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transformada em lei. No momento, aguarda regulamentação pelo Ministério do

Trabalho, através do Cadastro Brasileiro de Ocupações.

Em termos de pós-graduação, o primeiro curso na área de Biblioteconomia,

foi o Mestrado em Ciência da Informação, estabelecido pela Universidade Federal

do Rio de Janeiro em convênio com o Instituto Brasileiro de Bibliografia e

Documentação (IBBD), que por sua vez, em 1976 muda o termo documentação e

passa a ser chamado de Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e

Tecnologia – IBICT (PINHEIRO e LOUREIRO, 1995).

Outros programas de pós-graduação foram criados entre 1976 e 1978: na

Universidade Federal de Minas Gerais em 1976, credenciado em 1980; na

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1977; na Universidade de

Brasília em 1978, credenciado em 1982; na Universidade da Paraíba em 1978; e

na área de Biblioteconomia e Documentação da Escola de Comunicação e Artes

da Universidade de São Paulo, com mestrado desde 1972 e doutorado a partir de

1980 (KREMER, 1985)

Na década de 70, outros programas de mestrado foram implantados no

país; inclusive na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo

que oferece curso de mestrado desde 1972 e o doutorado a partir de 1980.

Além destes, a pós-graduação lato sensu, como a especialização e cursos

de aprimoramento são oferecidos por instituições acadêmicas ou serviços de

biblioteca, alguns com apoio de órgãos de fomento.
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Livre de Sociologia e Política, com expansão da duração e do conteúdo, existindo

até os dias de hoje.

A partir de 1940, com a implantação da Escola de Biblioteconomia da

Bahia, na cidade de Salvador, o Brasil contou com a criação de catorze cursos de

biblioteconomia em vários Estados, até 1969, com a Escola de Biblioteconomia e

Documentação de São Carlos, São Paulo (NASTRI, 1992).

Na década de 50, foi iniciada luta dos bibliotecários para regulamentação

da profissão, que passou a ser considerada como tal pela lei federal nº. 4.084, de

30 de junho de 1962, e com sua regulamentação concretizada através do Decreto

Federal nº. 56.725, de 16 de agosto de 1965, cujo artigo 2° refere a designação

profissional do bibliotecário, incluída no quadro das profissões liberais, do grupo

19 da Consolidação das Leis do Trabalho (MARTORANO, 1984).

A fiscalização do exercício da profissão “....fica a cargo do Conselho

Federal de Biblioteconomia, com sede no Distrito Federal e dos Conselhos

Regionais de Biblioteconomia, criados pela Lei n. 4.084/62, no artigo 8º ...”

(CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 8a REGIÃO 1999, p. 6).

COELHO NETO, (1997, p. 29), ao referir-se à formação generalista dos

bibliotecários e à exigência do mercado de um profissional especializado, aponta

dois campos para a biblioteconomia: um para o profissional de nível técnico e

outro para a especialização, como pós-graduação para estudantes com outras

formações, que não bibliotecária. Para o profissional de nível técnico, o Conselho

Federal de Biblioteconomia, através da resolução nº. 455/1998, visava à

regulamentação da função de Técnico em Biblioteca, mas não foi sancionada e
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1.7. FORMAÇÃO BIBLIOTECÁRIA NO BRASIL

No atual mercado, em que a informação faz a diferença nas organizações,

o Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB), de São Paulo, dá conta que há

demanda suficiente para abrigar os bibliotecários egressos dos trinta de dois

cursos de graduação em Biblioteconomia, dos quais oito estão em São Paulo; “...

existem cerca de 20 mil bibliotecários no Brasil, sendo que 6,4 mil estão no Estado

de São Paulo, 2,5 mil na Grande São Paulo.”(VALIM 2001, p. D-4).

O primeiro programa de graduação para a formação de bibliotecários, no

Brasil, foi na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em 1915, seguindo o modelo

francês da École des Chartres, com ênfase no aspecto cultural, através do

Decreto n. 8.835, artigo 34 de 11 de julho de 1911 (DIAS, 1963).

Esse curso, que começou efetivamente em 1915, foi ministrado durante

muito tempo nas dependências da Biblioteca Nacional e, a partir do Decreto-Lei

773, de 20/08/69, que criou a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado

da Guanabara, foi transformado em Escola de Biblioteconomia e Documentação

desta Federação e, posteriormente, passou a funcionar na Escola de

Biblioteconomia e Documentação da Universidade do Rio de Janeiro (ALMEIDA e

NEVES, 1982).

Em 1929, o Mackenzie College, em São Paulo, instituiu um curso elementar

de biblioteconomia, com orientação norte-americana, que funcionou até 1936,

quando sofreu alterações no currículo e recebeu subsídios da Prefeitura de São

Paulo. Em 1939, esse subsídio foi retirado e o curso ressurgiu em 1940, na Escola


