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RESUMO 
 

 
Nos últimos anos, as universidades públicas brasileiras vêm sofrendo as conseqüências da 
redução de recursos financeiros e humanos, com prejuízo para a manutenção da infra-
estrutura e desenvolvimento dos serviços. Esta pesquisa teve como objetivo estudar as 
condições de trabalho de bibliotecários e não-bibliotecários de 27 bibliotecas setoriais de uma 
universidade pública federal. Foram realizadas visitas e entrevistas exploratórias em 
bibliotecas dos diversos campi e distribuídos dois questionários auto-aplicados a toda a 
população-alvo, buscando identificar o perfil e estilo de vida, as tarefas de trabalho, o grau de 
satisfação com as condições e as exigências do trabalho e a percepção dos entrevistados 
quanto à sua capacidade para o trabalho. A capacidade para o trabalho foi medida através do 
Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT). Os resultados mostraram os servidores 
satisfeitos com o trabalho em biblioteca e suas características, e com os aspectos psicossociais 
do trabalho, tais como, o relacionamento com usuários, colegas e chefia. Entre as principais 
questões geradoras de insatisfação para bibliotecários e não-bibliotecários estão as condições 
de área física e infra-estrutura das bibliotecas, a segurança nos campi, a falta de pessoal e as 
relacionadas à realidade de servidor público federal. A insatisfação dos servidores com a 
quantidade de pessoal disponível e sua sensação de sobrecarga de trabalho estão entre as 
variáveis de pesquisa significativamente relacionadas com a percepção da capacidade para o 
trabalho. Foram propostos estudos específicos para melhoria das condições ambientais e 
enriquecimento do trabalho, com a participação dos servidores no processo de análise e 
solução dos problemas. 
 
Palavras-chave: Biblioteca universitária. Condições de trabalho. Ergonomia. Capacidade para 
o trabalho. 



ABSTRACT 
 

 

In recent years, public universities in Brazil have been adversely affected by a reduction in 
financial and human resources, with resulting damage to infrastructure and provision of 
services. The objective of this research was to study the working conditions of librarians and 
other staff of the 27 sectorial libraries of a one federal public university. Visits to and 
exploratory interviews at various campuses were carried out, and questionnaires were 
distributed amongst the target population to identify the profile and life style, work tasks, 
level of satisfaction with work conditions and the perception of the interviewed as to their 
capacity for work. The work ability was measured in accordance with the Work Ability Index 
(WAI). The results showed that the staff were satisfied with library work and its 
characteristics, and with the psychosocial aspects of the work, such as the relationship with 
users, colleagues and the management. Amongst the principal sources of dissatisfaction for 
librarians and support staff are the fabric and infrastructure of the libraries, security at the 
campuses, lack of staff, and those issues related to the general conditions of federal public 
servants. The dissatisfaction of the staff with the available manpower and their sense of 
excess burden are amongst the research variables significantly related to perceived work 
ability. Specific studies were proposed to improve the environmental conditions and the 
enrichment of work by way of participation of staff in the process of analysis and problem 
solving. 
 
 
Key words: University library. Work conditions. Ergonomics. Work ability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 

Há mais de 10 anos, as universidades públicas brasileiras vêm sofrendo as 

conseqüências de uma redução gradativa de recursos financeiros e humanos, como a 

diminuição do número de professores e servidores técnico-administrativos, e a dificuldade de 

manutenção da infra-estrutura, como bibliotecas e laboratórios. Em contrapartida, as vagas 

oferecidas por universidades públicas continuam crescendo, tendo aumentado, entre 1995 e 

2000, em 26% nos cursos de graduação, 100% nos cursos noturnos e 154% nos de pós-

graduação (PANIZZI, 2002). 

 

A defasagem salarial dos funcionários públicos federais tem ocasionado demissões e a 

reforma da previdência, aposentadorias precoces, sem que haja a reocupação integral destas 

vagas, o que ocasiona a diminuição gradativa do número de funcionários em exercício. 

 

Como uma parcela significativa do orçamento das universidades públicas destina-se à 

manutenção das bibliotecas acadêmicas, a precariedade de recursos financeiros interfere 

diretamente nas condições de trabalho destas bibliotecas. Além disso, as aposentadorias dos 

últimos anos e a pouca contratação de pessoal novo têm contribuído para a redução do pessoal 

disponível nas bibliotecas. 

 

Paralelamente a esta realidade de escassez de recursos humanos e financeiros, as 

bibliotecas públicas universitárias estão sofrendo profundas transformações em função da 

automação/informatização de seus produtos e serviços (PEREIRA, 2000; ROSETTO, 1997; 
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ROWLEY, 1994) e, como conseqüência, a exigência constante de atualização e 

aperfeiçoamento de bibliotecários e auxiliares (VALENTIM, 2000; BUNGE, 1989). 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 
1.2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar as condições de trabalho dos servidores 

técnico-administrativos em atividade nas bibliotecas setoriais do Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (SBU). 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

São objetivos específicos do estudo: 

 

a) analisar as atuais condições de trabalho nas bibliotecas setoriais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), procurando identificar as questões decorrentes 

da redução crescente de recursos materiais e humanos e as inerentes à atividade de 

trabalho em biblioteca; 

b) pesquisar a opinião dos servidores, bibliotecários e não-bibliotecários, com relação a 

problemas ergonômicos físico-ambientais, psicossociais e de organização do trabalho; 

c) avaliar as condições dos funcionários frente às demandas da atividade de trabalho 

determinando o Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) da população estudada e 

comparando-o com estudos similares; 

d) propor estudos específicos visando a melhoria das condições de trabalho nas 

bibliotecas e um melhor aproveitamento da força de trabalho. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Como resultado da política econômica do país nos últimos anos, os recursos 

destinados às universidades públicas brasileiras têm sido reduzidos significativamente e, 

como decorrência, também a parcela destinada à manutenção das bibliotecas acadêmicas. 

 

A falta de recursos tem impossibilitado a manutenção adequada das instalações, 

acervo, equipamentos e serviços oferecidos pelas bibliotecas. Faltam recursos para aquisição 

de material bibliográfico, equipamentos e mobiliário. Há necessidade de ampliação e reforma 

da área física das bibliotecas para atender o crescente número de usuários e a aquisição e 

atualização dos equipamentos e mobiliário, imprescindíveis para acompanhar as mudanças 

tecnológicas.  

 

Muitos servidores públicos das universidades se aposentaram precocemente nos 

últimos anos, diante da perspectiva de reformas na previdência pública, principalmente 

alteração do tempo de serviço exigido para aposentadoria. Os técnicos-administrativos 

contratados nos últimos anos, através dos poucos concursos públicos realizados, não são 

suficientes para preencher todas as vagas disponíveis.  

 

Por outro lado, a demanda de serviços é crescente. O número de usuários das 

bibliotecas universitárias cresce na proporção que aumentam os cursos e as vagas oferecidas 

pelas universidades. Além do crescimento da demanda quantitativa, percebe-se uma maior 

exigência dos usuários pela eficiência e qualidade dos serviços. 

 

Além disso, as mudanças constantes no processo de trabalho, decorrentes da 

implantação de novas tecnologias nas bibliotecas, têm gerado a necessidade permanente de 

capacitação e atualização do pessoal e a adaptação dos espaços físicos das bibliotecas às 

novas exigências de trabalho. A falta de recursos nem sempre possibilita a adequação das 

condições de trabalho dentro de padrões ergonômicos que evitem prejuízos à saúde dos 

trabalhadores. 
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Esta realidade acarreta uma crescente carga quantitativa e qualitativa de trabalho aos 

funcionários das bibliotecas acadêmicas, sem que haja a adequada manutenção e melhoria nas 

condições de trabalho oferecidas, o que se reflete diretamente na atividade de trabalho.  

 

Como resultado do número de aposentadorias e da pouca contratação de pessoal, a 

idade média dos funcionários das bibliotecas universitárias aumentou nos últimos anos e 

tende a aumentar ainda mais. As novas regras de aposentadoria, definidas pela reforma da 

previdência, terão, como conseqüência, uma ampliação do tempo de trabalho da população, 

com a tendência de um envelhecimento cronológico dos funcionários ativos (MONTEIRO et 

al., 2001). Em vista disso, as condições ergonômicas dos postos de trabalho são essenciais 

para permitir o desempenho eficiente deste trabalhador, em processo de envelhecimento, 

durante todo o tempo de sua vida ativa. 

 

A atividade de trabalho é determinada pela relação do trabalhador, com suas 

características físicas e psicológicas individuais e a empresa, com seus objetivos, processo de 

trabalho e condições ambientais e de organização do trabalho (GUÉRIN et al., 2001). O 

desequilíbrio entre os diversos fatores que interferem na atividade de trabalho e a conseqüente 

necessidade de adaptação do trabalhador pode acarretar sobrecarga física e mental, afetando a 

satisfação com o trabalho e podendo ocasionar danos à saúde. 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) ressalta a importância da relação 

adequada entre as condições de trabalho e dos trabalhadores: 

 

 
Quando as condições de trabalho e os fatores humanos estão em equilíbrio, o 
trabalho cria um sentimento de conhecimento e autoconfiança; aumenta a 
motivação, capacidade para o trabalho e satisfação e melhora a saúde (ILO1, 1984 
apud MARTINEZ; PARAGUAY, 2001, p. 2). 

 

 

Diversos estudos relacionam a satisfação no trabalho com a saúde do trabalhador, 

indicando que maiores níveis de satisfação estão associados significativamente com melhores 

                                                 
1 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE.  Psychosocial factors at work: recognition and control. Report of the 
Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health-Ninth session.  Geneva, 1984. 
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condições de saúde do trabalhador (MARTINEZ, 2002). Por outro lado, a satisfação no 

trabalho aumenta a motivação e a produtividade do trabalhador. 

   
Com base nestas afirmações, e considerando a precariedade crescente nos meios de 

trabalho oferecidos e paralelo aumento da demanda justifica-se analisar como e em que 

medida as atuais condições de trabalho nas bibliotecas são fonte geradora de insatisfação para 

os funcionários, com conseqüente prejuízo para a capacidade para o trabalho, saúde e 

qualidade de vida. 

 

 

1.4 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

 

A questão de pesquisa é investigar em que medida as atuais condições de trabalho nas 

bibliotecas da UFRGS, de escassez de recursos materiais e humanos, afetam a atividade de 

trabalho dos bibliotecários e não-bibliotecários e sua auto-percepção da capacidade para o 

trabalho em termos de condições de saúde, bem-estar psicológico e competência frente às 

exigências do trabalho. 

 

 

1.5 MÉTODO DE TRABALHO 

 

 

O trabalho apresenta uma pesquisa exploratória, com o objetivo de analisar e descrever 

a realidade de trabalho dos servidores técnico-administrativos em atividade em bibliotecas 

universitárias. O estudo de caso, desenvolvido nas bibliotecas setoriais da UFRGS, 

compreende a observação das condições de trabalho e o levantamento de dados subjetivos 

junto aos trabalhadores envolvidos.  
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1.6 LIMITAÇÕES 

 

 

Este estudo analisa as condições de trabalho em 27 bibliotecas setoriais especializadas 

nas diversas áreas do conhecimento e ligadas às Unidades de ensino de graduação da UFRGS, 

não incluindo a totalidade das bibliotecas que compõem o SBU. A Biblioteca Central e as 

bibliotecas do Centro de Estudos Costeiros Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR), do 

Centro de Processamento de Dados (CPD), do Colégio de Aplicação e da Escola Técnica não 

foram consideradas neste estudo por apresentarem um tipo de acervo e perfil de usuário 

distinto das demais.  

 

O estudo não pretende ser exaustivo, abrangendo todas as questões e problemas que 

envolvem a atividade de trabalho. Tendo em vista seu caráter exploratório, procura identificar 

as questões mais significativas sob o ponto de vista dos trabalhadores envolvidos. 

 

A análise das condições ambientais e fisiológicas de trabalho baseia-se na percepção 

dos indivíduos. Não são utilizadas medidas instrumentais das variáveis físico/ambientais em 

razão do número de bibliotecas e, conseqüentemente, de postos de trabalho abrangidos. Como 

a pesquisa envolve todos os funcionários das bibliotecas, a variedade de tarefas executadas 

não permite a análise detalhada das atividades de trabalho. Da mesma forma, a medida da 

capacidade de trabalho dos sujeitos baseia-se na auto-avaliação de suas condições físicas e 

mentais para o trabalho.  

 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Este trabalho está organizado em 5 capítulos. O capítulo introdutório compreende a 

justificativa do trabalho, a área na qual se insere e os objetivos propostos. Aborda 

sucintamente o método de trabalho e as limitações do estudo. O capítulo 2 apresenta a revisão 

de literatura que serve de apoio à pesquisa. Compreende estudos sobre o trabalho em 

bibliotecas universitárias e a capacidade para o trabalho. No capítulo 3 é apresentada a 

metodologia usada na pesquisa. São detalhadas as etapas de trabalho, os instrumentos 
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utilizados, e a forma de análise dos dados obtidos. A análise dos resultados constitui o quarto 

capítulo. O capítulo 5 apresenta a discussão e conclusão sobre o trabalho realizado.  



 19

 

 
 
 
 
 
 
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A revisão bibliográfica está dividida em duas partes. A primeira delas pretende 

caracterizar a atividade de trabalho em biblioteca. O objetivo é definir o trabalho realizado nas 

bibliotecas e suas características, quem é o trabalhador de biblioteca, sua opinião sobre o 

trabalho e as dificuldades que enfrenta ao desempenhar suas atividades. Para tanto, a 

bibliografia consultada inclui estudos sobre administração, gerência de recursos humanos, 

ergonomia em bibliotecas, com ênfase nos aspectos de mudanças no processo de trabalho em 

função das novas tecnologias de informação, e fatores de satisfação e insatisfação no trabalho. 

A segunda parte explora estudos sobre a capacidade para o trabalho, buscando defini-la e 

determinar a sua relação com os diversos fatores que envolvem a atividade de trabalho. 

 

 

2.2 O TRABALHO EM BIBLIOTECAS 

 

 

2.2.1 Conceito de biblioteca 

 

 

O termo “Biblioteca” originou-se do grego Bibliotheké que significa “lugar onde se 

guardam livros”. Biblion era o nome dado ao papiro fabricado na cidade de Biblos e Teka 

significava cofre, estojo, designando um armário ou estante (LEMOS, 1998; FERREIRA, 

1999). Desta forma, o primeiro conceito de biblioteca explicitava o objetivo para o qual foi 

criada, ou seja, a guarda do conhecimento registrado no suporte da época, o papiro. O 
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conceito de biblioteca foi se alterando com a evolução da civilização e as atribuições da 

instituição biblioteca se ampliaram. A função da biblioteca como depositária, ainda hoje é 

usada nos verbetes que definem o termo biblioteca, mas paralelamente a atribuições mais 

dinâmicas, de difusão do conhecimento e ponto de acesso a fontes de informação. 

