET, [199?], p. 350-355) como no artigo traduzido pelo DASP 

– Documentos e Documentação, originalmente publicado nos Anais do Congresso Internacio-

nal de Documentação Universal, realizado em 1937 (OTLET, 1937, p. 251-258). 
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Contudo, ainda nos restavam dúvidas a respeito de um pormenor. Se os contatos 

de Peregrino com Otlet haviam sido interrompidos pela Primeira Guerra (RAYWARD, 1996, 

p. 158) e se não há indicações de que, terminada a guerra, Peregrino tenha retomado tais conta- 

tos, como Otlet e suas obras haviam chegado ao conhecimento do DASP antes mesmo que Ly- 

dia tivesse se aproximado mais delas e se empenhado em sua disseminação? Essa questão nos 

intrigava e julgamos que era importante tentar elucidá-la. 

Uma primeira alternativa que nos pareceu promissora foi verificar os exempla-

res das duas obras de Otlet mencionadas nos textos do DASP para verificar a existência de si- 

nais de propriedade: se as obras tivessem pertencido a alguém antes de entrar para o acervo da 

Biblioteca do DASP, isso poderia ser um indício de que essa pessoa tivesse promovido sua dis- 

seminação. Poderíamos então investigar com mais detalhe a trajetória desta pessoa e situar me- 

lhor seu relacionamento com a Documentação. Constatamos, porém, que essas obras não cons- 

tam mais entre os livros que pertenceram ao acervo do DASP. Aliás, nem há como saber se al- 

gum dia elas pertenceram àquele acervo, já que após o cadastramento desses livros em um sis- 

tema eletrônico, todas as fichas do antigo catálogo foram descartadas. 

Aventando a possibilidade de que Lydia houvesse levado essas obras do acervo 

do DASP para o acervo do IBBD, tentamos localizá-las em Brasília e no Rio de Janeiro. Embo- 

ra em Brasília as obras não tenham sido localizadas, a base Minerva, da UFRJ, mencionava a 

existência de um exemplar de cada – tanto o Traité como os Anais do Congresso Internacional 

de Documentação Universal – na Biblioteca da Escola de Comunicação. Interessados em ma-

nusear os exemplares, nos dirigimos a esta Biblioteca: o Traité encontrava-se desaparecido; os 

Anais, contudo, estavam disponíveis. E como supúnhamos, o contato com o exemplar dos Anais 

nos trouxe surpresas. 

Procuramos por brasileiros que tivessem participado do evento. E nos defronta- 

mos com a existência de um delegado oficial do Brasil! Provavelmente era esse o elo perdido! 
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À página 18 da terceira parte dos Anais – os Proceedings – o nome desse congressista e dele-

gado do Brasil era A. H. de Miranda Correa. Recorremos ao Quem é quem (QUEM, 1971), na 

expectativa de encontrar algum bibliotecário ou bibliotecária com tal nome, mas não localiza- 

mos ninguém. Contudo, acabamos descobrindo quem era essa pessoa. Em nossas leituras sobre 

o Estado Novo e suas políticas, havíamos selecionado várias obras interessantes. Em três delas 

encontramos menção a A. H. de Miranda Correa e à sua missão no Congresso Internacional de 

Documentação Universal. As obras eram de autoria de Ricardo Antonio Silva Seitenfus (1982), 

Elizabeth Cancelli (1993) e R. S. Rose (2001). 

“ [… ] Concretamente, a colaboração manifesta-se em vários níveis [… ]. A segunda for- 

ma de colaboração é a troca de informações e o ‘intercâmbio de experiências’ na luta 

anticomunista. Neste sentido, o capitão Affonso Henrique de Miranda Correia [sic], che- 

fe do Departamento Especial da Segurança Política e Social do Rio de Janeiro, visita a 

Alemanha em março de 1937. Muito bem acolhido pelos militares alemães, Miranda 

Correia [sic] tomará conhecimento dos meios postos em prática para combater a ‘infil-

tração do comunismo’ nas fileiras do exército alemão. O enviado brasile iro é recebido 

também pela Gestapo. A Alemanha considera a viagem de Miranda Correia [sic] mui-

to interessante, pois ele ‘está a par da política interna [{brasileira}] e tem ligações com 

as forças policiais de toda a América Latina33, podendo ser muito útil na troca de infor- 

mações e no combate à infiltração judaica no Brasil’, pois Miranda C orreia [sic], conti- 

nua o relatório alemão, ‘traz consigo um fichário sobre a oposição ao nazismo no Bra-

sil’. [… ]” ( SEITENFUS, 1982, p. 631) 

“ [… ] Como Chefe da Delegacia Especial de Segurança Política e Social, [o capitão] 

Affonso Henrique [Miranda Correa] vinha fazendo uma série de contatos secretos para 

                                                 
33 Citando um artigo de Carlos Manacorda publicado em 1930, Barber, Tripaldi e Pisano afirmam que os membros do Partido 
Socialista argentino tinham simpatia pelo sistema decimal, por sua orientação internacional, científica e moderna (BARBER, 
TRIPALDI & PISANO, 2003, p. 96). Talvez tenha sido esta associação entre Documentação e socialismo ou comunismo que 
atraiu o interesse do Estado Novo pela Documentação. 