 

Conceituar biblioteca não é uma tarefa fácil, pela variedade de dimensões que ela 

abrange, que podem incluir desde a pequena biblioteca escolar até as grandes bibliotecas 

públicas, e por sua característica de organismo dinâmico, em evolução constante (TARGINO, 

1984). A evolução da biblioteca está diretamente relacionada com o desenvolvimento 

tecnológico. As formas de registro da informação evoluíram dos rolos de papiro ao CD-ROM, 

passando pelo códice manuscrito e pelo livro impresso, alterando significativamente os meios 

de tratamento/armazenagem e recuperação da informação. Paralelamente às mudanças 

ocorridas nos suportes da informação, novas formas de armazenagem, organização e acesso 

deram origem às bibliotecas eletrônicas, virtuais ou digitais que convivem com a biblioteca 

tradicional (ROSETTO, 1997; CUNHA, 2000). 

 

Independente do porte ou nível de evolução em que se encontram, as bibliotecas se 

diferenciam, principalmente, em função dos interesses de seu público usuário. As bibliotecas 

especializadas atendem a profissionais e instituições específicas; as escolares, às escolas de 1º 

e 2º graus; as bibliotecas públicas, à comunidade em geral e as universitárias servem às 

instituições de ensino superior (OLIVEIRA, 1994).  

 

 

2.2.2 A biblioteca universitária 

 

 

A biblioteca universitária tem como objetivo promover a educação superior de seus 

usuários, facilitando seu estudo, formação e capacitação (LEON, 2002). Klaes (1991), citando 

Tarapanoff2 (1982), descreve a biblioteca universitária como uma organização social de 

serviço, cujos objetivos são atender à comunidade acadêmica e à sociedade em geral. Do 

ponto de vista sistêmico, a biblioteca universitária não é um organismo autônomo, mas um 

                                                 
2 TARAPANOFF, Kira.  Biblioteca integrada e sociedade.  Ciência da informação, Brasília, v. 13, n. 1, p. 3-9,              

jan./jun. 1984. 
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subsistema da universidade à qual está vinculada, sendo influenciada e interagindo com ela. A 

universidade, por sua vez, é subsistema de um sistema maior, a sociedade. Como um sistema 

aberto, está em constante interação com o meio ambiente onde se insere, sendo por ele 

influenciada. Neste contexto, seus objetivos e serviços sofrem alterações constantes em 

função de mudanças sociais, políticas e econômicas.  Da mesma forma, Russo (1998, p. 4), 

conceitua a biblioteca universitária como elemento do sistema Universidade e afirma que: 

“[...] é considerada como um segmento de vital importância na estrutura da Instituição, visto o 

seu caráter de promover o acesso e a disseminação da informação para que os objetivos da 

Universidade sejam plenamente atingidos”.    

 

Para alcançar esses objetivos, a biblioteca universitária necessita de recursos humanos 

qualificados e recursos financeiros suficientes ao adequado desenvolvimento de suas 

atividades (ÇELIK, 2000). Neves (1990) divide os recursos das bibliotecas universitárias em 

recursos bibliográficos, documentais ou informacionais; recursos financeiros; recursos 

materiais e recursos humanos. 

 

Como resultado da crise econômica e mudanças políticas, as universidades públicas 

tiveram seus orçamentos reduzidos, com prejuízo direto para a manutenção e 

desenvolvimento de suas bibliotecas (SILVA, S., 2000). Como alternativa para esta redução 

de recursos financeiros governamentais, as universidades têm buscado outras fontes de 

recursos na iniciativa privada. Neste sentido, muitas atividades nas universidades públicas já 

estão sendo terceirizadas, como a limpeza, o serviço de vigilância e a alimentação (CUNHA, 

2000). 

 

Essa redução crescente no orçamento destinado às bibliotecas universitárias acontece 

tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento. Nos últimos, no entanto, os 

problemas econômicos dos países tornam a situação muito mais crítica (ÇELIK, 2000).  

 

O orçamento das bibliotecas acadêmicas americanas é, normalmente, um dos mais 

elevados dentre os vários setores universitários (SIGGINS, 1992) e a maior parte destes 

recursos correspondem a gastos com recursos humanos (FRANK, 1989; SULLIVAN, 1991). 

Na realidade brasileira, Carvalho (1981) calcula que os recursos destinados às bibliotecas 

dificilmente alcancem os 5% recomendados pelos padrões internacionais.  
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Os padrões para bibliotecas universitárias da International Federation for Library 

Associations and Institutions (IFLA) recomendam que a biblioteca universitária deve ter um 

orçamento destacado dentro do orçamento da universidade e que esses recursos financeiros 

devem ser suficientes para o desenvolvimento adequado da coleção e serviços (CARVALHO, 

1995). A maioria das bibliotecas universitárias brasileiras não é unidade orçamentária e as 

verbas são destinadas sem que haja um planejamento das suas reais necessidades 

(CARVALHO, 1981).  

 

A biblioteca universitária precisa disputar com as demais unidades acadêmicas os 

recursos financeiros disponíveis (SILVA, S., 2000). Para justificar a necessidade e a 

prioridade da aplicação desses recursos para a administração da instituição, é fundamental a 

eficiência dos serviços prestados pela biblioteca, bem como o reconhecimento, pela 

comunidade acadêmica, das funções e importância da biblioteca no contexto universitário 

(PEREIRA, 2000). 

 

O estudo desenvolvido por Carvalho, em 1981, já destacou a carência de bibliotecários 

nas bibliotecas universitárias brasileiras. A média de um bibliotecário para cada 758 usuários 

potenciais é insuficiente se comparada com o padrão no Canadá, de um profissional para 300 

usuários. O número médio de auxiliares, apesar de dentro da proporção padrão internacional 

de três auxiliares por bibliotecário, é considerado, pela autora, inferior às necessidades, uma 

vez que o número de bibliotecários está abaixo do ideal (CARVALHO, 1981). 

   

 

2.2.3 Características do trabalho 

 

 

Para Silva (SILVA, A, 2000, p.3) o objeto de trabalho dos funcionários de biblioteca é 

a informação:   

 
[...] seu processo de trabalho, resume-se na transformação do conhecimento bruto 
em conhecimento disponível. Portanto é uma atividade orientada a um fim para 
produzir valores de uso, transformando uma produção intelectual científica ou 
cultural (do tipo livros, teses, artigos, etc) em informação referenciada, classificada, 
tematizada, de acordo com uma dada área do conhecimento e direcionada a uma 
determinada comunidade. 
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A biblioteca universitária é uma organização prestadora de serviços de informação. 

Possui uma estrutura hierárquica e departamentalizada, com unidades trabalhando de forma 

interdependente. Cada setor tem atribuições específicas no desenvolvimento de diferentes 

produtos e serviços (SANTOS, 2000).  

 

A atividade de trabalho nas bibliotecas compreende: tarefas administrativas, tarefas 

técnicas de processamento da informação e tarefas de atendimento ao público. Estas tarefas 

dividem-se em “profissionais”, a serem desempenhadas por bibliotecários, e em outras tarefas 

de apoio às atividades profissionais, ou “não-profissionais”, que seriam atribuições dos 

auxiliares de biblioteconomia (MOSTAFA, 1983; NEVES; SANTOS, 1999).  

 

O profissional bibliotecário é o bacharel em Biblioteconomia com diploma de Escola 

de Biblioteconomia de nível superior oficialmente reconhecida (BRASIL, 1993). As 

atividades desempenhadas pelos bibliotecários podem ser resumidas em: desenvolvimento de 

coleções, serviço de referência e controle bibliográfico dos materiais (CARVALHO, 1995).  

 

As atribuições dos auxiliares de biblioteca são consideradas atividades de apoio que 

visam colaborar com o desenvolvimento das atividades profissionais. Os auxiliares de 

biblioteca são treinados normalmente no próprio local de trabalho. Segundo Neves e Santos 

(1999), existem atualmente poucos cursos para capacitação de auxiliares de biblioteca, 

promovidos por cursos de biblioteconomia e associações de bibliotecários.  

 

A quantidade necessária de funcionários para o efetivo desenvolvimento das 

atividades da biblioteca, bem como o nível de qualificação dos mesmos, vai depender de 

determinados fatores, tais como: “o tamanho e escopo das coleções, o número de bibliotecas 

setoriais, o número de pontos de serviço, o número de horas de funcionamento, a média de 

aquisição, a média de circulação, a natureza do processamento e a natureza da demanda por 

serviços” (CARVALHO, 1995, p. 148).  

 

Estudos na área de administração de recursos humanos em biblioteca constatam que, 

na realidade de trabalho das bibliotecas, tanto os bibliotecários quanto os não-bibliotecários 

realizam freqüentemente tarefas dos dois níveis (profissional e não-profissional), em 
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diferentes serviços, ou seja, bibliotecários realizam tarefas que pouco exigem de seu nível de 

instrução e habilidades, enquanto que, em outros casos, funcionários não-bibliotecários 

realizam tarefas que exigem conhecimento e treinamento em nível profissional 

(ROTHENBERG, 1971; NEVES, 1990; MOSTAFA, 1983). 

 

As causas para o problema de distribuição de tarefas são: a dificuldade de definição 

entre tarefas profissionais e não-profissionais (PEREIRA, 2000); a proporção inadequada 

entre as categorias em exercício nas bibliotecas (CARVALHO, 1981; NEVES,1990) e,   

sobretudo, o número reduzido de pessoal de nível médio e de sua pouca qualificação       

(CARVALHO, 1981; MOSTAFA, 1983). 

 

A divisão de tarefas entre o profissional bibliotecário e o não-bibliotecário pode gerar 

discussão e polêmica devido à falta de uma definição clara de papéis na prática do dia a dia. 

No entanto, a questão da divisão técnica do processo de trabalho não ocorre apenas em 

bibliotecas. No atendimento prestado em hospitais verifica-se também a interface entre as 

atribuições do enfermeiro e do auxiliar de enfermagem, assim como a divisão de tarefas na 

indústria entre o engenheiro e o técnico. Em todos estes casos e em muitos outros mais, 

existem pontos de divisão indefinida, causando conflitos e uma certa ambigüidade na 

definição dos papéis (MOSTAFA, 1983).  

 

 

2.2.4 O trabalho e as mudanças tecnológicas 

 

 

A questão do impacto das mudanças tecnológicas na atividade humana é tema de 

estudo exaustivo das áreas de administração e psicologia social (OLSGAARD, 1985). Não é 

objetivo deste estudo revisar o estado da arte da literatura na área, mas utilizar os estudos 

específicos sobre mudanças no ambiente de biblioteca em decorrência da informatização para 

definir o trabalho atual nas bibliotecas.  

 

As transformações do ambiente de trabalho em biblioteca são constantes, como parte 

de um processo contínuo de desenvolvimento da sociedade na qual a biblioteca se insere e 

com a qual interage. As organizações que prestam serviços de informação, como as 

bibliotecas, tiveram seus serviços afetados rapidamente com as novas tecnologias, 
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principalmente porque trabalham com um volume muito grande de dados e com um tipo de 

material adaptável à armazenagem, recuperação e transmissão em meio eletrônico (LINE; 

KINNELL, 1993; PRENTICE, 1990). 

 

O desenvolvimento das mídias eletrônicas, das telecomunicações e das redes de 

informação nacionais e internacionais transformaram o volume e o fluxo da informação a ser 

armazenada e a ser acessada via computador. Tais mudanças tecnológicas são responsáveis 

por alterações significativas na organização e serviços das bibliotecas e, como conseqüência, 

nas atribuições da equipe de trabalho: a automação dos processos, possibilitando novos 

serviços; a aplicação de novas tecnologias, diversificando os formatos de suporte da 

informação e o desenvolvimento das telecomunicações, facilitando a troca de informações 

(CRETH, 1989). 

 

Rosetto (1997, p. 56) relata o presente e o futuro da biblioteca com relação aos novos 

materiais de suporte da informação, a forma de armazenamento e a organização. A autora 

apresenta a evolução das bibliotecas em três períodos, em função do acesso à informação: 

“organização tradicional, até o início da automação; organização moderna ou biblioteca 

automatizada; biblioteca eletrônica (ou virtual, ou sem paredes ou digital)”. Desta forma, 

classifica o estágio atual de nossas bibliotecas como, principalmente, na fase da automação 

mas evoluindo para a biblioteca eletrônica.  

 

Na verdade, coexistem nas bibliotecas duas realidades de trabalho, a informatizada e a 

tradicional, com conseqüente aumento de carga de trabalho e alteração do ambiente. As 

mudanças tecnológicas alteram as tarefas ou criam outras tarefas adicionais com a 

manutenção das antigas. São criadas novas funções ou novas tarefas são adicionadas às 

antigas funções (PRENTICE, 1990).  

 

Atualmente, convivem nas bibliotecas usuários que dominam o uso das tecnologias 

informatizadas e os que desconhecem princípios básicos de utilização de computadores. Além 

disso, cada vez mais os usuários utilizam os serviços remotamente, via internet, valendo-se do 

catálogo on-line, da pesquisa em bases de dados e do e-mail. O relacionamento com esses 

usuários, num ambiente informatizado, é muito diferente do contato que acontece dentro do 

ambiente de biblioteca (PRENTICE, 1990). 
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Prentice (1990) destaca como uma das mudanças no trabalho das bibliotecas em 

virtude da tecnologia, a catalogação on-line substituindo a manual e, como conseqüência, 

modificando as tarefas de responsabilidade do bibliotecário e do não-bibliotecário. O 

bibliotecário passou a realizar a maior parte do processo diretamente no computador. Com a 

eliminação das fichas o pessoal auxiliar também não executa mais as tarefas de alfabetação e 

revisão dos fichários.  

 

Line e Kinnell (1993) resumem a opinião de Marchand e England3 (1989) sobre as 

conseqüências da automação nos serviços em bibliotecas, como a redução de pessoal, 

melhoria dos serviços oferecidos e eliminação de algumas tarefas. Destaca a exigência de 

pessoal auxiliar com melhor nível de habilidades e com mais responsabilidade. Com a 

automação, aumentou a necessidade de inovação, criatividade, flexibilidade e mudanças mais 

rápidas frente à competitividade.  

 

Prentice (1990) também relaciona a automação com a eliminação de tarefas rotineiras 

e a exigência de pessoal com maior nível de educação e habilidades para realizar as novas 

atividades. A elevação do nível de habilidades resulta em maior satisfação do trabalhador. 

Ressalta, também, o fato de que o computador aumenta a velocidade com que certas tarefas 

são realizadas, mas que o manejo da informação crescente envolve também tarefas que 

exigem capacidades humanas, como a fala, a leitura, a escrita e que permanecem as mesmas.  

 

Guevara (1992) cita a revisão de Olsgaard4 (1989) a respeito dos efeitos positivos e 

negativos das tecnologias de informação nos funcionários e usuários das bibliotecas. Estes 

afetam, sobretudo, as habilidades no desempenho das tarefas bibliotecárias, o treinamento dos  

                                                 
3 MARCHANT, Maurice P.; ENGLAND, Mark M.  Changing management techniques as libraries automate.  
Library trends, Champaign, Ill., v. 37, n. 2, p. 469-483, 1989. 

 
4 OLSGAARD, J.H.  The physiological and managerial impact of automation on libraries.  Library trends, 
Champaign, Ill., v. 37, n. 4, p. 484-494, 1989. 
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funcionários no uso das tecnologias, o relacionamento entre colegas de trabalho e a melhor 

utilização do tempo dos funcionários.  

 

Os efeitos positivos ou negativos vão depender de fatores como: “o nível de 

conhecimento do pessoal em relação à automação, da forma utilizada para preparar o pessoal 

para as novas tecnologias e do estilo gerencial”, entre outros (MONTAGUE5, 1978 apud 

GUEVARA, 1992, p.22). 

 

Jackson (1988), relatando o processo de automação da circulação de uma biblioteca 

americana, chama atenção para a mudança e ampliação de funções na biblioteca. Atividades 

no empréstimo, que antes eram delegadas a uma pessoa, passaram a ser realizadas por todos. 

O pessoal liberado do atendimento de empréstimo passou a realizar trabalhos nos setores 

técnicos, com rodízio de funcionários entre os diversos setores.  

 

Russell (1985) cita vários autores que consideram que os funcionários não-

bibliotecários realizam as tarefas mais rotineiras, repetitivas e, conseqüentemente, monótonas 

dentre as atividades de trabalho nas bibliotecas. Para este autor, a automação não elimina a 

existência deste tipo de tarefa, apenas libera mais tempo do funcionário não-bibliotecário para 

outras tarefas não-automatizadas, como a guarda de material nas estantes. 

 

A automação do processo de trabalho pode ser fonte de estresse pela mudança do 

trabalho em si, com a necessidade de novas aprendizagens e do medo de perder o emprego 

(PRENTICE, 1990). As incertezas geradas pela automação podem ser contornadas com o 

envolvimento do pessoal nas mudanças e com o treinamento dos funcionários (BURTON6, 

1988 apud LINE; KINNELL, 1993). 

 

 

 

 

                                                 
5 MONTAGUE, E.  Automation and the library administrator.  Journal of library automation, Chicago, v. 11, 
n. 4, p. 320, dec. 1978. 

 
6 BURTON, Paul F.  Information technology and organizational structure. Aslib Proceedings, v. 40, n. 3, p. 57-
68, march 1988. 
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Diante da realidade da biblioteca como um organismo em constante mudança, o papel 

e as funções do bibliotecário, hoje e para o futuro, é fonte de discussão e de ansiedade. 

Blattmann e Rados (2000, p. 45) definem o bibliotecário de hoje como: 

 

 
 [...] não é o almoxarife de livros e sim o gerente da informação. Indiferente qual o 
suporte (formato) da informação, se em papel, eletrônico ou digitalizado, o que 
importa é saber organizar, recuperar e disseminar a informação utilizando a 
flexibilidade e velocidade que as novas tecnologias da informação possibilitam. 
Onde o usuário da informação receba qualidade e evitando a sobrecarga de 
informação que jamais poderá analisá-las com presteza para a tomada de decisão. 
 

 

Esses autores discutem a necessidade do bibliotecário mudar seu perfil profissional 

passivo para uma atitude pró-ativa frente à realidade de mudança tecnológica e enfatizam a 

importância do aprendizado constante, do trabalho em equipe e do repensar de suas 

atividades. 

 

Pereira (2000), analisando as mudanças organizacionais e do trabalho em função das 

inovações tecnológicas, levanta a necessidade de novos tipos de profissionais nas bibliotecas, 

que ela chama de “especialistas tecnólogos”. A informatização e a automação dos serviços 

está exigindo uma nova função dentro das equipes de biblioteca, a do profissional da área de 

informática, com condições de dar suporte de hardware e software aos funcionários e 

usuários. 

 

Carvalho (1998) analisa a atividade de trabalho bibliotecário sob o ponto de vista da 

ergonomia, levantando questões inerentes ao próprio trabalho, bem como as resultantes das 

mudanças tecnológicas. A formação do bibliotecário não prepara os profissionais para a 

exigência de inovação e flexibilidade do trabalho. Considera que o trabalho oferece pouca 

possibilidade de criatividade em virtude da exigência de normas e códigos limitantes. Por 

outro lado, classifica o trabalho como pouco rotineiro no aspecto de interação com o usuário 

que tem necessidades variadas de informação. 
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2.2.5 Aspectos ergonômicos 

 

 

Os estudos ergonômicos que abordam, especificamente, o ambiente de trabalho em 

bibliotecas surgiram, principalmente, em decorrência da implantação de novas tecnologias de 

tratamento da informação. A grande maioria dos trabalhos publicados sobre ergonomia em 

bibliotecas é voltada para os problemas físicos advindos do uso de terminais de computador. 

Os objetivos destes estudos são avaliações e recomendações ergonômicas visando à 

manutenção e prevenção da saúde do trabalhador (WRIGHT; FRIEND, 1992; WILKINSON; 

KRUG, 1993; MODESTO, 1995; BALAS, 1997).  

 

Os novos equipamentos foram introduzidos em ambientes não adaptados para o seu 

uso. Na maioria dos casos, os computadores foram instalados nas mesas já existentes, próprias 

para a escrita manual, e, portanto, sem as especificações necessárias para o uso adequado dos 

equipamentos e em salas sem a iluminação adaptada ao tipo de tarefa (BALAS, 1997).  

 

Essas condições de trabalho inadequadas são responsáveis pela ocorrência crescente 

dos chamados problemas ergonômicos de saúde. Os mais citados na literatura são as Lesões 

por Esforços Repetitivos (LER), associadas à digitação e uso do mouse; os problemas visuais, 

pelo uso intensivo do vídeo do computador (ATENCIO, 1996); as lesões nas costas e pescoço 

e as dores de cabeça (DYER, 1992; WINSTEAD, 1994; THIBODEAU; MELAMUT, 1995; 

CHAO; CHANG; CHIANG, 2001).  

 

Para Roose (1986), o estudo das questões ergonômicas, em função das novas 

tecnologias, teve como conseqüência uma avaliação de todas as atividades de trabalho 

realizadas na biblioteca, inclusive as que não foram diretamente alteradas pela automação dos 

serviços. As condições nas quais as tarefas rotineiras são realizadas, como a altura das 

atividades de empacotamento e transporte de materiais, passaram a ser avaliadas e ajustadas 

segundo os princípios ergonômicos.  

 

A execução das tarefas manuais de biblioteca, tais como a guarda de material 

bibliográfico nas estantes, podem ocasionar lesões nas costas, ombros e punhos, caso não 

sejam realizadas com os devidos cuidados (AUSTRÁLIA, 2000). Thibodeau e Melamut 

(1995) relatam casos de Síndrome do túnel do carpo entre funcionários do setor de circulação, 
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que executam a operação de sensibilizar e desensibilizar os dispositivos de segurança dos 

livros no empréstimo do material, e também lesões de operadores de equipamentos de 

digitalização, com o manuseio de livros na atividade de envio de cópias através do 

computador. 

 

Lange, Allen e Maas (2001) realizaram um estudo procurando definir as exigências 

físicas de diversas tarefas desempenhadas diariamente pelo pessoal auxiliar de biblioteca. As 

tarefas foram analisadas através da escala de Borg (Borg’s Rating of Perceived Exertion 

Scale) e classificadas em cinco níveis que variam do “muito leve” ao “extremamente pesado”. 

Nenhuma das tarefas estudadas foi classificada nesta última categoria. As atividades 

consideradas mais pesadas, dentre as realizadas rotineiramente pelos funcionários, foram as 

de empacotamento e transporte de materiais, incluídas na categoria “um tanto pesada-pesada” 

e as de guarda e revisão de material nas estantes, classificadas em “leve-um tanto pesada”. A 

execução destas tarefas envolve movimentação de todo o corpo e exigem levantamento e 

carregamento de peso. 

 

Como parte de um programa institucional de saúde e segurança do trabalho, o 

Governo australiano publicou um guia visando à prevenção e detecção de problemas 

ergonômicos em bibliotecas, abordando todos os riscos associados às atividades dos 

funcionários. Dedicou um capítulo para a importância da qualidade do ar nas bibliotecas e 

suas conseqüências no trabalhador, como dor de cabeça, coceira nos olhos, cansaço e, em 

casos mais graves, doenças respiratórias como a asma. Além disso, identificou as fontes mais 

comuns de contaminação do ar em bibliotecas, entre elas, o ozônio das fotocopiadoras e 

impressoras a laser, os adesivos usados na encadernação, os ácaros da poeira e do papel e os 

esporos de fungo dos livros (AUSTRÁLIA, 2000). De forma complementar, Thibodeau e 

Melamut (1995) relacionaram o excesso de umidade do ar com o surgimento de mofo e 

proliferação de algas, podendo ocasionar odores desagradáveis e alergias. 

 

Além dos problemas físicos de saúde citados anteriormente, a atividade de trabalho na 

biblioteca inclui fatores potencialmente estressores. Porém, poucos trabalhos consultados 

abordam os aspectos psicossociais ou organizacionais dos problemas ergonômicos em 

bibliotecas, entre eles, Dyer (1992), Wright e Friend (1992), Thibodeau e Melamut (1995) e 

as diretrizes do Governo australiano (2000). Os estudos dedicados às questões relacionadas às 

mudanças no trabalho decorrentes da tecnologia (PRENTICE, 1990; CARVALHO, 1998) 
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discutidos anteriormente, também abordam as alterações da atividade de trabalho como fator 

estressor no ambiente de biblioteca, o que indica a complexidade dos problemas gerados.   

 

No Brasil, Blattmann e Borges (1998), como resultado de avaliação ergonômica em 

uma biblioteca universitária, constataram a influência significativa das condições de trabalho 

no desempenho físico e mental dos funcionários e, conseqüentemente, na satisfação com o 

trabalho. 

 

A principal fonte de estresse relacionada ao uso do computador é a decorrente do 

ritmo de trabalho. Assim, dependendo da capacidade pessoal do operador, ele pode ser 

obrigado a acelerar ou diminuir seu desempenho frente às exigências da máquina (DYER, 

1992). Além disso, Wright e Friend (1992) relacionaram certas características específicas da 

atividade de pesquisa através do computador como possível fonte de frustração: demora no 

tempo de resposta da pesquisa, complexidade e multiplicação das redes e bases de dados 

disponíveis, diferentes softwares de interface e problemas de comunicação.  As causas de 

estresse ocupacional em bibliotecas incluem, ainda, questões organizacionais, como 

quantidade de trabalho, conflito de demandas, falta de reconhecimento; questões de 

relacionamento interpessoal, com chefia, colegas e usuários; existência de trabalho monótono 

e repetitivo e locais de trabalho inadequados (AUSTRÁLIA, 2000).  

 

Alguns autores (DYER, 1992; THIBODEAU; MELAMUT, 1995; AUSTRÁLIA, 

2000) abordam a importância da organização do trabalho entre os fatores condicionantes da 

manutenção da saúde do trabalhador. Aspectos organizacionais, tais como, exigência do 

catalogador de manter determinadas quotas de processamento, inexistência de pausas e 

quantidade de tempo diário frente ao computador, podem contribuir para a ocorrência de 

Lesões por Esforço Repetitivo e a conseqüente redução da performance do trabalhador 

(DYER, 1992).  

 

De acordo com as pesquisas realizadas na área, o planejamento dos diversos postos de 

trabalho de biblioteca envolve o estudo da atividade de trabalho, tipo de usuário, tempo usual 

de operação e as características das tarefas executadas, para que se possa definir as 

especificações ergonômicas ideais (BEGG, 1987; THIBODEAU; MELAMUT, 1995). Esta 

definição deve incluir ainda a opinião dos funcionários, que nem sempre é a mesma dos 

administradores ou arquitetos envolvidos no projeto (THIBODEAU; MELAMUT, 1995).  
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Pode-se concluir, através dos estudos consultados, que o treinamento da equipe da 

biblioteca, bem como sua participação no processo de planejamento de recursos e serviços, é 

fundamental para a identificação e prevenção dos problemas ergonômicos (WILSON; 

JACKSON, 1994; BLATTMANN; BORGES, 1998). 

 

 

2.2.6 Satisfação no trabalho 
 

 

Pesquisadores da área de administração de recursos humanos têm estudado a relação 

direta entre a satisfação no trabalho e a produtividade do trabalhador, procurando demonstrar 

que um trabalhador satisfeito produz mais e melhor. Os profissionais dedicados ao estudo do 

trabalho sob o ponto de vista da ergonomia, psicologia ocupacional e medicina do trabalho, 

por sua vez, preocupam-se com o nível de satisfação do trabalhador e seu reflexo na qualidade 

de vida e, conseqüentemente, no seu estado de saúde. 

 

Limongi França e Rodrigues (2002) chamam a atenção para a importância do 

trabalhador ter algumas necessidades pessoais de satisfação atendidas no trabalho para a 

manutenção de um ambiente de trabalho saudável.  Citam uma pesquisa da American 

Management Association que relaciona os fatores necessários à satisfação no trabalho 

elencados por executivos: recompensa material, progresso na carreira, reconhecimento, status 

na comunidade, satisfação no trabalho, percepção de seu trabalho como significativo, 

obtenção de tranqüilidade doméstica, preservação de sua saúde e segurança no trabalho. 

 

Existe um grande número de estudos investigando o tema satisfação no trabalho no 

ambiente de biblioteca (LYNCH; VERDIN, 1983, 1987; RUSSELL, 1985; PARMER; EAST, 

1993; ESTEFANO, 1996), a maior parte deles em bibliotecas americanas e canadenses.  A 

maioria desses estudos foi realizada em bibliotecas acadêmicas, alguns abordando as questões 

relacionadas com a satisfação e/ou insatisfação de todos os funcionários e outras focando a 

questão do ponto de vista específico de bibliotecários ou demais trabalhadores não-

bibliotecários.  
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Lynch e Verdin (1983) realizaram um amplo estudo em três grandes bibliotecas 

universitárias americanas. Compararam o nível de satisfação de bibliotecários e não-

bibliotecários com questões intrínsecas ao trabalho e com as características individuais, tais 

como sexo, idade, tempo de trabalho, ocupação, nível de supervisão e setor de trabalho. Os 

resultados do estudo indicaram os bibliotecários trabalhando no setor de referência como os 

mais satisfeitos e os funcionários não-bibliotecários trabalhando na circulação como os que 

demonstraram menor nível de satisfação. A pesquisa foi repetida em 1987 com os mesmos 

resultados.  