 

 108 

a polícia de [Filinto] Müller. Em fevereiro de 1937, depois de ter visitado os Estados 

Unidos, ele partiu secretamente a mando pessoal de Getúlio Vargas, com destino a Pa-

ris, sob a alegação de que participaria do Congresso Mundial de Documentação Inter-

nacional [sic]. Seu destino real era a Alemanha, onde permaneceu um ano junto à Ges-

tapo em Berlim, acabando por receber, secretamente de Himler, a Ordem de Primeira 

Classe da Cruz Vermelha. [… ]” (CANCELLI, 1993, p. 16 -17) 

“ [… ] A Geheime Staatspolizei tinha um acordo verbal secreto com a polícia política 

brasileira, que se efetivou depois de novembro de 1935, para combater o bolchevismo e 

outros dogmas considerados perigosos para ambos os regimes. [… ]. Os brasileiros tam-

bém receberam informações sobre suspeitos de comunismo, assim como publicações 

da extrema-direita, do Bureau Anti-Comintern de Berlim. [… ]. A sugestão que [Filin-

to] Müller deu de que a Gestapo enviasse formalmente especialistas ao Brasil também 

foi rejeitada pelo Catete. Em vez disso, o chefe do DESPS, Affonso Henrique de Mi-

randa Correa, foi à Alemanha em março de 1937 para estudar em primeira mão os es-

forços que o Reich fazia para lidar com o comunismo e eliminá-lo. Esteve lá por cerca 

de doze meses e se reuniu pessoalmente com Heinrich Himler. Quando [… ] voltou, 

suas malas estavam cheias de fotografias e pastas com informações sobre judeus e a-

gentes do Comintern. [… ]” (ROSE, 2001, p. 95)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

6 – Lydia e o IBBD 
 

 

Com o fim do Estado Novo, a Fundação Getulio Vargas, agora sob o comando 

de Luís Simões Lopes, assumiu a responsabilidade pelo SIC, embora o acervo de fichas tenha 

continuado nas dependências do DASP. Além disso, o serviço ainda contava com o apoio grá- 

fico da Imprensa Nacional para a impressão das fichas. Nos anos que se seguiram, Lydia dedi- 

cou-se principalmente ao SIC e ao ensino de catalogação e classificação no curso de Bibliote-

conomia da Biblioteca Nacional. Como já mencionamos, “cooperação” passou a ser um co n-

ceito decisivo na vida profissional de Lydia a partir de 1942. E embora as dificuldades com o 

SIC se ampliassem, seu entusiasmo não esmorecia. 

A defesa de uma permanente cooperação entre bibliotecários e bibliotecas este- 

ve, portanto, cada vez mais presente nos textos de Lydia, chegando mesmo a transformar-se, 

como dissemos, num princípio a ser defendido e disseminado. O momento máximo desse pro-

cesso discursivo de convencimento e arregimentação ocorreu em 1951, quando ela preparou o 

artigo sobre catalogação cooperativa que apresentaria na Conferência da Unesco, que ocorreria 

naquele ano em São Paulo: Desenvolvimento das bibliotecas públicas na América Latina. Pu- 

blicado em português na Revista do Serviço Público dois meses antes da realização do evento, 
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onde o texto apareceu em espanhol (SAMBAQUY, 1951, 1953), o artigo chama a atenção pelo 

trabalho firme e eficiente de conscientização ali desenvolvido. Além disso, a leitura deste tex- 

to nos permite identificar algumas das principais formulações que orientarão a criação do IBBD 

dali a três anos e que marcarão presença nos documentos de Lydia depois de 1954. 

“ [… ] O que importa é que as bibliotecas compreendam que, para servir bem, não lhes 

é necessário conhecer somente que livros possuem, mas também onde se encontra o 

livro ou a informação que realmente está sendo desejada. [… ] É importante que não 

esqueçam os bibliotecários ou os organizadores de bibliotecas, que estas não mais po-

dem viver isoladas e que a cooperação que derem umas às outras lhes será devolvida 

muitas vezes multiplicada, em juros elevados. [… ]” (SAMBAQUY, 1951, p. 39)  

Depois de participar dessa Conferência da Unesco em São Paulo, além de uma 

defesa mais consistente da cooperação e da integração entre os bibliotecários, o discurso de Ly- 

dia começou a incorporar também elementos oriundos das propostas internacionais de traba-

lho desse órgão. Assim, integrando o Comitê II do evento, que tratou da “ação interamericana 

necessária para o desenvolvimento das bibliotecas públicas”, ela teve oportunidade de oferecer 

contribuições, sob a forma de um relatório ao IBECC – Instituto Brasileiro de Educação, Ci-

ência e Cultura, no qual muitas das idéias que farão parte do projeto de criação do IBBD já 

estão antecipadas. Neste sentido, é importante lembrar que o trabalho que Lydia desenvolvia na 

Fundação Getúlio Vargas, um órgão que aos poucos ia construindo uma sólida reputação e uma 

visível centralidade no cenário político, administrativo e também científico brasileiro, criava di- 

versas oportunidades para que ela estivesse em contato com pessoas e instituições potencial-

mente importantes para as questões biblioteconômicas. 

Sobre o período imediatamente anterior à criação do IBBD em 1954, Luiz An-

tonio Gonçalves da Silva já nos apresentou, em sua dissertação de mestrado, defendida na Uni- 
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versidade de Brasília em 1987, todos os mínimos detalhes das intrincadas negociações, dos in- 

teresses disputados por cada uma das instituições envolvidas – o recém-criado CNPq e a Fun-

dação Getulio Vargas – dos problemas ocorridos entre Lydia e Herbert Coblans, o consultor en- 

viado pela Unesco para coordenar a implantação do centro bibliográfico e, por fim, do resulta- 

do favorável alcançado por Simões Lopes em favor do projeto que vinha sendo delineado por 

Lydia há já alguns anos. Embora muitas outras investigações ainda possam ser conduzidas em 

torno desta questão, pode-se dizer de imediato que os documentos pessoais de Lydia são claros, 

autorizando perfeitamente uma conclusão: todo o projeto de criação do IBBD foi traçado por 

ela, planejado por ela e escrito por ela, inclusive rascunhos de documentos que mais tarde se 

tornariam oficiais (SILVA, 1987). 