 

Outro estudo comparando níveis de satisfação entre bibliotecários e não-bibliotecários 

foi realizado por Kreitz e Ogden (1990) nas bibliotecas da Universidade da Califórnia, 

buscando identificar possíveis áreas de conflito entre as tarefas e responsabilidades 

executadas por cada grupo funcional. A pesquisa identificou um nível favorável de satisfação 

entre todos os funcionários, embora tenha detectado uma maior satisfação com o trabalho 

entre bibliotecários do que entre os outros membros das equipes.  

 

Norman J. Russell (1985) estudou trabalhadores de bibliotecas inglesas e irlandesas, 

não-bibliotecários, investigando sua satisfação em relação ao trabalho. Levantou questões 

específicas de relacionamento entre bibliotecários e não-bibliotecários, que envolvem falta de 

reconhecimento do bibliotecário pelas atividades dos demais membros da equipe e conflito de 

tarefas a serem realizadas por cada grupo. 

 

Fitch (1990) e Parmer e East (1993) realizaram estudos tratando especificamente sobre 

trabalhadores não-bibliotecários em bibliotecas universitárias americanas. O primeiro deles, 

realizado por Fitch, abrangeu 185 pessoas em atividade em bibliotecas acadêmicas do estado 

americano de Alabama. Os resultados mostraram que a satisfação dos funcionários com a 

chefia era maior nas bibliotecas de menor porte e que os funcionários com menos tempo de 

serviço eram mais satisfeitos do que os que tinham mais de 10 anos de emprego. A pesquisa 

de Coleen Parmer e Dennis East (1993) abrangeu 434 não-bibliotecários em atividade em 12 

bibliotecas universitárias estaduais de Ohio (EUA). Os funcionários que trabalhavam em 

setores de atendimento ao público mostraram maior nível de satisfação do que os que 

trabalhavam em áreas técnicas. O nível de satisfação geral foi considerado positivo, sendo 

ressaltados os aspectos relativos à atividade de trabalho, chefia, relacionamento com colegas. 
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Foram detectados também, como fatores principais de insatisfação, as condições de trabalho, 

comunicação, falta de reconhecimento e pouca possibilidade de promoção.  

 

Estudos sobre a satisfação no trabalho de bibliotecários incluem, em sua maioria, 

profissionais atuando em diversos tipos de bibliotecas, e não apenas as acadêmicas. Uma 

exceção é a pesquisa de Sierpe (1999) desenvolvida em três universidades de Quebec, 

Canadá, com 81 respondentes. Foi utilizado como instrumento o questionário Spector’s Job 

Satisfaction Survey (JSS) para medir os níveis de satisfação dos bibliotecários conforme o 

sexo, idade e nível acadêmico. Os resultados mostraram um baixo nível de satisfação dos 

bibliotecários com relação à possibilidade de promoção e salário. 

 

A pesquisa desenvolvida por Kenneth Plate e Elizabeth Stone (1974) com 162 

bibliotecários americanos e 75 canadenses, que trabalhavam em bibliotecas públicas, 

escolares e universitárias, analisou os fatores de satisfação no trabalho com base na teoria das 

necessidades de Maslow7 (1943) e na teoria de motivação de Herzberg8 (1966). Os resultados 

foram concordantes com os pressupostos de Herzberg. Neste caso, os fatores de satisfação e, 

portanto, motivadores, foram os relacionados ao próprio trabalho, ou seja, realização 

profissional, reconhecimento, características da atividade de trabalho, enquanto que os 

causadores de insatisfação diziam respeito ao ambiente de trabalho, como as questões de 

política administrativa e de pessoal, relacionamento com chefia, relacionamento interpessoal e 

condições de trabalho. 

 

Stead e Scamell (1980) analisaram a satisfação de bibliotecários em relação a questões 

específicas. A hipótese em questão buscava identificar situações de estresse entre 

bibliotecários, decorrentes de indefinição ou falta de clareza com relação às atividades ou 

responsabilidades do cargo ou conflito de papéis, ou seja, tarefas ou ordens contraditórias a 

serem cumpridas. O resultado mostrou que tanto o “conflito de papéis” quanto a 

“ambigüidade de papéis” estão relacionadas significativamente com a satisfação no trabalho. 

 

                                                 
7 Cf. MASLOW, A.H.  A theory of human motivation.  Psychological review, Washington, DC, v.50, p.370-   
396, 1943. 

 
8 Cf. HERZBERG, F.  Work and the nature of man.  Cleveland: World pub. Co., 1966. 
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Um estudo comparando a satisfação de bibliotecários dos setores administrativo, de 

referência e de serviços técnicos de vários tipos de bibliotecas da Nigéria mostrou a situação 

em bibliotecas do terceiro mundo (NZOTTA, 1987). Participaram do estudo 214 respondentes 

de bibliotecas universitárias, públicas e especiais. Os aspectos do trabalho geradores de 

satisfação são a própria atividade de trabalho, independência e segurança, enquanto que os 

fatores de insatisfação advêm da baixa remuneração, condições físicas do local de trabalho e 

pouca possibilidade de promoção. Os bibliotecários em cargos administrativos mostraram-se 

mais satisfeitos que os demais, nos aspectos do trabalho como variedade, responsabilidade e 

criatividade. 

 

Eastbrook, Bird e Gilmore (1990) documentaram a influência positiva da automação 

na satisfação de bibliotecários e não-bibliotecários de três bibliotecas públicas universitárias e 

uma privada nos Estados Unidos. O uso do computador e de tecnologia no trabalho foi citado 

por 22,1% dos não-bibliotecários como uma das três características do trabalho que eles mais 

gostavam e por 12,4% dos bibliotecários. Os autores concluíram, entretanto, que a 

implantação dos processos automatizados ainda era muito recente para uma afirmação do 

efeito positivo da tecnologia no trabalho das bibliotecas. Sugeriram estudos posteriores 

visando adaptar as novas tecnologias e as atividades de trabalho às necessidades psicológicas 

e sociais da equipe da biblioteca.  Por outro lado, questões ergonômicas ligadas ao uso do 

computador, como muitas horas em frente ao vídeo e problemas de visão, foram mencionadas 

freqüentemente como fontes de insatisfação.  

 

Em 1994, o Library Journal desenvolveu e publicou uma pesquisa realizada por um de 

seus editores, Evan St. Lifer, entre bibliotecários assinantes desse periódico americano. Dos 

2.200 questionários enviados, aproximadamente 1.000 foram respondidos (LIFER, 1994). 

Dentre o total de bibliotecários pesquisados, 85% estavam satisfeitos com o seu trabalho e 

apenas 15% se considerava insatisfeito. Mais da metade dos respondentes considerou seu 

salário abaixo do merecido. Outras questões prioritárias de insatisfação foram o excesso de 

trabalho e a falta de perspectiva de promoção. Os bibliotecários também se ressentiam da falta 

de reconhecimento e valorização da profissão pelo público e sociedade. O fator de satisfação 

mais citado foi a possibilidade de ajudar as pessoas na busca da informação desejada e o 

trabalho em equipe na biblioteca. 
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A relação entre satisfação no trabalho e estresse entre funcionários de bibliotecas 

públicas foi estudada pela psicóloga Margaret S. Schneider em Ontário, no Canadá 

(SCHNEIDER, 1991). Ela baseou-se nas afirmações de Caplan9 (1975), Hendrix10 (1985) e 

Porter e Steers11 (1973) de que o nível de satisfação de cada pessoa com relação a seu trabalho 

é influenciado pelos mesmos fatores que contribuem para o estresse ocupacional e de que a 

satisfação no trabalho pode contrabalançar os efeitos negativos do estresse ocupacional 

(FRASER12, 1983 apud SCHNEIDER, 1991). Os fatores de satisfação identificados pela 

pesquisa foram: sentimento de gratificação, orgulho pelo trabalho realizado, contato com o 

público e relacionamento com a chefia e colegas. Como fatores de insatisfação e, portanto, 

possíveis fontes de estresse, destacaram-se: excessiva carga de trabalho; problemas no 

atendimento ao público, decorrente da falta de pessoal; falta de reconhecimento por parte da 

chefia; pouca participação nas decisões e falta de comunicação. 

 

Charles Bunge (1987) publicou um artigo identificando fontes de satisfação e estresse 

específicas do ambiente de biblioteca. O referido estudo foi resultado de um levantamento 

realizado durante 20 encontros sobre como administrar o estresse ocupacional, ministrado 

para mais de 800 bibliotecários e não-bibliotecários de vários tipos de bibliotecas. Como 

resultado dos encontros, foram listadas questões consideradas pelos funcionários das 

bibliotecas como “fontes de satisfação” ou “fontes de estresse”. A principal fonte de estresse, 

reportada por 15% dos participantes, relacionava-se com o atendimento ao usuário, quando 

foram citados problemas com disciplina e usuários rudes e problemáticos. Outros fatores 

geradores de insatisfação foram a carga de trabalho e o relacionamento com a chefia. A 

prioridade dada à fonte de estresse varia entre os bibliotecários, dependendo do setor onde 

atuam.  

 

                                                 
9  CAPLAN, Robert D. et al.  Job demands and worker health.  Ann Arbor, MI.: Institute for Social Research, 

1975. 
 
10 HENDRIX, W.H.; OVALLE, N.K.; TROXLER, R.G.  Behavioral and physiological consequences of stress   

and its antecedent factors.  Journal of applied psychology, Washington, DC, v. 70, p. 188-201, 1985. 
 
11 PORTER, L.; STEERS, R.  Organizational, work and personal factors in employee turnover and absenteeism.  

Psychological bulletin, Washington, DC, v. 80, p. 151-176, 1973. 
 
12 FRASER, T.M. Human stress work and job satisfaction: a critical approach.  German: International Labour 

Office, 1983. 
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Dentre os bibliotecários participantes que trabalhavam em setores de atendimento ao 

público, 41,4% consideraram os conflitos com usuários a maior fonte de estresse em seu 

trabalho. Já entre os bibliotecários que se dedicavam ao trabalho técnico e, portanto, tendo 

pouco contato com o público, 21,7% consideraram a carga de trabalho como principal fator 

estressor.  No que concerne às questões levantadas apenas pelo pessoal não-bibliotecário, a 

apontada em primeiro lugar (18,4%) foi a supervisão e chefia. Como aspectos positivos, os 

funcionários indicaram “trabalhar com o público” e “conhecer gente interessante” como os 

principais fatores gratificantes do trabalho, sendo que o relacionamento com colegas veio em 

segundo lugar. As demais questões consideradas pelos bibliotecários e não-bibliotecários 

como fontes de satisfação referiam-se a características da atividade de trabalho, quais sejam, 

variedade, autonomia, capacidade de resolver problemas, aprendizado constante, realização, 

encontrar a informação correta e trabalhar com livros e conhecimento. Comparando as fontes 

de satisfação e os fatores estressores citados, o autor também chamou atenção para o fato de 

que, tanto numa relação como na outra, a questão mais citada pelos participantes foi o 

relacionamento com o usuário. 

 

O estudo da qualidade de vida em bibliotecas universitárias brasileiras foi objeto de 

pesquisa da dissertação de mestrado de Moreno (1991).  A autora avaliou a qualidade de vida 

dos bibliotecários brasileiros atuantes nas bibliotecas universitárias estaduais do Paraná. 

Utilizou, para tal, um questionário adaptado do Job Diagnostic Survey, de Hackman e 

Oldham13 (1975), com ênfase no estudo das características das tarefas, buscando identificar 

não apenas o nível de satisfação do bibliotecário, mas também a sua opinião a respeito do 

trabalho em si. O nível de qualidade de vida, em geral, foi considerado insatisfatório. A única 

variável considerada satisfatória, de acordo com o instrumento, foi o “significado da tarefa”, 

ou seja, os bibliotecários mostraram ter consciência da importância de seu trabalho e do 

impacto na vida ou trabalho de outras pessoas. Entre os resultados negativos, a pesquisa 

mostrou que os bibliotecários desconhecem a forma como estão desempenhando suas 

atividades. 

 

 

                                                 
13 Cf. HACKMAN, J.R.; OLDHAM, G.R.  Development of the job diagnostic survey.  Journal of applied 

psychology, Washington, DC, v. 60, n. 12, p. 159-170, 1975. 
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Em outro estudo brasileiro, Estefano (1996) pesquisou os fatores de satisfação e 

insatisfação no trabalho dos funcionários da Biblioteca Central da Universidade Federal de 

Santa Catarina, comparando os resultados encontrados com as teorias de Maslow e Herzberg. 

A pesquisa mostrou como principais fatores de satisfação o “trabalho em si” e as “relações 

interpessoais”. À semelhança do encontrado por Bunge (1987), o relacionamento com o 

usuário aparece ora como fonte de satisfação no trabalho, ora como motivo de insatisfação 

pelos funcionários. A principal causa de insatisfação foram as condições de trabalho 

resultantes da falta de equipamentos, de infra-estrutura, de layout adequado, entre outros.  

 

Ao comparar os resultados das pesquisas brasileiras com as internacionais, percebe-se 

uma concordância com relação às questões positivas do trabalho, quais sejam, o 

relacionamento interpessoal e as próprias características do trabalho. As condições ambientais 

de trabalho, no entanto, apesar de também constarem como negativas nos estudos em 

bibliotecas americanas e canadenses, foram citadas como uma das questões principais apenas 

no estudo nigeriano e no de bibliotecas brasileiras. 

 

 

2.3 CAPACIDADE PARA O TRABALHO 
 
 

 

Pode-se definir “capacidade para o trabalho” como a aptidão de um trabalhador para 

realizar seu trabalho sob determinadas exigências de trabalho e condições pessoais físicas, 

mentais e de saúde (ILMARINEN; RANTANEN14, 1999 apud ZWART; FRINGS-DRESEN; 

DUIVENBOODEN, 2002). Dessa forma, o conceito capacidade para o trabalho está 

relacionado com o sujeito, seu estado físico, mental, psicológico, suas habilidades, 

apreendidas e inatas, frente a um determinado tipo de tarefa e sob determinadas condições de 

trabalho. 

 

Em decorrência do processo natural de envelhecimento, o ser humano apresenta 

mudanças nas suas capacidades físicas e mentais. Conforme a Organização Mundial da Saúde 

(OMS): 

                                                 
14 ILMARINEN, J.; RANTANEN, J.  Promotion of work ability during aging. American journal of industrial 

medicine, New York, v. 38, suppl. 1, p. 21-23, 1999. 
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Modificações nos vários sistemas do corpo humano levam a uma diminuição 
gradativa na eficácia de cada um deles, com diminuição na capacidade funcional dos 
indivíduos que pode gerar conflitos entre a capacidade funcional e as exigências do 
trabalho (WHO15, 1993 apud BELLUSCI; FISCHER, 1999, p. 603). 
 

 

A OMS considera como “trabalhador em envelhecimento”, sob o ponto de vista da 

saúde ocupacional, o indivíduo a partir dos 45 anos (WHO16, 1993 apud MONTEIRO et al., 

2001). Na realidade brasileira, de país em desenvolvimento, esta idade pode ser antecipada 

em função das condições de vida e de trabalho da população. Nesses casos, Ilmarinen17 (1997 

apud MONTEIRO et al., 2001) recomenda que as medidas de promoção da capacidade para o 

trabalho devem iniciar com trabalhadores entre 30 e 35 anos. 

 
A capacidade física do homem começa a diminuir logo após o início da idade adulta e 

as modificações no trabalho, em virtude das mudanças tecnológicas, exigem atenção 

constante para com a capacidade mental do trabalhador (TUOMI et al., 2001). Em geral, 

pode-se estimar que a capacidade funcional dos trabalhadores decresce, em média, 1,5% ao 

ano (TUOMI et al., 1997a). Entre as mudanças que ocorrem nos indivíduos durante o 

envelhecimento, nem sempre é possível determinar com clareza quais são causadas pelo 

ambiente ou estilo de vida e quais são decorrentes dos efeitos biológicos da idade (TUOMI et 

al., 1997a). Porém, é importante salientar que a capacidade para o trabalho pode ser 

melhorada, tanto para os trabalhadores jovens, quanto para os em processo de envelhecimento 

(GOEDHARD, 2001; TUOMI et al., 1997a). 

 

O envelhecimento funcional é decorrência de um desequilíbrio entre as demandas do 

trabalho e a capacidade pessoal do trabalhador. Para que não haja danos ao trabalhador, são 

necessários cuidados constantes com o ambiente de trabalho, aspectos físicos e ergonômicos 

do trabalho e com as condições fisiológicas e de capacidade para o trabalho do trabalhador 

(BELLUSCI; FISCHER, 1999). 

                                                 
15 WORLD HEALTH ORGANIZATION.  Aging and working capacity: report of a WHO study group. 

Geneva, 1993.  (WHO technical report series, 835). 
 
16 WORLD HEALTH ORGANIZATION.  Aging and working capacity: report of a WHO study group. 

Geneva, 1993.  (WHO technical report series, 835). 
 
17 ILMARINEN, J.  Aging and work: coping with streghts and weaknesses. Scandinavian journal of work 

environmental and health, Helsinki, v. 23, suppl. 1, p. 3-5, 1997. 
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Por outro lado, o conhecimento acumulado e a experiência no trabalho podem 

compensar deficiências físicas e mentais decorrentes do envelhecimento. Em várias situações 

a idade do trabalhador é menos importante que a experiência acumulada que, em muitos 

casos, é o que possibilita ao trabalhador mais velho resolver os problemas que entravam a 

produção (SHEPARD, 2000). 

 
O Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia vem desenvolvendo estudos visando à 

melhoria da capacidade para o trabalho de trabalhadores em envelhecimento, com 45 anos ou 

mais. Os objetivos principais destes estudos são a redução de aposentadorias por incapacidade 

e a manutenção da capacidade para o trabalho de trabalhadores ativos. Em função destas 

pesquisas foi desenvolvido um instrumento para medir a capacidade de trabalho baseado na 

auto-avaliação dos trabalhadores de sua capacidade para o trabalho atual e futura; 

considerando o número de doenças, percepção de suas condições físicas e mentais frente aos 

desafios das tarefas e sintomas de bem-estar psicológico. Desta forma, de acordo com Tuomi, 

et al. (1997b) tal avaliação permite calcular o índice denominado Índice de Capacidade para o 

Trabalho (ICT). 

 

 Zwart, Frings-Dresen e Duivenbooden (2002) realizaram um estudo visando testar a 

confiabilidade do ICT. O questionário foi aplicado em 97 trabalhadores da construção civil, 

com 40 anos ou mais, e reaplicado após quatro semanas no mesmo grupo.  Não foi encontrada 

diferença significativa entre as médias, por classe de ICT, entre os dois resultados, o que 

atesta a confiabilidade do instrumento. Esses autores citam dois outros estudos de validação 

do uso do ICT (ESKELINEN18, 1991; NYGARD19, 1991 apud ZWART; FRINGS-DRESEN; 

DUIVENBOODEN, 2002), nos quais os valores subjetivos foram satisfatoriamente 

relacionados com outras medidas objetivas de capacidade. Além disso, a validade do uso do 

ICT já foi amplamente comprovada através dos estudos desenvolvidos pelo Instituto de Saúde 

Ocupacional da Finlândia. Nesses estudos longitudinais os pesquisadores finlandeses 

acompanham o envelhecimento funcional de funcionários públicos municipais com atividades 

                                                 
18 ESKELINEN, L. et al. Relationship between the self-assessment and clinical assement of health status and 

work ability.  Scandinavian journal of work environmental and health, Helsinki, v. 17, suppl. 1, p. 40-47, 
1991. 

 
19 NYGARD, C-H et al.  Associations between functional capacity and work ability among elderly municipal 

employees. Scandinavian journal of work environmental and health, Helsinki, v. 17, suppl. 1, p. 122-127, 
1991. 
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variadas. A capacidade para o trabalho é relacionada a diversas variáveis do ambiente de 

trabalho, condições de saúde, exigências das tarefas, fatores organizacionais e psicossociais, 

características pessoais e estilo de vida dos trabalhadores (TUOMI et al., 1991; 1997a; 2001).  

 

 Em pesquisa com duração de quatro anos (1981-1985), foram estudados os fatores 

estressores do trabalho, sintomas de estresse e incidência de doenças em 4.255 funcionários 

públicos municipais e sua relação com a capacidade de trabalho (TUOMI et al., 1991). Como 

resultado, ficou evidenciado que os fatores estressores pesquisados e os sintomas de estresse 

estão associados com a capacidade de trabalho. Entre os fatores estressores, os que mostraram 

efeito mais negativo na medida do ICT foram as altas exigências físicas das tarefas, o meio 

ambiente com condições físicas deficientes e a falta de liberdade no trabalho. Da mesma 

forma, os problemas músculo-esqueléticos e mentais são os mais importantes sintomas de 

estresse relacionados com a perda de capacidade. Por outro lado, a satisfação com a vida, uma 

educação básica adequada e o exercício físico mostraram-se condições favoráveis para uma 

boa capacidade de trabalho. 

 

 Posteriormente, Tuomi et al. (1997a) relacionaram as alterações na capacidade para o 

trabalho com fatores ocupacionais e estilo de vida dos funcionários, estudando um grupo de 

trabalhadores, entre 44 e 51 anos de idade, no período de 1981 a 1992.  Nestes onze anos, 

82,3% dos sujeitos tiveram seu escore de ICT diminuído. Apesar disso, o estudo não mostrou 

associação significativa entre idade, gênero e satisfação com o trabalho e a alteração no ICT.  

Os resultados indicaram correlação entre as características do trabalho e o estilo de vida com a 

melhora ou piora da capacidade para o trabalho. As variáveis associadas com a melhora do 

ICT foram a satisfação com a chefia e atividade física nas horas de folga. Por outro lado, os 

fatores relacionados com a piora no ICT foram a sobrecarga física no trabalho, como a 

exigência de trabalho em pé e a falta de reconhecimento e consideração pelo trabalho. Os 

pesquisadores sugerem que a insatisfação com os equipamentos e locais de trabalho, 

expressas pelos sujeitos, e o aumento no trabalho muscular estão relacionados a um declínio 

da capacidade para o trabalho. 

 

 Como resultado desses estudos definiu-se um modelo conceitual de promoção da 

capacidade de trabalho que envolve as variáveis: exigências da tarefa e o meio ambiente; 

condições organizacionais e psicossociais do trabalho; promoção da saúde e capacidade 

funcional e promoção da capacitação profissional. A Figura 1 mostra, de forma esquemática, 
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os elementos envolvidos na manutenção/promoção da capacidade para o trabalho e os 

benefícios dela decorrentes para o trabalhador e para a organização. 

 

 
 
Figura 1 - Conceito de promoção da capacidade para o trabalho. 
Fonte - Adaptado de Tuomi et al. 2001. 
 

 

A validade deste modelo foi analisada em estudo comparativo com dados da mesma 

população, nos anos de 1992 e 1997 (TUOMI et al., 2001).  Os resultados apontaram as 

variáveis “exigências do trabalho” e “meio ambiente” como as que apresentam maior relação 

com o modelo. A possibilidade de uso do conhecimento está associada a uma boa capacidade 

para o trabalho. Por outro lado, a má postura, o ambiente de trabalho intranqüilo, o ambiente 

físico precário, a falha em equipamentos e as condições das salas de trabalho podem ocasionar 

uma diminuição da capacidade para o trabalho. No que diz respeito aos aspectos 
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organizacionais e psicossociais, a capacidade para o trabalho está relacionada, positivamente, 

com o uso da experiência no trabalho e, negativamente, com o trabalho sem interesse, 

monótono; a administração deficiente; a falta de autonomia e a insatisfação com o horário de 

trabalho. A ambigüidade de papéis e interação freqüente com supervisores mostrou relação 

com ICT baixo, principalmente em trabalhadores com atividades com demanda física e 

mental de trabalho. Entre os fatores que afetam a saúde e capacidade funcional, a atividade 

física e de lazer nas horas de folga indicaram influenciar positivamente a capacidade para o 

trabalho, e o excesso de peso, negativamente. A possibilidade de aprendizagem e a influência 

no trabalho também são fatores positivos relacionados com a capacidade para o trabalho. Não 

foi encontrada associação significativa entre o gênero e os resultados do ICT. A capacidade 

para o trabalho dos trabalhadores mais velhos é mais baixa que a dos mais jovens e os 

trabalhadores que executam tarefas com exigência física têm um ICT mais baixo que os que 

realizam trabalho mental. Os pesquisadores concluíram que a qualidade de vida e bem estar é 

maior entre os trabalhadores que têm maior capacidade para o trabalho. A boa capacidade 

para o trabalho, portanto, pode ser responsável pela melhora na qualidade do trabalho, na 

produtividade e na satisfação com o trabalho. 

 

 A pesquisa de Sjögren-Rönkä et al. (2002) investigou as condições fisiológicas e 

psicológicas para o desempenho da função, o ambiente de trabalho e fatores pessoais de 

funcionários de escritório, em relação à capacidade de trabalho e a sensação de bem-estar 

desses trabalhadores. Os sujeitos eram funcionários públicos, com idade média de 45,7 anos, 

com atividade predominantemente mental, desempenhando atividades que envolviam, 

principalmente, o uso do computador. Como os demais estudos com trabalhadores municipais 

(TUOMI et al., 1991) os sintomas de problemas psicológicos e músculo-esqueléticos 

demonstraram ter efeito negativo no ICT. Os resultados do estudo comprovam que os 

trabalhadores com exigência mental, da mesma forma que os que executam trabalhos 

manuais, enfrentam problemas músculo-esqueléticos e mentais associados à capacidade para 

o trabalho. A idade do trabalhador também se mostrou negativamente associada com o 

resultado do ICT. 

 

 Williams e Crumpton (1997) realizaram um estudo com trabalhadores universitários 

americanos com idade entre 50 e 55 anos, comparando seus escores de capacidade para o 

trabalho com os valores de referência do ICT (TUOMI et al., 1997b). Os resultados 

mostraram valores médios de ICT 20% superiores aos dos estudos finlandeses. Os escores 
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variam de 41 a 48 pontos. Dos 20 sujeitos pesquisados, 85% apresentaram ótima capacidade 

para o trabalho (44-49 pontos) e 15% moderada ou boa (28-43 pontos). As doenças mais 

citadas são as neurológicas e cardiovasculares. As diferenças entre as principais categorias 

funcionais indicaram ICT entre 44 e 49 pontos para professores, de 46 a 47 pontos para 

técnicos e de 41 a 48 pontos para os funcionários administrativos. 

  

O ICT tem sido aplicado em inúmeros países e já foi traduzido para 12 idiomas 

(ODERBRECHT, 2002). A versão em português foi realizada por pesquisadores de várias 

instituições brasileiras, sob a coordenação da Professora Frida Marina Fischer (TUOMI et al., 

1997b). 

 

Pesquisas brasileiras (BELLUSCI; FISCHER, 1999; MONTEIRO et al., 2001; 

METZNER; FISCHER, 2001; MARTINEZ, 2002) já utilizaram o ICT para avaliar a 

capacidade para o trabalho de categorias específicas de trabalhadores, procurando relacioná-la 

com as condições físicas, organizacionais e psicossociais de trabalho. 

 

Estudo realizado com servidores públicos forenses (BELLUSCI; FISCHER, 1999) 

indicou nexo causal entre as condições de trabalho inadequadas e as doenças mais 

apresentadas pelos funcionários. O trabalho em ambiente com acúmulo de papéis justifica a 

ocorrência de 86 relatos de alergias dermatológicas e 48 casos de rinite alérgica entre os 

sujeitos pesquisados. O resultado da aplicação do ICT indicou que 61,1% dos pesquisados 

necessitam melhorar sua capacidade para o trabalho. Dentre outros fatores, o tempo de serviço 

apresentou associação significativa com a perda de capacidade para o trabalho. Com relação à 

idade da população, a faixa etária com maior probabilidade de apresentar ICT baixo ou 

moderado foi a de trabalhadores entre 40 e 50 anos e não a de trabalhadores com mais de 50 

anos.  

 

Metzner e Fischer (2001) estudaram a fadiga e a capacidade para o trabalho de 

trabalhadores de turnos diurnos e noturnos de uma indústria têxtil. A capacidade para o 

trabalho foi avaliada e relacionada com a jornada de trabalho, características individuais, 

estilo de vida e a auto-percepção das condições de trabalho. Entre os resultados, o consumo de 

bebida alcoólica e o maior tempo de trabalho na função estão associados à diminuição da 

capacidade para o trabalho, e a auto-percepção favorável das condições de trabalho com o 

aumento do ICT. Os pesquisadores concluíram que a relação da perda da capacidade para o 
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trabalho com o tempo de serviço e com as condições de trabalho indicam a necessidade de 

avaliação constante da saúde do trabalhador e das condições de trabalho oferecidas. 