Toda esta articulação tem início em 1952, quando por intermédio de Paulo Car-

neiro, representante do Brasil na Unesco, ela consegue ser indicada, junto com Jannice Monte- 

Mór, para fazer, às expensas da Unesco e da Fundação Getulio Vargas, uma viagem de quase 

um ano pelas principais bibliotecas e centros de informação da Europa e dos Estados Unidos. 

Essa viagem é decisiva para a melhor definição de suas idéias em torno da cooperação e da es- 

trutura que um órgão nacional dedicado ao trabalho bibliográfico deveria ter para impulsionar 

as atividades científicas e tecnológicas no Brasil. Ela retoma um conceito já exposto em 1943, 

numa palestra proferida na Biblioteca do DASP: 

“ [… ] Para isso as bibliotecas devem, em primeiro lugar, procurar encontrar, para po-

derem oferecer aos interessados, todo o material bibliográfico que, de qualquer modo, 

tiver valor para os trabalhos diretamente relacionados à mobilização econômica. Em 

segundo lugar, elas devem esforçar-se, tanto quanto possível, para despertar o interes-

se pela leitura desse material. [… ]” (SAMBAQUY, 1943)  

A idéia de um órgão centralizador, que capitalizasse recursos bibliográficos pa-

ra uso de toda a comunidade científica sairá vencedora de todos os embates, embora bem mais 
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tarde ela acabe por trazer uma série de problemas para Lydia e para seus assessores. É que o ce- 

nário promissor que se estabeleceu no início da década de 1950 durou pouco e mesmo antes de 

surgirem problemas de natureza política, os problemas financeiros já se faziam notar. No início 

da década de 1960, Lydia tinha bastante dificuldade em obter as verbas necessárias à manuten-

ção das inúmeras de coleções de periódicos correntes que o IBBD assinava, mas ainda acalenta- 

va a idéia de transformar a Biblioteca do IBBD na 

Figura 2 
Biblioteca Nacional de Ciência e Tecnologia 

 
A biblioteca do IBBD em 1962 
“ [… ] [R]eúne, atualmente, uma das mais importantes coleções de referência bibliográfica e [… ] deverá ser transformada, em 
breve, na Biblioteca Nacional de Ciência e Tecnologia”.  
Fonte: BRASIL, 1962, p. 59. 

 
Os anos de 1963 e 1964, porém serão decisivos para que Lydia reveja seus con- 

ceitos. Seus ideais se tornarão pouco sustentáveis. E questões políticas virão agravar o quadro. 
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Dissemos anteriormente que o IBBD instituiu um novo regime de informação no 

Brasil (FROHMANN, 1995; GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003). Esta afirmativa decorre não so- 

mente das novas práticas e posturas que o órgão adotou e disseminou entre bibliotecários e pes- 

quisadores brasileiros, mas principalmente da força das novas construções teóricas que começa- 

ram a ser utilizadas no contexto do órgão. Parecia difícil enfrentar a estruturação de um órgão 

como o IBBD apenas na posse de um par de conceitos biblioteconômicos. A assembléia de fa- 

tores intervenientes era imensa e cada item demandava uma parcela própria de atenção. Equi- 

pamentos, coleções, políticas, orçamentos, reuniões, funcionários, pesquisadores e toda uma ex- 

tensa gama de agentes exigia decisões imediatas e eficientes. Não que Lydia não estivesse pre- 

parada para isso, tanto emocionalmente quanto profissionalmente. Ao contrário, se havia uma 

pessoa que podia fazê-lo era Lydia. 

Mas era preciso articular também um discurso em que todos esses novos atores 

estivessem compostos e organizados de forma eficiente e conseqüente. Além de trabalhar e pro- 

duzir com afinco para erguer uma instituição que todos respeitassem, era necessário construir 

e manter uma imagem pública que fizesse jus a todo aquele esforço. Entre 1955 e 1956 muitas 

iniciativas nessa direção começaram a ser realizadas. Uma das primeiras foi a criação dos cur- 

sos de pesquisa bibliográfica. Nesses cursos, direcionados principalmente à comunidade de bi- 

bliotecários brasileiros, muitas inovações foram postas em prática. Uma das mais notáveis foi a 

idéia – sem dúvida originária de uma visão mais internacional da Biblioteconomia – de permi-

tir que interessados que não fossem bibliotecários se matriculassem nos cursos. 

Independente dos efeitos concretos dessa política – que infelizmente ainda não 

atraíu o interesse de nenhum pesquisador da Ciência da Informação – sobre os bibliotecários e 

sobre os pesquisadores que eventualmente tenham participado desses cursos, uma controvérsia 

assinalou, desde logo, uma espécie de desavença entre Lydia e a mentalidade que ela cultivava 

no IBBD e a “pura” B iblioteconomia de que era representante, por exemplo, Laura Garcia Mo- 
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reno Russo. Laura Russo, que mesmo antes da regulamentação da profissão já defendia uma po- 

sição que mais tarde iríamos chamar de corporativista (SOUZA, 1990), era frontalmente contra 

a admissão de alunos que não fossem bibliotecários. Apesar das discussões entre elas, que nos 

foram relatadas por alguns de nossos entrevistados, Lydia nunca abriu mão desse princípio, de- 

finindo assim uma distância entre aquela prática profissional que se exercia no IBBD e a práti- 

ca da Biblioteconomia, entendida de forma restrita e típica como as atividades conduzidas em 

bibliotecas. Este foi um dos primeiros princípios do novo regime posto em ação pelo IBBD en- 

quanto dispositivo de articulação de forças que operava nesse cenário. 

Os cursos de pesquisa bibliográfica, assim como antes já haviam sido os cursos 

preparatórios de bibliotecários do DASP e o próprio SIC, exerceram uma influência decisiva 

na propagação desse novo modelo proposto para a área da Biblioteconomia. Hagar Espanha Go- 

mes, em artigo publicado na década de 1970, ressaltava a situação precária da formação de re- 

cursos humanos para a área em meados da década de 1950 e assinalava o diferencial oferecido 

pelos cursos do IBBD aos candidatos: 

“ [… ] O Curso de Bibliografia Especializada [… ], apesar do nome, incluía em seu cur-

rículo outros tópicos que não eram ministrados nas escolas de graduação, como a pró-

pria bibliografia especializada, normalização da documentação, mecanização de servi-

ços técnicos, etc. Todas essas matérias foram incluídas posteriormente nos programas 

das escolas, com nomes diversos. [… ]” (GOMES & ZAHER, 1972b, p. 315 -316)34 

Não era mais, portanto, uma “pura” Biblioteconomia que se praticava e que dis - 

seminava nos cursos do IBBD. O que se observa é que o IBBD havia conseguido implantar, em 

seu novo regime, posturas e mentalidades que estavam “contaminadas” por um outro conceito: 

a Documentação. Como vimos anteriormente, a Biblioteconomia ainda não havia se ajustado, 

                                                 
34 Cf. também GOMES, 1978 e LEMOS, 1972. 
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no Brasil, às questões postas desde 1930 pela Documentação de Paul Otlet. No resto do mundo, 

ao contrário, essas questões já estavam em pauta há pelo menos uma década, como atestam, por 

exemplo, os artigos sobre esse tema escritos por Jesse Shera, um dos principais divulgadores da 

Documentação nos Estados Unidos e no mundo (SHERA, 1944, 1952, 1956, 1957; SHERA & 

EGAN, 1961, 1965). 

Quando da vinda de Shera ao Brasil, a convite do IBBD – um convite realizado 

muito a propósito – para ministrar uma disciplina no curso de pesquisa bibliográfica, Washing- 

ton Moura, bibliotecário da Câmara dos Deputados, publicou um artigo no Boletim Informati- 

vo do IBBD em que comentava a chegada do americano e produzia um testemunho inequívo-

co dos grandes dilemas trazidos pela Documentação aos bibliotecários brasileiros: 

“ [… ] Tratemos, portanto, de perguntar ao professor Shera como nós, bibliotecários, 

seremos suficientes para exercer o cargo na documentação. Ele poderá sugerir-nos a 

maneira de realizar uma catalogação menos inibida, sem fazer do seu código um cava-

lo de batalha, pois, bem a propósito, Dr. Shera entrou na profissão como catalogador. 

Aproveitaríamos também para, em seminário, considerar, a par de tantos outros proble-

mas difíceis, o preparo econômico de nossas bibliografias, a conveniência da adoção ge- 

neralizada da Classificação Decimal Universal, primeiro passo para algumas de nossas 

inadiáveis questões abertas. O professor Shera deverá, afinal, ajudar-nos a discernir o 

sentido exato de todas as mudanças em perspectiva na documentação. [… ]” (MOURA, 

1957, p. 168) 

A construção de um novo arcabouço teórico que desse conta da nova ordem de 

práticas e posturas introduzidas pelo IBBD começou a ser elaborada em torno de 1956, quan-

do Lydia, Edson Nery da Fonseca e outros profissionais que trabalhavam no IBBD entraram em 

contato com as idéias da FID e da Documentação, provavelmente por intermédio da Unesco ou 

da IFLA. Mas seria necessário proceder a uma apropriação nacional daqueles conceitos e da-
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queles discursos. Isso foi feito com a colaboração de um bibliotecário da Biblioteca Nacional, 

Octavio Calazans Rodrigues (SAMBAQUY, 1956a). 

Levados a um corpo-a-corpo com a Documentação, Lydia, Nery e outros foram 

informados por Octavio Rodrigues sobre as aventuras de Manuel Cicero Peregrino da Silva no 

reino da Documentação no início do século. A oportunidade de operar um “resgate” era sem dú- 

vida muito mais excitante, interessante e promissora do que a criação ex nihilo de toda uma es- 

trutura teórico-discursiva. Produzem-se, apresentam-se em congressos35 e publicam-se então vá- 

rios artigos sobre o tema (SAMBAQUY, 1956a, 1956b; FONSECA, 1957; DIAS, 1958, entre 

outros). A Associação Brasileira de Bibliotecários, com sede no Rio de Janeiro, de que todos es- 

ses profissionais eram membros, também se articula e, a propósito de um concurso para biblio- 

tecário e “documentarista” 36 aberto pelo Instituto Nacional de Imigração e Colonização, promo- 

ve um curso especial de preparação cuja apostila recebeu o título de Temas de Documentação 

(ASSOCIAÇÃO, 1958). A apostila contém textos de Fonseca, Irene de Menezes Dória, Laura 

Figueiredo, Laïs da Boa Morte e outros, a maioria funcionários do IBBD. 