 

Monteiro et al. (2001) estudaram a capacidade para o trabalho de 238 trabalhadores 

com mais de 35 anos em um Centro de Pesquisa, através da aplicação do ICT e do 

levantamento de dados de absenteísmo-doença. Com relação à idade da população, os mais 

velhos demonstraram escore de ICT mais elevado e menos doenças que os mais jovens. O 

resultado desta pesquisa e os encontrados por Bellusci e Fischer (1999) não corroboram os 

resultados das pesquisas finlandesas (LIIRA et al., 2000; TUOMI et al., 2001; SJORGREN-

RONKA et al., 2002) no que diz respeito à associação entre a idade e o Índice de Capacidade 

para o Trabalho. Uma possível explicação desta diferença, na opinião dos pesquisadores, é 

que na faixa etária mais alta os trabalhadores menos aptos já estariam afastados do trabalho.   

 

Martinez (2002) utilizou o Índice de Capacidade para o Trabalho como um dos 

instrumentos no estudo da relação entre a satisfação do trabalhador com aspectos 

psicossociais do trabalho e suas condições de saúde.  Da população de 224 trabalhadores de 

uma empresa privada, 84,8% apresentaram ICT bom ou ótimo e 15,2% ICT moderado. Os 

resultados da pesquisa indicaram que a satisfação no trabalho está diretamente associada à 

saúde mental e à capacidade para o trabalho. 

 

A tese de doutorado de Odebrecht (2002) estudou o processo de envelhecimento do 

trabalhador e as limitações dele decorrente, visando propor um programa de acompanhamento 

a este trabalhador. O ICT foi usado como parte do instrumento desenvolvido na pesquisa, que 

procurava determinar a capacidade para o trabalho dos funcionários e verificar quais perdas 

na capacidade funcional são devidas ao processo natural de envelhecimento e quais às 

condições de trabalho. 

 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A necessidade de aprendizado e atualização constante, a adaptação a mudanças e a 

interação permanente com o público estão entre as principais características do trabalho de 

funcionários de biblioteca, o que indica uma atividade de trabalho predominantemente mental. 
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O trabalho dos bibliotecários e não-bibliotecários envolve o uso prolongado do 

computador, tanto nas tarefas técnicas como de atendimento ao público, com todos os 

problemas decorrentes desta atividade, ou seja, exigência de trabalho estático, posturas 

inadequadas, esforço visual e estresse. Além disso, a interação constante com o usuário é 

responsável por expressiva demanda psicológica no trabalho. 

 

Os funcionários não-bibliotecários são responsáveis pelas tarefas manuais mais 

comumente executadas, de guarda e transporte de materiais, circulação de material 

bibliográfico, reprografia e comutação bibliográfica. Essas tarefas exigem levantamento de 

peso e movimentação corporal com relativa exigência de esforço físico. Questões como rotina 

e monotonia também são bastante citadas na literatura, no que diz respeito às atividades 

auxiliares de biblioteca. 

 

 Os estudos sobre satisfação e qualidade de vida em bibliotecas discutem a opinião dos 

bibliotecários e não-bibliotecários sobre o trabalho que realizam e a importância das 

condições de trabalho oferecidas. Os fatores de satisfação ou insatisfação mais significativos 

nesta literatura permitem generalizar sobre as características mais críticas da atividade de 

trabalho em biblioteca. 

 

 Constata-se que existe uma relação de influência recíproca entre a capacidade para o 

trabalho e as condições de trabalho, qualidade de vida, satisfação no trabalho e saúde do 

trabalhador. As condições de trabalho físicas, ambientais, bem como de organização do 

trabalho e as condições pessoais individuais dos funcionários, em termos de saúde física e 

mental, podem ocasionar mudanças positivas ou negativas na capacidade para o trabalho, ou 

ser por esta última influenciadas.  
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3 METODOLOGIA 
 

 

A metodologia usada para estudar as condições de trabalho nas bibliotecas setoriais da 

UFRGS compreende etapas próprias de uma intervenção ergonômica. Este processo, em 

virtude do caráter exploratório da pesquisa, divide-se em: Análise da demanda, Observação 

ergonômica e Diagnose ergonômica. A consecução destas etapas deve permitir um 

Diagnóstico preliminar sobre as condições de trabalho, com prováveis indicações de estudos 

futuros. A abordagem inclui os passos relacionados na Figura 2. 

 

                   

 

                                            

                       

           
 

 

       Figura 2 - Etapas da metodologia adotada. 

  

 

3.1 ANÁLISE DA DEMANDA 

 

 

 A Análise da demanda é o ponto de partida de toda a análise ergonômica. Abrange a 

coleta de dados inicial para que se definam os indicadores de pesquisa. Os dados 

institucionais de infra-estrutura, acervo, recursos humanos e serviços das bibliotecas alvo são 

analisados e comparados permitindo a definição das questões iniciais de pesquisa.  
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3.2 OBSERVAÇÃO ERGONÔMICA 

 

 

São realizadas visitas de observação a algumas bibliotecas selecionadas. Destas visitas 

constam entrevistas com os bibliotecários-chefes e com funcionários bibliotecários e não-

bibliotecários. A observação dos locais de trabalho, as opiniões dos funcionários e as 

informações institucionais devem possibilitar um pré-diagnóstico dos problemas mais 

significativos orientando a definição dos instrumentos a serem utilizados na etapa seguinte, de 

Diagnose ergonômica, ou análise mais aprofundada. 

 

 

3.3 DIAGNOSE ERGONÔMICA 

 

 

Nesta fase ocorre a testagem das questões levantadas na etapa anterior. Os problemas 

identificados são sistematicamente aprofundados. Para esta análise são utilizados 

questionários estruturados auto-aplicados, os quais permitem a quantificação das questões 

subjetivas expressas pelos funcionários durante as visitas, viabilizando o tratamento estatístico 

e a apresentação gráfica dos dados para análise e comparação.  

 

 

3.3.1 Sujeitos 
 

 

 Os sujeitos da pesquisa são todos os funcionários das bibliotecas setoriais da UFRGS 

ligadas a unidades de ensino de graduação. 

 

 

3.3.2 Questionários 

 

 

Os questionários auto-aplicados buscam identificar o perfil e o estilo de vida da 

população estudada, as tarefas desempenhadas, o grau de satisfação dos funcionários com as 
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condições e as exigências do trabalho, e ainda, a percepção dos entrevistados quanto à sua 

capacidade para o trabalho. 

 

 

3.3.2.1 Questionário 1: Geral sobre o trabalho 

 

 
O primeiro questionário (APÊNDICE A), construído com elementos definidos a partir 

da Observação ergonômica, divide-se em quatro partes: 

 

 

1ª Parte: Dados pessoais e de estilo de vida da população 

 

 

Define o perfil da população estudada, através de características físicas pessoais, dados 

sócio-demográficos, funcionais e de estilo de vida. 

 

 

2ª Parte: Tarefas realizadas 

 

 

Tendo em vista as características de distribuição de pessoal em bibliotecas, expressa 

na literatura consultada, tais como a inexistência do cargo de auxiliar de biblioteca, torna-se 

difícil a definição das tarefas executadas individualmente por funcionários, apenas através de 

sua categoria funcional. Portanto, a segunda parte do questionário tem o objetivo de 

identificar as tarefas realizadas efetivamente pelos bibliotecários e não-bibliotecários nas 

bibliotecas setoriais e em que medida são executadas. Baseiam-se nas tarefas citadas por 

Neves (1990) com adaptações e atualizações.  Os respondentes devem marcar nas planilhas as 

tarefas que executam em seu dia-a-dia de trabalho, indicando a freqüência com a qual as 

realizam. Caso executem outra tarefa, seguidamente, não relacionada nas tabelas, podem 

indicá-la ao final. O Apêndice B traz relações de tarefas profissionais e não-profissionais 

realizadas usualmente em bibliotecas nos Serviços ao público, Serviços administrativos e 

Serviços técnicos. 
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3ª Parte: Satisfação com o trabalho 

 

 

Esta parte do questionário investiga o grau de satisfação dos servidores com relação às 

condições de trabalho nos seguintes aspectos: 

 

 

1. Ambiente de trabalho: do campus ou área física onde se localiza a biblioteca e 

específico do ambiente e condições da sua biblioteca; 

2. Questões psicossociais/ organizacionais; 

3. Características do trabalho (físicas, mentais e sociais). 

 

 A escala de resposta consiste de uma linha de 15 centímetros com âncoras nas 

extremidades indicando as medidas extremas de “muito insatisfeito” à esquerda e “muito 

satisfeito” à direita. O respondente deve marcar ao longo da linha o ponto que corresponde a 

seus sentimentos sobre a questão formulada. Desta forma, o valor máximo alcançado pela 

resposta é 15 e o mínimo 0. O estilo da escala foi escolhido em função da facilidade de 

preenchimento, considerando-se o número significativo de questões (de 61 no total). Além 

disso, a escala em linha sem marcações permite ao respondente exprimir livremente e de 

forma gráfica a sua percepção a respeito da questão formulada. 

 

 

4ª Parte: Atividade de trabalho 

 

 

 A última parte do questionário 1 procura avaliar as condições do funcionário frente 

às demandas e exigências da atividade de trabalho, bem como sua opinião sobre determinadas 

características e conteúdo do trabalho.  
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3.3.2.2 Questionário 2: Índice de Capacidade para o trabalho 

 

 

O segundo questionário (APÊNDICE A), denominado Índice de Capacidade para o 

Trabalho (ICT), procura medir a capacidade para o trabalho percebida pelo trabalhador. A 

aplicação do ICT tem como objetivo avaliar a percepção dos próprios funcionários de sua 

capacidade funcional.  O ICT foi elaborado pelo Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia 

como resultado de várias pesquisas dedicadas ao estudo do processo de envelhecimento de 

trabalhadores (TUOMI et al., 1997b).  

 

Pesquisadores brasileiros ligados à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo, Instituto Oswaldo Cruz e Universidade de São Carlos traduziram o ICT para 

aplicação em estudos junto a trabalhadores brasileiros em envelhecimento, com ênfase em 

análises ergonômicas das condições de trabalho (BELLUSCI; FISCHER, 1999; MONTEIRO 

et al., 2001; METZNER; FISCHER, 2001). O questionário é dividido em 7 partes, de acordo 

com os itens do ICT, conforme mostra a Figura 3. 

 

 

 
ITENS PONTUAÇÃO 

Capacidade para o trabalho atual comparada com a melhor de toda a vida 0  - 10 
Capacidade para o trabalho em relação às exigências do trabalho (físicas e mentais) 2  - 10 
Número atual de doenças diagnosticadas por médico (marcar em listagem de 
doenças) 

1 – 7 

Perda estimada para o trabalho devido às doenças (dias fora) 1 – 6 
Faltas ao trabalho por doenças no último ano (12 meses) 1 – 5 
Prognóstico próprio sobre a capacidade para o trabalho daqui a dois anos 1, 4 ou 7 
Recursos mentais (aprecia as atividades, sente-se ativo e alerta, tem esperanças para o 
futuro) 

1 – 4 

Figura 3 - Itens do Índice de Capacidade para o Trabalho. 
Fonte - Tuomi et al., 1997b. 
 

 

O resultado final do ICT é um escore de 7 a 49 pontos que vai classificar o trabalhador 

de acordo com as faixas de capacidade e medidas de apoio necessárias (FIGURA 4): 
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PONTOS CAPACIDADE PARA O TRABALHO OBJETIVOS DAS MEDIDAS 

7-27 BAIXA Restaurar a capacidade para o trabalho 

28-36 MODERADA Melhorar a capacidade para o trabalho 

37-43 BOA Melhorar a capacidade para o trabalho 

44-49 ÓTIMA Manter a capacidade para o trabalho 

Figura 4 - Classes de ICT com as medidas de apoio recomendadas. 
Fonte - Tuomi et al., 1997b. 
 

 

3.3.2.3 Aplicação dos questionários 

 

 

Os questionários são testados em servidores, bibliotecários e não-bibliotecários, 

lotados nas demais bibliotecas do SBU não incluídas no presente estudo. O objetivo do pré-

teste é a avaliação qualitativa da forma de apresentação, dos enunciados das questões e da  

definição da forma de distribuição. 

 

Todos os participantes da pesquisa devem assinar o Termo de Consentimento Livre 

Informado (APÊNDICE C). Através dele são assegurados, de um lado, o sigilo dos dados por 

parte da pesquisadora e, de outro, a ciência do funcionário do teor da pesquisa e seu 

consentimento em participar.  Também é garantida aos funcionários a não obrigatoriedade de 

participação no estudo. 

 

 

3.3.3 Análise dos dados 

 

 

Os dados coletados são analisados qualitativa e quantitativamente. Para o tratamento 

estatístico dos dados utiliza-se o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

8.0. 
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3.3.4 Diagnóstico preliminar 

 

 

Com base nos resultados, elabora-se o diagnóstico preliminar, ou conclusão, onde a 

questão de pesquisa é retomada e avaliada. Este deve permitir a definição de novas demandas 

de intervenção, através da proposta de trabalhos futuros. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 ANÁLISE DA DEMANDA 

 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é uma autarquia dotada de 

autonomia didático-científica e administrativa. Conforme consta de seu Estatuto, “a UFRGS, 

comunidade de professores, alunos e pessoal técnico-administrativo, tem por finalidade 

precípua a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e 

tecnológico, integradas no ensino, na pesquisa e na extensão” (UFRGS, 2003).  

 

A UFRGS possui 33 bibliotecas em atividade, servindo de apoio aos programas de 

ensino pesquisa e extensão nas diversas áreas. As bibliotecas setoriais são ligadas 

administrativamente às escolas, institutos, faculdades, órgãos suplementares, auxiliares e de 

ensino técnico da Universidade e coordenadas tecnicamente pela direção da Biblioteca 

Central, formando o Sistema de Bibliotecas da UFRGS (SBU).  

 

O acervo total do SBU é um dos maiores entre as universidades brasileiras com 

1.015.016 itens de informação (2003). Este acervo inclui monografias, títulos de periódicos, 

bases de dados, obras raras, teses e dissertações e outros materiais, englobando a produção 

intelectual de professores, pesquisadores e técnicos em atividade na Universidade. 

 

As bibliotecas da UFRGS estão abertas ao público em geral para consulta e pesquisa 

ao acervo. O empréstimo do material bibliográfico é restrito aos professores, servidores 

técnico-administrativos, alunos e pesquisadores com vínculo ativo com a Universidade. Em 
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2003 foram realizadas 1.381.454 (um milhão trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e 

cinqüenta e quatro) consultas/empréstimos ao acervo do SBU. 

 

Além das coleções locais, as bibliotecas oferecem acesso a fontes de informação 

externas, através de convênios e programas cooperativos de acesso a bases de dados 

especializadas e de comutação bibliográfica, nacionais e internacionais.  

 

Os dados institucionais de recursos humanos do Sistema de Bibliotecas, relativos ao 

período de 1996 a 2003, mostram uma redução significativa no quadro de pessoal lotado nas 

bibliotecas (TABELA 1). O número total de funcionários efetivos passou de 246, no ano de 

1996, para 196, em 2003, ou seja, houve uma redução de 20%. Percebe-se, no entanto, que 

esta redução não se dá na mesma proporção para todas as categorias. A categoria dos 

bibliotecários foi a que sofreu maior perda neste período, quando as bibliotecas passaram a 

contar com 27% a menos de funcionários com cargo de bibliotecário. Por outro lado, o 

número de funcionários com cargos de nível de apoio cresceu em 14%, passando de 29, em 

1996, para 33 funcionários desta categoria no ano de 2003. 

 

 
                       Tabela 1 - Recursos humanos no SBU, de 1996 a 2003, por categoria e total. 
 

ANO  

CATEGORIA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bibliotecários 98 88 85 79 80 75 75 71 

Outros NS 7 4 3 4 8 7 6 5 

Nível Médio 112 96 96 94 88 92 90 87 

Nível Apoio 29 29 31 37 47 32 30 33 

TOTAL 246 217 215 214 223 206 201 196 

        Fonte - Biblioteca Central, 2004. 

 

 

Esta carência de recursos humanos tem prejudicado o desenvolvimento do trabalho nas 

bibliotecas e, conseqüentemente, dos serviços prestados por elas.  Para minimizar o problema, 

a UFRGS contratou, no início de 2004, por meio de serviços terceirizados, 20 auxiliares de 

biblioteca, em sua maioria com experiência em biblioteca universitária, visando 

principalmente a inclusão do acervo das bibliotecas na base SABi. Estes contratos, no entanto, 

são temporários e requerem disponibilidade de recursos para sua continuidade. 



 56

 

No início de 2004, foi realizado concurso público para contratação de servidores 

técnico-administrativos. Do total de 34 vagas de nível superior, 22 foram destinadas para o 

cargo de bibliotecário. Posteriormente, a UFRGS recebeu mais uma vaga para a categoria 

bibliotecário/documentalista, somando 23 vagas já preenchidas. O número de novos 

bibliotecários, no entanto, não é suficiente para suprir todas as vagas de bibliotecário 

existentes no SBU que, em 2003, totalizavam 44.  

 

Em contraposição à diminuição de funcionários em atividade nas bibliotecas, o 

número de usuários é crescente, com um aumento de aproximadamente 20%, de 1996 a 2003. 

A Tabela 2 apresenta o número de usuários, por categoria, neste período. Este aumento no 

número de usuários se traduz em acréscimo na demanda de serviços e de área física 

disponível nas bibliotecas. 

 
                 Tabela 2 - Usuários do SBU, de 1996 a 2003, por categoria e total. 
 

ANO  

CATEGORIA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Docentes 2.599 2.371 2.418 2.624 2.653 2.291 2.359 1.757 

Alunos PG 4.459 4.906 5.127 5.669 7.148 7.520 7.122 7.242 

Alunos Graduação 28.534 26.095 26.357 27.412 32.576 30.544 22.113 35.528

Alunos ensino médio e 
fundamental 

1.677 1.714 1.386 1.580 1.696 1.694 1.381 1.198 

Outros 2.410 2.250 1.981 2.375 3.104 2.247 1.337 1.727 

TOTAL 39.679 37.336 37.269 39.660 47.177 44.996 34.312 47.452

   Fonte - Biblioteca Central, 2004. 

 

 

As 33 bibliotecas que compõem o SBU estão distribuídas geograficamente nos quatro 

campi da Universidade, em pontos distintos da cidade, somando uma área física de 

13.165,83m2 (DIGA, 2003). A comparação com dados de 1996 mostra um crescimento de 

13% no espaço físico disponível nas bibliotecas neste período. Este acréscimo em área, no 

entanto, é proporcionalmente inferior ao apresentado pelo acervo e usuários no mesmo 

período. Em 1996, o SBU possuía um acervo de 825.086 itens de informação, passando a 

1.015.016 itens disponíveis em 2003, o que corresponde a um aumento de 23% no acervo das 

bibliotecas (TABELA 3). 
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                  Tabela 3 - Acervo, usuários e área física das bibliotecas do SBU em 1996 
                                   e 2003 e percentual de aumento no período. 
 

 1996 2003 Crescimento % 

Acervo (itens) 825.086 1.015.016 23% 

Usuários (nº) 39.679 47.452 19,6% 

Área física (m2) 11.616,11 13.165,83 13% 

       Fonte - Biblioteca Central, 2004. 

  

 

A redução nos recursos do tesouro destinados à Universidade nos últimos anos tem 

impossibilitado as obras necessárias à adequada manutenção do espaço físico das bibliotecas. 

Praticamente todas as bibliotecas necessitam reformas ou ampliações, em maior ou menor 

grau, para acomodar o número crescente de usuários e de quantidade de acervo. A 

Administração Central da Universidade e as Direções das Unidades Acadêmicas, apesar de 

sensíveis aos sérios problemas de área física enfrentados pelas mesmas, têm dificuldade em 

conseguir os recursos necessários à execução das obras. Nos últimos 4 anos, apenas quatro 

bibliotecas tiveram suas instalações reformadas ou ampliadas. Estas medidas são em sua 

maioria paliativas. Há necessidade premente de construção de prédios novos com áreas 

planejadas, adequadas às exigências atuais e às necessidades dos funcionários e usuários.  

 

 

4.2 OBSERVAÇÃO ERGONÔMICA 

 

 

4.2.1 Bibliotecas setoriais da UFRGS 

 

 

A UFRGS possui 32 bibliotecas setoriais. Cada biblioteca setorial está ligada a uma 

unidade universitária, a qual está subordinada administrativamente, sendo especializada na 

área ou áreas específicas do conhecimento dos cursos oferecidos pela unidade em questão.  

 

Das 32 bibliotecas setoriais, 27 são ligadas a escolas, faculdades e institutos (FIGURA 

5). Existem 4 bibliotecas subordinadas a Órgãos Suplementares, Auxiliares e de Ensino 
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básico e profissional, quais sejam: o CECLIMAR (Centro de Estudos Costeiros, 

Limnológicos e Marinhos), o CPD (Centro de Processamento de Dados), o Colégio de 

Aplicação e a Escola Técnica.  A Biblioteca Depositária das Nações Unidas (ONU), em 

funcionamento junto à Faculdade de Direito, também integra o SBU. Essas 5 bibliotecas, bem 

como a Biblioteca Central, não fazem parte deste estudo, em função de suas características 

diferenciadas de acervo, usuários e/ou serviços.  

 
SIGLA BIBLIOTECA UNIDADE DE ENSINO CAMPUS 
ADM Biblioteca Setorial de Administração Escola de Administração CENTRO 
AGR Biblioteca Setorial de Agronomia Faculdade de Agronomia VALE 
ARQ Biblioteca Setorial de Arquitetura Faculdade de Arquitetura CENTRO 
ART Biblioteca Setorial de Artes Instituto de Artes CENTRO 
BIO Biblioteca Setorial de Biociências Instituto de Biociências VALE 
BOT Biblioteca Setorial de Botânica Instituto de Biociências. Departamento 

de Botânica 
VALE 

CBS Biblioteca Setorial de Ciências Básicas 
da Saúde 

Instituto de Ciências Básicas da Saúde CENTRO 

CSH Biblioteca Setorial de Ciências Sociais e 
Humanidades 

Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas/ Instituto de Letras 

VALE 

DIR Biblioteca Setorial de Direito Faculdade de Direito CENTRO 
ECO Biblioteca Setorial de Ciências 

Econômicas 
Faculdade de Ciências Econômicas CENTRO 

EDU Biblioteca Setorial de Educação Faculdade de Educação CENTRO 
ENF Biblioteca Setorial de Enfermagem Escola de Enfermagem SAÚDE 
ENG Biblioteca Setorial de Engenharia Escola de Engenharia CENTRO 
ESEF Biblioteca Setorial de Educação Física Escola de Educação Física OLIMPICO 
FAR Biblioteca Setorial de Farmácia Faculdade de Farmácia SAÚDE 
FBC Biblioteca Setorial de Biblioteconomia e 

Comunicação 
Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação 

SAÚDE 

FIS Biblioteca Setorial de Física Instituto de Física VALE 
GEO Biblioteca Setorial de Geociências Instituto de Geociências VALE 
ICTA Biblioteca Setorial de Ciências e 

Tecnologia de Alimentos 
Instituto de Ciências e Tecnologia de 
Alimentos 

VALE 

INF Biblioteca Setorial de Informática Instituto de Informática VALE 
IPH Biblioteca Setorial de Pesquisas 

Hidráulicas 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas VALE 

MAT Biblioteca Setorial de Matemática Instituto de Matemática VALE 
MED Biblioteca Setorial de Medicina Faculdade de Medicina SAÚDE 
ODO Biblioteca Setorial de Odontologia Faculdade de Odontologia SAÚDE 
PSICO Biblioteca Setorial de Psicologia Instituto de Psicologia SAÚDE 
QUI Biblioteca Setorial de Química Instituto de Química VALE 
VET Biblioteca Setorial de Veterinária Faculdade de Veterinária VALE 

 

    Figura 5 - Bibliotecas setoriais da UFRGS ligadas a Unidades de ensino de graduação. 
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As bibliotecas do Colégio de Aplicação e da Escola Técnica possuem acervo e 

serviços típicos de biblioteca escolar, atendendo alunos e professores de nível fundamental, 

médio e profissional. A biblioteca do CPD mantém acervo e serviços especializados de 

suporte aos trabalhos desenvolvidos naquele centro. 

  

A Biblioteca Central, órgão coordenador do SBU, por sua vez, apesar de atender toda 

a comunidade universitária, se diferencia em função de seu acervo, que inclui obras de 

referência gerais, as publicações da Administração Central da Universidade, a coleção 

Eichenberg, e uma coleção de obras raras. Além disso, a Biblioteca Central não está ligada a 

um curso ou unidade específica.  

 

As bibliotecas setoriais da UFRGS podem ser classificadas como bibliotecas 

universitárias especializadas, e como tal, têm a função de prover a infra-estrutura 

bibliográfica, documentária e informacional de suporte às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da Universidade. Como bibliotecas setoriais especializadas devem trabalhar em 

consonância com os programas dos cursos aos quais estão vinculadas. Isto inclui a 

manutenção de acervo de livros-texto para graduação, de acordo com a bibliografia básica dos 

programas das disciplinas, bibliografia avançada em sua área de conhecimento, que sirva de 

suporte ao desenvolvimento da pesquisa na área; a estrutura física para conservação e guarda 

do acervo e espaço para consulta, estudo e pesquisa; acesso à informação mediante serviços 

de circulação, referência, comutação bibliográfica, acesso a bases de dados, etc. Além destas 

funções específicas, estão abertas à comunidade em geral, prestando serviços de disseminação 

da informação em âmbito regional, nacional e internacional, através de seu catálogo on-line, e 

participação em programas cooperativos no país e exterior. Como unidades do SBU as 

bibliotecas setoriais seguem as normas e padrões estabelecidos pela Biblioteca Central. A 

tabela 4 traz os dados institucionais de área física, volume de acervo, número de funcionários 

efetivos por categoria, em dezembro de 2003, e os serviços de informação prestados em 2003 

pelas 27 bibliotecas. 
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       Tabela 4 - Área física, acervo, pessoal efetivo, usuários e indicadores de serviços de informação 
                        prestados em 2003 pelas bibliotecas setoriais. 
 

BIB 

ÁREA 
FÍSICA 

(m2) 
ACERVO 

(itens) 

 
PESSOAL 
(nº func) 

USUÁRIOS

(número) 

CONSULTA/ 
EMPRÉSTIMO 

(itens) 

COMUTAÇÃO 
BIBLIOGRÁFICA

(documentos) 
ADM 198,05 16926 4 2479 82474 25 
AGR 441,00 38710 3 797 67122 400 
ARQ 340,91 24763 9 1424 85250 33 
ART 151,66 26112 6 1333 27528 15 
BIO 448,97 23374 4 1494 23153 99 
BOT 46,00 3898 2 368 5592 0 
CBS 357,00 5582 6 1341 22118 317 
CSH 1050,00 113398 17 3260 145979 159 
DIR 460,93 122236 3 1500 86262 5 
ECO 779,80 33679 9 2771 49953 25 
EDU 616,00 192462 8 3127 67826 252 
ENF 310,00 13986 3 1080 9046 21 
ENG 1000,00 48138 9 4009 117563 762 
ESEF 401,61 15316 5 1071 37753 84 
FAR 182,00 9826 6 1087 19500 208 
FBC 311,84 24854 9 1807 64559 8 
FIS 772,92 18238 6 2490 44650 805 

GEO 364,26 25827 7 1276 36739 257 
ICTA 126,00 4702 2 490 13724 3 
INF 634,28 28408 4 1739 46064 151 
IPH 312,00 24221 2 786 18371 184 

MAT 375,95 20126 7 2613 46266 16 
MED 900,00 20762 9 1339 62068 6935 
ODO 239,67 11122 3 905 51416 4178 

PSICO 130,00 12867 3 1322 40584 235 
QUI 356,50 10974 5 2345 58130 689 
VET 273,80 7811 5 621 14804 115 

TOTAL 11581,15 898318 156 44874 1344494 15981 
       Fonte - DIGA, 2003. 

 

 

4.2.1.1 Localização 

 

 

As unidades acadêmicas da UFRGS estão distribuídas nos quatro campi da 

Universidade, em Porto Alegre: Campus Centro, Campus da Saúde, Campus Olímpico e 

Campus do Vale. Além dos quatro campi, existem quatro unidades isoladas em outros 

municípios do Estado: Transmissores de rádio (Eldorado do Sul), Colônia de Férias 

(Tramandaí), CECLIMAR- Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Imbé) e 

Centro de Lazer (Capão Novo). 
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As bibliotecas setoriais situam-se nas áreas físicas das unidades acadêmicas às quais 

estão subordinadas e, portanto, encontram-se dispersas nos diversos campi. O Campus Centro, 

como diz o nome, está localizado em área próxima ao centro de Porto Alegre. Ocupa uma 

área bem delimitada entre as ruas Oswaldo Aranha, João Pessoa e Paulo Gama, ao lado do 

Parque Farroupilha. O Instituto de Artes, ao ser incorporado à UFRGS passou a constituir 

uma unidade isolada, mas ligada ao Campus Centro. Mais recentemente, em 2001, a 

Faculdade de Economia e a Escola de Administração foram desmembradas, formando duas 

unidades acadêmicas. Como resultado desta cisão a Biblioteca de Ciências Econômicas 

originou duas bibliotecas, a Biblioteca Setorial de Economia e a Biblioteca de Administração.  