A articulação entre Biblioteconomia e Documentação foi executada tão conveni- 

entemente que, anos mais tarde, tanto Edson Nery (FONSECA, 1992), quanto Antonio Briquet 

de Lemos, afirmariam que no Brasil, “a cisão entre bibliotecários e documentalistas que se ob - 

servou em outros países” não se verificou (LEMOS, 1972, p. 13). No restante do mundo, p o-

rém, esta era uma questão pungente, como atestava Lasso de La Vega: 

“ [… ] A explosão da literatura técnica e científica a que assistimos deu origem a uma 

profissão nova, a de documentalista [… ]. O homem de ciência, o erudito e o técnico 

não acham hoje no bibliotecário a solução para o mais importante de seus problemas: 

a documentação. [… ]” (LASSO DE LA VEGA, 1969, p. 107 -108) 
                                                 
35 Os congressos da área surgem também nesse período e poderiam, por si sós, ser temas de interessantes pesquisas sobre a 
configuração desse novo regime de informação. 
36 Acreditamos que o uso deste termo neste caso deva-se à influência dos Serviços de Documentação que vigoravam no 
serviço público federal e não, ainda, à influência do IBBD. 
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É evidente, por outro lado, que o híbrido entre Biblioteconomia e Documentação 

proposto pelo IBBD não foi uma iniciativa aleatória. Assim como mais tarde a Ciência da In- 

formação (PINHEIRO, 2004) seria oferecida como solução para fazer face às novas problemá- 

ticas da década de 1970, a composição Biblioteconomia/Documentação produzida pelo IBBD 

respondia a orientações internacionais, postuladas principalmente pela ação da FID. A comuni- 

dade nacional de bibliotecários, por sua vez, que ainda não possuía espaços apropriados para a 

produção independente de conhecimentos, respondeu agradecida, incorporando “aos seus currí - 

culos o ensino da Documentação, sem que houvesse protestos relevantes” (LEMOS, 1972, p. 

13). Quando porém a Biblioteconomia brasileira tentou promover a definitiva anexação da Do- 

cumentação ao seu domínio na década de 1980, esta pretensão lhe foi oficialmente negada: 

“ [… ] Parece assim ao Relator desnecessário que os bibliotecários sejam explicitamen-

te chamados de documentalistas, uma vez que isto já está expressamente incluído no 

campo de sua profissão. E ainda porque parece conveniente eludir uma possível per-

plexidade, que poderia nascer de uma terminologia inovada: Bibliotecário e Documen-

talista, uma vez que a primeira profissão inclui a segunda, mas a recíproca não é, for-

çosamente, verdadeira. [… ]” (NOVA, 1983, p. 140) 37 

Outra importante alteração operada pelo regime de informação criado no IBBD 

foi a participação da área em eventos de natureza propriamente científica. Os pesquisadores do 

órgão, associados à SBPC, criaram por exemplo os Simpósios de Bibliografia, onde apresenta- 

ram comunicações de grande valor em termos de produzir interseções entre a Documentação e 

a comunidade científica nacional. Muitos dos produtos e iniciativas do IBBD decorreram des-

se intercâmbio com os cientistas brasileiros. A participação de bibliotecários na ABNT também 

ocorreu nesse período. Criado o Comitê de Documentação, muitos dos bibliotecários do IBBD, 
                                                 
37 Este pleito se assemelha bastante ao que, já no final dos anos 1990, a Biblioteconomia brasileira colocava em pauta com a 
revisão da lei de regulamentação da profissão e a assinatura da Lei nº 9.674 (BRASIL, 2004a): a incorporação da “informa-
ção registrada”, que lhe foi integralmente negada pelos vetos presidenciais (BRASIL, 2004b).  
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dele participaram, encarregando-se de desenvolver, ao lado de colegas paulistas, principalmen- 

te, as primeiras versões das normas de bibliográficas que até hoje utilizamos. 

Contudo, o fato de maior relevo na configuração desse novo regime de forças pa- 

rece ter sido a transformação por ele operada na definição do conjunto de serviços e de práti-

cas que, doravante, estaria incluído no domínio dessa Biblioteconomia articulada à Documenta- 

ção. Para fazer um paralelo talvez um pouco ousado, mas que parece cabível, diríamos que dei- 

xando um pouco de lado as utopias otletianas, perceberemos que Paul Otlet não apenas com-

preendeu a centralidade e a importância do fenômeno da Documentação e da informação para 

a sociedade, a cultura e a ciência: ele o fabricou. Ele o colocou em pauta e o definiu, com pa-

lavras e ações. De certa forma, o IBBD procedeu de maneira semelhante durante os seus pri-

meiros dez anos de existência: fabricando seus instrumentos, seus conceitos, suas regras, suas 

práticas, seus discursos. 

Como dissemos na Introdução, parece-nos que o conjunto de práticas não apenas 

pleiteadas, mas efetivamente executadas pelo IBBD nesse período não pertenciam mais, exclu- 

sivamente ao domínio da Biblioteconomia. Esse conjunto de atividades exercidas no IBBD ma- 

terializava um domínio diferente, uma composição híbrida entre Biblioteconomia e Documen-

tação para o qual, contudo, ainda não havia uma designação mais apropriada. Ou melhor, uma 

designação mais apropriada ainda não era internacionalmente reconhecida. Neste sentido, o re- 

gime de informação instituído com a criação do IBBD parece sugerir já a possibilidade de que 

um trabalho propriamente informacional – tal como descrito por Farradane e por seus contem- 

porâneos (FARRADANE, 1955, 1970, 1971; EVANS & FARRADANE, 1959; ALLIBONE, 

2002; DYSON & FARRADANE, 2002) viesse a se estabelecer. 

Não nos referimos aqui às distinções pleiteadas por Farradane quanto à forma-

ção necessariamente científica do “information officer”, do “ information specialist” ou do  “in - 

formation scientist”, que ele concebia como verdadeiros pesquisadores: químicos, geólogos ou 
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biólogos. Mencionamos, exclusivamente, as práticas enumeradas por Farradane como compe-

tências específicas desses novos profissionais. O programa do curso de treinamento desenvol-

vido por Farradane em 1958 incluía: 

“•  Comunicações humanas 

•  Técnicas de investigação 

•  Fontes de informação 

•  Catalogação, indexação e classificação 

•  Apresentação da informação 

•  Administração 

•  Reprodução documentária 

•  Leis de direito autoral” (EVANS & FARRADANE, 1959, p. 1492)  

“ [… ] Uma das funções do oficial de informação é a responsabilidade pela reunião, or-

ganização e circulação da informação requerida pelo estabelecimento. [… ] Ele é res-

ponsável por garantir que o trabalho do grupo de pesquisa seja apropriadamente regis-

trado e publicado [… ]. Ele tem responsabilidade pela seleção crítica e pré-análise do 

material requerido pelo grupo de pesquisa [… ]. Suas respostas a uma consulta fre-

qüentemente irão além daquelas de um bibliotecário de referência [… ]. Ele deve pre-

parar análises da informação disponível de modo essencialmente completo, acurado e 

atualizado [… ]. À primeira vista haveria um amplo espaço comum entre o treinamento 

de um bibliotecário e o de um técnico em informação técnica [… ].” (EVANS & FAR - 

RADANE, 1959, p. 1489-1490) 

À primeira vista, diríamos nós, as qualificações e o programa propostos por Far- 

radane para o seu “ information officer” englobavam tudo aquilo que os bibliotecários do IBBD 

estavam acostumados a realizar no seu cotidiano profissional: a pesquisa, a geração da informa- 

ção, a produção de repertórios secundários, sua reprodução, disseminação e distribuição. 
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Embora concordemos que essa breve análise é insuficiente para a comprovação 

afirmativa dessa proximidade entre as práticas do IBBD e o universo do trabalho informacional, 

esperamos que ao menos ela coloque a possibilidade dessa tangência de sentido na agenda dos 

pesquisadores da área, que poderão aprofundá-la com maior rigor em trabalhos futuros. 

Quando Lydia foi levada a deixar a presidência do IBBD no final de 1965, por 

força da pressão de que vinha sendo alvo depois da cassação dos direitos políticos de seu ma-

rido, Julio de Furquim Sambaquy, o projeto do IBBD prosseguiu, sob as mãos de outras biblio- 

tecárias. Celia Ribeiro Zaher e Hagar Espanha Gomes, ex-companheiras, deram ao IBBD os 

novos e promissores rumos de uma Ciência da Informação. 

“ [… ] Despedimo-nos, hoje, da direção do IBBD com muita saudade, mas convencidos 

da necessidade, que periodicamente se impõe à administração, da renovação e rejuve-

nescimento dos seus quadros dirigentes. [… ] Temos inteira confiança nos destinos do 

IBBD e na capacidade de trabalho de seus funcionários. É com grande satisfação que 

fazemos, hoje, essa profissão de fé. Se nos permitimos falar assim é porque conside-

ramos o Instituto um pouco como um filho bem amado, em quem pomos toda a nossa 

esperança38 no que se refere aos trabalhos de documentação científica em nosso país. 

De repente, o filho ficou adulto e está exigindo autonomia e capacidade de ação. [… ] 

Temos a sã consciência de havermos servido o Instituto com dedicação, com amor, 

entusiasmo, patriotismo. Por isso mesmo e não por qualquer outro motivo, procuramos 

ter a indispensável coragem e energia para renunciar a esse trabalho, que nos seduzia, 

nos cativava, para prestar-lhe mais um serviço [… ]. Quando compreendi que o IBBD 

estava a exigir providências urgentes para as quais me faltavam soluções adequadas, 

fui obrigada, pelo bem deste Instituto e de seu pessoal, a afastar-me, por maior que 

fosse o sacrifício. [… ]” (SAMBAQUY, 1965)  

                                                 
38 Sublinhado no original. 



 

 

 

 

 

 

 

7 – Conclusão 
 

 

Desde o primeiro momento posicionamos esta pesquisa no contexto de uma his- 

toricidade da Ciência da Informação. Enquanto um projeto de resgate, ele procurava responder 

a demandas em torno de fatos e pessoas específicas que em épocas anteriores desenvolveram 

ações que acreditamos pertinentes ao campo. Nesse sentido, parece-nos que ele cumpriu seus 

objetivos, levantando informações até aqui desconhecidas sobre determinados pontos. Contudo, 

parece-nos que ele pode também ter ido um pouco além e colocado na pauta das preocupações 

e das estratégias da área o panorama histórico. 

Não, porém, uma história exclusivamente normativa, que define uma cronolo-

gia e uma lista de eventos habilitados à memória. Acreditamos que o recurso ao passado deve 

ser enriquecedor, postulando muitas perguntas e poucas respostas. Porque como dizia Valéry, 

em 1932, a um grupo de estudantes: 

“ [… ] Se se abstrai da história esse elemento de tempo vivo, vemos que sua própria subs-

tância, a história… pura, aquela que só estará composta de fatos, desses fatos incon-

testáveis de que lhes falo, seria completamente insignificante, já que, por si mesmos, os 

fatos não têm sentido. Freqüentemente dizem a vocês: Isto é um fato. Renda-se aos fa-



 

 122 

tos. Quer dizer: creiam. Creiam, pois aqui o homem não interferiu e são as próprias 

coisas que falam. É um fato. Sim, mas o que fazer com um fato? [… ]. Em história, 

como em qualquer outra matéria, o que é positivo é ambíguo. O que é real se presta a 

uma infinidade de interpretações. [… ]” ( VALÉRY, 2001, p. 106, grifo do original) 

Não foi nosso desejo nem nossa intenção contar uma história. Nossa preocupa-

ção maior nesta pesquisa foi levantar problemas. Problemas que, quando melhor estudados, tra- 

rão um entendimento melhor do presente. Para isso, procuramos construir uma linguagem refle-

xiva, onde o percurso e a metodologia do pesquisador ficassem a todo o momento expostos ao 

escrutínio do leitor. Uma metalinguagem (LATOUR, 1988). 

Também apontamos alguns caminhos possíveis de serem tomados a partir daqui. 

As pesquisas desenvolvidas por Bernd Frohmann em torno das práticas documentárias (FROH- 

MANN, 2004), as pesquisas sobre a relação entre os princípios da Documentação e as institui- 

ções científicas, conduzidas pelo grupo de Guillermo Olagüe de Ros e Alfredo Menéndez Na- 

varro (OLAGÜE DE ROS, MENÉNDEZ NAVARRO & ASTRAIN GALLART, 1998) e al- 

gumas pesquisas brasileiras realizadas por historiadores como Lilia Moritz Schwarcz (2002). 

Sobremaneira importante nos parece a conclusão de que a criação do IBBD não 

representou um ponto de partida. Ao contrário, a criação do IBBD concluiu um processo, mes- 

mo que tenha dado início a vários outros. Talvez esta seja uma idéia importante para a Ciência 

da Informação. 

Para algumas pessoas, como Lydia, o IBBD foi o ponto culminante de uma vida 

que ainda prosseguiu ativa por muitos anos e que prossegue ainda, junto à sua família. Sua con-

tribuição à Biblioteconomia brasileira não deveria ser esquecida. E talvez, neste ponto, esta pes-

quisa, cumpra sua verdadeira missão. 
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ANEXO 1 
Biblioteca do DASP – Departamento Administrativo do Serviço Público 

Composição do acervo – livros publicados entre 1938 e 194539 
 
 
 
 

AUTOR TÍTULO ANO 

McMurtrie, Douglas Crawford The book: the story of printing & bookmaking. 
New York: Oxford 

1943 

Aldis, Harry Gidney The printed book. Cambridge: University 
Press 

1941 

Fontes, Armando Ortega Bibliografia de Varnhagen. Rio de Janeiro: 
Ministério das Relações Exteriores 

1945 

Brasil. Ministério da Educação e 
Saúde 

Exposição Machado de Assis: centenário de 
nascimento. Rio de Janeiro 

1939 

Simões, Antônio dos Reis Bibliografia das bibliografias brasileiras. Rio 
de Janeiro: Instituto Nacional do Livro 

1942 

Wilgus, Alva Gurtis Histories and historians of hispanic America. 
New York: H. W. Wilson 

1942 

Costa, Joaquim Elementos de biblioteconomia. Porto: Livraria 
Tavares Martins 

1943 

Grillo, Sylvia de Queiroz Curso extraordinário de Biblioteconomia: 
serviço de biblioteca. Rio de Janeiro: DASP 

1944 

Camovsky, Marian S. Introducción a la practica bibliotecaria en los 
Estados Unidos. Chicago: American Library 
Association 

1941 

Rossell, Beatrice (Sawyer) Public libraries in the life of the nation. Chi-
cago: American Library Association 

1943 

Selva, Manuel Tratado de bibliotecnia. Buenos Aires: Julio 
Suárez 

1944 

Thornton, John Leonard The chronology of librarianship: an introduc-
tion to the history of libraries and book-
collecting. London: Grafton 

1941 

                                                 
39 Até a página 59, de 541, primeiro volume da listagem. 
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Thompson, James Westfall The medieval library. Chicago: University 
Press 

1939 

Brett, William Howard Portrait of a librarian: Linda A. Eastman. 
Chicago: American Library Association 

1940 

Moraes, Rubens Borba de O problema das bibliotecas brasileiras. Rio de 
Janeiro: Casa do Estudante do Brasil 

1943 

Stanford, Edward Barrett Library extension under the WPA: an ap-
praisal of an experiment in federal aid. Chi-
cago: University Press 

1944 

Montello, Josué Organização e administração de bibliotecas. 
Rio de Janeiro: DASP 

1943 

White, Eric Watson Arquivar e achar. Rio de Janeiro: Bloch 1941 

Selva, Manuel Guía para organización, fichado y 
catalogación de mapotecas. Buenos Aires: 
Julio Suárez 

1941 

Penna, Carlos Victor Catalogación y clasificación de libros. Buenos 
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40 Magda Arce, bibliotecária da Universidade do Chile, esteve no Brasil em 1942, a convite do Ministério das Relações Exte-
riores, para “estudar a organização das bibliotecas brasileiras”. Elaborado pelo Itamaraty, seu programa de trabalho incluiu 
visitas às principais bibliotecas e museus do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O exemplar do seu relatório que 
pertence ao arquivo Lydia de Queiroz Sambaquy possui a seguinte dedicatória: “Para mi amiga Lydia de Queiros Sambaqui 
[sic], con el afecto de Magda. Clasificada 197. Santiago do Chile. Junio 43” (ARCE, 1943).  
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Fonte: DIDAP – Divisão de Documentação e Informação em Administração Pública, subordinada à Coordenação de Docu-
mentação e Informação da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, atual depositária do acervo da antiga Biblioteca do Departamento Administrativo do Serviço Público – 
DASP. 
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ANEXO 2 
Aniversário do SIC 

Palestra no aniversário de 20 anos do SIC, 4 de setembro de 1962. 

 
 

 
Fui convidada por Haydéa Madei Martins a falar, hoje, sobre o SIC. Há vinte 

anos que falo, sistematicamente, sobre este Serviço. Em aulas e fora delas. Mas, nesta oportu-

nidade, o faço com especial agrado, porque desejo manifestar de público a minha sincera ad-

miração pelo grupo que realmente tem trabalhado pelo desenvolvimento, no país, do inter-

câmbio entre bibliotecas. Na verdade tenho falado muito, mas quem tem trabalhado de fato é 

esse grupo de bibliotecários que, antes do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação 

(IBBD) existir e depois da criação deste Instituto, tem demonstrado sempre, por todos os mo-

dos e por todos os meios, inexcedível dedicação, competência, lealdade, tenacidade, entusi-

asmo, enfim uma série enorme de qualidades difíceis de serem reunidas em uma só equipe de 

trabalho. Naturalmente, devo mencionar de forma toda particular o nome de Haydéa Madei 

Martins, que por todos esses anos tem dedicado o melhor dos seus esforços, extraordinário 

devotamento, não se poupando a sacrifícios para atingir, plenamente, os objetivos visados 

pelo SIC e obter para este Serviço pleno sucesso em suas realizações. 

Alice Príncipe Barbosa também tem lugar de especial destaque na história do 

SIC. Planejou e organizou os serviços do SIC em seus menores detalhes. 

Em 1942, trabalhavam no SIC Haydéa Madei Martins e Maria Elisa Batista; 

em 1944, chegou ao SIC Alice Príncipe Barbosa; em 1945, vieram prestar valiosa colaboração 

a este Serviço Myriam Gusmão e Alberto Gaspar Gomes; em 1947, recebeu o SIC precioso 

reforço em pessoal, com Otto Kaufmann, Jannice de Mello Monte-Mór, Dora Lifchetz, hoje 

Dizitzad, Marina Fanfa Ribas; em 1948, recebeu o SIC Maria Teresa Parente Napoleão e Ma-

ria Helena Cortes Sarmento; em 1949, Célia Ribeiro Zaher e Maria Elvira Gomes; em 1951, 
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Maria Ignes Azambuja, Diva Miranda, Samuel Kitmann; em 1952, Odette Sarmento, Ilse 

Dümpel César, Regina Nunes, Alice Nasser, Rachel de Queiroz (a sobrinha), Aisa Osório, 

Palmira Cerqueira e Cadem Moussatche; em 1953, Ida Araújo Arruda de Albuquerque, Thais 

Caldeira Henriques, Dilma Mello Furtado, Dilme leme Pragana, Maria Letícia de Queiroz; em 

1954, Everardo Fischer, Marita Araujo e Maria José Prazeres. 

Durante esses vinte anos, que aqui estamos relembrando com saudade e grati-

dão, muitas outras bibliotecárias passaram pelo SIC, como funcionárias de diferentes bibliote-

cas ou como estagiárias, estabelecendo sempre novos vínculos de amizade e prestando ao SIC 

valiosa colaboração. 

Devo mencionar aqui, para que fique sempre presente na lembrança e gratidão 

dos bibliotecários brasileiros, o nome de Luiz Simões Lopes, que como presidente do Depar-

tamento Administrativo do Serviço Público (DASP), promoveu a criação do SIC e, depois, 

como presidente da Fundação Getulio Vargas, contribuiu, durante muitos anos, para a manu-

tenção deste Serviço. Foi, ainda, Luiz Simões Lopes que incentivou, em nome da Fundação 

Getulio Vargas, o Conselho Nacional de Pesquisas a criar o IBBD, em colaboração com aque-

la Fundação e o DASP. Este Instituto, a partir de 1954, incumbiu-se de manter o SIC. 

Também é justo fazer lembrar a esplêndida cooperação recebida pelo DASP do 

Departamento de Imprensa Nacional, na administração Rubens Porto e Alberto Brito Pereira, 

para a manutenção do SIC. 

Como todos sabem, o SIC nasceu dentro da Biblioteca do DASP. Examinando 

o custo do trabalho de catalogação e verificando a incapacidade que então já existia do contro-

le da produção bibliográfica mundial, e também inspirada e norteada pelo espírito de organi-

zação e racionalização do trabalho que, na época, caracterizava aquele departamento, a Bi-

blioteca fez as contas e verificou a economia extraordinária e uma série de outras vantagens 

oferecidas pela catalogação cooperativa. Dia-a-dia, no desenvolvimento dos trabalhos do SIC, 
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foi ficando evidente que as vantagens auferidas pela cooperação entre as bibliotecas são bem 

maiores do que, inicialmente, supôs a Biblioteca do DASP. 

Cícero Peregrino 

Library of Congress e outras iniciativas de catalogação cooperativa 

As primeiras bibliotecas que participaram efetivamente do sistema de coopera-

ção foram as do DASP, do Departamento de Imprensa Nacional, do Ministério da Fazenda, do 

Ministério da Educação e Cultura, do Museu Nacional e da Seção de Iconografia da Bibliote-

ca Nacional. 

Atualmente, possui o SIC um acervo de 11.294.636 de fichas, correspondentes 

a 93.100 títulos catalogados por mais de 200 bibliotecas, à disposição de todas as bibliotecas 

do país. 

Nesses últimos dias ouvi três comentários relacionados ao SIC, que julgo de in-

teresse. O primeiro consta de uma notícia do Correio da Manhã, relativa ao Serviço Nacional 

de Bibliotecas e à Biblioteca Nacional de Brasília – dizia que “procuram acabar com o SIC”.  

O segundo, de um funcionário do IBBD que dizia que o SIC deu origem ao 

IBBD. 

O terceiro, de um bibliotecário de Brasília que lamentava a solidão em que me 

encontro ao tentar, no Distrito Federal, a organização do Serviço Nacional de Bibliotecas. 

Porque a vitória do SIC não é, ainda, integral: 

a) falta de padronização das regras de catalogação; 1955 críticas de SP 

b) demora na impressão 

c) grande especialização das bibliotecas 

d) falta de pessoal nas bibliotecas 

e) falta de recursos financeiros para a aquisição de fichas 

f) falta de educação em favor da cooperação 
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Outras formas de cooperação que devem ser desenvolvidas: 

1) intercâmbio entre os centros bibliográficos regionais e centros nacionais es-

pecializados; serviços regionais de bibliotecas 

2) organização da bibliografia retrospectiva 

3) compilação de catálogos coletivos 

4) sistema de aquisição planificada 

5) empréstimos entre bibliotecas 

6) esquemas cooperativos feitos por grupos de biblioteca 

 
 