Esta última está situada no novo prédio da Escola de Administração, na Rua Washington 

Luiz, e, portanto, afastada das demais unidades do Campus Centro.  

 

O Campus da Saúde situa-se próximo ao Campus Centro e abrange o conjunto de 

prédios das Faculdades de Odontologia, Medicina, Farmácia, Biblioteconomia e 

Comunicação, o Instituto de Psicologia, a Escola de Enfermagem e a Escola Técnica com 

suas respectivas bibliotecas. O Campus Olímpico está situado no Bairro Jardim Botânico e 

abrange a Escola de Educação Física e o Centro Olímpico.  

 

O maior de todos, em área de abrangência e número de unidades, é o Campus do Vale. 

Situa-se no Bairro Agronomia, na divisa com o município de Viamão. A área é dividida em 

Anel Viário, onde estão localizados os Institutos de Física, Química, Matemática, 

Geociências, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Filosofia e Ciências Humanas, Letras, 

Biociências e Informática, e em segmentos mais isolados onde se situam as Faculdades de 

Agronomia e Veterinária e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH). 

 

Os Institutos de Informática e Biociências, apesar de localizados no perímetro do anel 

viário, encontram-se bastante afastados dos demais Institutos, com características de acesso e 

segurança diferenciados. A Figura 6 mostra a distribuição das bibliotecas setoriais por 

campus. 
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CAMPUS BIBLIOTECAS 

CENTRO ADM, ARQ, ART, CBS, DIR, ECO, EDU, ENG 

SAÚDE ENF, FAR, FBC, MED, ODO, PSICO 

OLÍMPICO ESEF 

VALE AGR, BIO, BOT, CSH, FIS, GEO, ICTA, INF, IPH, MAT, QUI, VET 
               

                 Figura 6 - Distribuição das bibliotecas setoriais estudadas por campus. 

 

 

4.2.1.2 Recursos humanos 

 

 

O pessoal em exercício nas bibliotecas setoriais são servidores públicos federais, 

integrantes do quadro de pessoal técnico-administrativo da Universidade. Além dos 

funcionários efetivos, as bibliotecas utilizam mão-de-obra temporária, constituída por pessoal 

terceirizado, e por alunos da Universidade com bolsas de pesquisa ou trabalho da própria 

UFRGS.   

 

A partir de 1988, instituiu-se a obrigatoriedade de concurso público para ingresso no 

quadro da Universidade (UFRGS, 2000). O governo restringiu gradativamente a realização de 

concursos públicos e os cargos vagos por aposentadoria ou demissão passaram a não ser 

preenchidos. Esta situação agravou-se nos últimos anos, quando a perspectiva de mudança nas 

regras de aposentadoria, prevista na reforma da previdência, aumentou significativamente o 

número de aposentadorias na UFRGS. Em função disso, em 2003, existiam 44 cargos vagos 

de bibliotecários nas bibliotecas do SBU, obrigando à contratação de pessoal temporário, a 

fim de manter as bibliotecas abertas e com seus serviços básicos em funcionamento.     

 

Os bolsistas são, em sua maioria, alunos de graduação dos diversos cursos da 

Universidade, que possuem basicamente três tipos de bolsa, com carga horária de 20 horas 

semanais: Bolsa SABi, da Pró-Reitoria de Pesquisa (vinculada ao projeto Produção Intelectual 

da UFRGS); Bolsa Permanência, da Superintendência de Assuntos Estudantis (SAE), 

específica para alunos com comprovação de carência; e Bolsa Treinamento, também da SAE, 

aberta a todos os alunos da UFRGS. 
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De acordo com Dados de Informação Gerenciais e Administrativos das bibliotecas 

(DIGA, 2003), em dezembro do ano passado havia 156 funcionários efetivos e 88 bolsistas 

trabalhando nas bibliotecas estudadas. Estes alunos, correspondendo a 36% da mão-de-obra 

nas bibliotecas, demonstram a falta de pessoal efetivo para atender à demanda de trabalho. 

   

A equipe de trabalho das bibliotecas é formada por bibliotecários e funcionários que 

realizam atividades de apoio técnico e administrativo denominados, genericamente, auxiliares 

de biblioteca. Estes funcionários de apoio são lotados nas bibliotecas por decisão da 

administração das unidades, pois, em função de seus cargos, poderiam exercer atividades em 

outros setores administrativos. Como não existe o cargo de auxiliar de biblioteca no Quadro 

de Pessoal da UFRGS, a função é exercida por técnico-administrativos detentores de diversos 

cargos, tanto do nível auxiliar, como intermediário e superior. A Figura 7 relaciona os 

diversos cargos do pessoal em exercício nas bibliotecas (DIGA, 2003). 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO NÚMERO ESPECIFICAÇÃO DO CARGO NÚMERO
Administrador de edifícios 1 Marceneiro 1 
Assistente em administração 66 Operador de máquina copiadora 3 
Assistente social 1 Porteiro 8 
Auxiliar de cozinha 1 Recepcionista 4 
Auxiliar de limpeza 2 Servente de limpeza 1 
Bibliotecário 55 Servente de obras 1 
Contínuo 1 Técnico em secretariado 2 
Copeira 1 Tecnólogo 1 
Encanador 1 Telefonista 2 
Jardineiro 1 Vigilante 1 
Motorista 1 Auxiliar de marcenaria 1 

              

             Figura 7 - Cargos do pessoal em exercício nas bibliotecas setoriais estudadas, em 2003. 
             Fonte - DIGA, 2003. 
 

 

Alguns desses cargos possuem atribuições que se relacionam de alguma forma com 

atividades de apoio a tarefas biblioteconômicas, tais como: Assistente em administração, 

Datilógrafo, Técnico em secretariado, e outros; que correspondem a funções existentes dentro 

da equipe de trabalho da biblioteca: Porteiro, Recepcionista e Servente de limpeza. 

 

Em função dessa diversidade de cargos do pessoal em atividade nas bibliotecas, optou-

se, no presente trabalho, pela denominação de “não-bibliotecários” para identificar os demais 
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funcionários, além dos bibliotecários, que trabalham nas bibliotecas. A par do pessoal que 

realiza atividades de apoio a trabalhos técnicos de biblioteconomia, novas categorias de 

trabalho estão se incorporando à equipe das bibliotecas com funções técnicas específicas. 

Com a informatização dos serviços, por exemplo, já existem funcionários com conhecimentos 

ou formação na área de informática, possuidores de diversos cargos na Universidade, 

realizando funções de assessoria ou trabalhando permanentemente nas bibliotecas.  

 

Nem todos os bibliotecários em atividade nas bibliotecas da UFRGS estudadas 

possuem o cargo de bibliotecário. Do total de 62 bibliotecários efetivos nas 27 bibliotecas 

setoriais em 2003, 55 têm o cargo de Bibliotecário/Documentalista e 7 são bacharéis em 

Biblioteconomia com cargo de Assistente em Administração (DIGA, 2003). Neste caso, o 

funcionário exerce atividades de bibliotecário, categoria de nível superior, embora receba o 

salário e benefícios correspondentes ao cargo de nível intermediário. A Tabela 5 mostra a 

distribuição de pessoal técnico-administrativo no SBU por categoria funcional. 

 

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade realizou um estudo sobre o 

perfil do técnico-administrativo em atividade na UFRGS (UFRGS, 2000). Foram levantadas 

entre outras questões, o desvio de função percebido pelos funcionários e a sua satisfação com 

relação ao fato. O levantamento mostrou que este fato ocorre principalmente na categoria 

auxiliar, sendo justificado em razão da terceirização e ausência de concurso público para 

cargos de nível intermediário. Por ocasião do levantamento, 30,2% dos entrevistados 

afirmaram que suas atividades tinham pouca ou nenhuma relação com o cargo que ocupavam. 

Estes funcionários de nível auxiliar desempenhavam, em muitos casos, atividades próprias do 

nível intermediário e que exigiam maior nível de instrução ou qualificação específica. Outra 

razão apontada para o desvio de função neste nível foi a necessidade de recolocação de 

servidores que, por motivos de saúde, não podiam mais realizar suas atividades originais.  
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         Tabela 5 - Pessoal técnico-administrativo nas bibliotecas setoriais ligadas a unidades acadêmicas, 
                            em dezembro de 2003, por categoria funcional. 
 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

BIBLIOTECÁRIOS NÃO-BIBLIOTECÁRIOS 
               
TOTAL

BIB FORMAÇÃO CARGO
OUTROS CARGOS 
NÍVEL SUPERIOR

NÍVEL 
MÉDIO

NÍVEL DE 
APOIO 

 
TOTAL  

ADM 2 2 0 2 0 2 4 
AGR 1 1 0 2 0 2 3 
ARQ 3 3 0 5 1 6 9 
ART 3 2 0 3 1 4 6 
BIO 1 1 0 1 2 3 4 
BOT 1 1 0 0 1 1 2 
CBS 2 1 0 5 0 5 6 
CSH 5 5 0 9 3 12 17 
DIR 2 1 0 2 0 2 3 
ECO 3 3 0 3 3 6 9 
EDU 3 3 0 4 1 5 8 
ENF 1 1 0 1 1 2 3 
ENG 3 3 0 5 1 6 9 
ESEF 2 2 1 1 1 3 5 
FAR 3 3 0 3 0 3 6 
FBC 3 2 0 4 3 7 9 
FIS 1 1 0 4 1 5 6 

GEO 4 3 1 2 1 4 7 
ICTA 1 1 0 0 1 1 2 
INF 3 3 0 1 0 1 4 
IPH 1 1 0 1 0 1 2 

MAT 2 2 0 1 4 5 7 
MED 4 4 1 3 1 5 9 
ODO 2 2 0 1 0 1 3 

PSICO 1 1 0 1 1 2 3 
QUI 2 2 0 1 2 3 5 
VET 3 1 0 4 0 4 5 

TOTAL 62 55 3 69 29 101 156 
Fonte: DIGA, 2003. 

 

 

Com relação à formação do pessoal, existem funcionários com os três níveis de 

escolaridade atuando nas bibliotecas (TABELA 6).  

 
                                          Tabela 6 - Nível de escolaridade do pessoal lotado nas 
                                                            bibliotecas setoriais da  UFRGS em 2003. 
 
 

Nível de escolaridade Número 

Nível fundamental 22 
Nível médio 60 
Nível superior 74 

                                   Fonte - DIGA, 2003. 
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4.2.1.3 Serviços prestados e tarefas executadas 

 

 

As bibliotecas setoriais trabalham de forma sistêmica. Os serviços oferecidos em cada 

uma delas são basicamente os mesmos, com poucas variações, e a forma como são realizados 

segue os padrões adotados pelo SBU. Abaixo são relacionados os principais serviços 

prestados pelas bibliotecas, conforme divulgados nas home pages das próprias bibliotecas 

(FIGURA 8).  

 

  
SERVIÇOS OFERECIDOS 

Serviço de referência  Treinamento de usuários  
Orientação no uso da biblioteca, obras de referência e 
atividades de pesquisa, busca e localização de 
informações na biblioteca e através do computador 

Coleta e processamento da produção científica de 
professores, pesquisadores, e técnico-administrativos 
da UFRGS 

Acesso a bases de dados on-line Normalização de trabalhos acadêmicos  
Consulta a bases de dados em CD-ROM Elaboração/correção de referências bibliográficas  
Acesso à internet Catalogação na publicação  
Empréstimo a domicílio  Orientação técnica para editoração de publicações  
Consulta local  Localização de documentos  
Empréstimo inter-bibliotecário  Comutação bibliográfica  
Levantamentos bibliográficos automatizados (on-line 
e em CD-ROM)  

Divulgação do acervo e serviços (exposição de novas 
aquisições, mural, boletim, home page) 

 

 Figura 8 - Relação dos principais serviços oferecidos pelas bibliotecas setoriais do SBU. 

 

  

 Para a consecução destes serviços, as bibliotecas desenvolvem atividades 

administrativas, de desenvolvimento e preservação do acervo e de processamento técnico da 

informação. Dependendo do tamanho da biblioteca e do pessoal disponível, o processo de 

trabalho é dividido em vários setores ou em setor único de trabalho, com bibliotecários e não-

bibliotecários trabalhando sob a responsabilidade do chefe da biblioteca. Também em função 

do tamanho da biblioteca, as atividades de trabalho vão ocupar áreas físicas independentes ou 

podem estar distribuídas em um único espaço físico.  

 

Atualmente, tendo em vista a redução dos recursos humanos disponíveis, os 

bibliotecários e não-bibliotecários dificilmente conseguem realizar tarefas específicas. O que 

ocorre, normalmente, nas bibliotecas é o mesmo funcionário realizando tarefas 

administrativas, de atendimento ao público e ou de caráter técnico.  
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O serviço de referência, por exemplo, com um bibliotecário constantemente à 

disposição do usuário raramente é possível. Na maioria das bibliotecas, os bibliotecários, 

envolvidos na execução de tarefas administrativas ou técnicas, são chamados pelos atendentes 

do balcão de empréstimo para auxiliar o usuário apenas quando o não-bibliotecário não tiver 

condições de solucionar a questão. 

 

O processo de informatização das Bibliotecas é coordenado e executado pela 

Comissão de Automação do Sistema de Bibliotecas da UFRGS. A automação iniciou na 

década de 70, mas tornou-se um processo realmente efetivo em 1989, com a implantação de 

um sistema proprietário desenvolvido especialmente para o gerenciamento da base de dados 

do SBU. O formato usado para a transcrição dos dados é o Formato MARC, padrão 

internacionalmente aceito, permitindo o intercâmbio de dados no país e exterior. A partir de 

1999, o SABi (Sistema de Automação de Bibliotecas da UFRGS), migrou para um software 

comercial, o Aleph, desenvolvido e distribuído pela Ex Libris. Os módulos de registro 

bibliográfico, recuperação da informação e circulação de coleções já estão instalados, e o 

módulo de gerenciamento da coleção de seriados em fase final de testes.  A migração do 

SABi e implantação de novos módulos do sistema têm ocasionado mudanças significativas no 

processo de trabalho das bibliotecas e gerado a necessidade de treinamento e qualificação dos 

funcionários destas bibliotecas (PAVÃO et al., 2002). 

 

Desde 1989, o registro de todo o material bibliográfico recebido passou a ser realizado 

através do microcomputador. Em uma primeira fase os dados eram preenchidos em 

formulários de entrada, digitados e alimentavam a base de dados do Sistema de bibliotecas 

periodicamente. O sistema evoluiu bastante desde então, passando para uma plataforma 

cliente-servidor com ambiente Windows. Atualmente a inclusão de dados é feita on-line.  

 

Como resultado da informatização, ocorrem modificações nos serviços prestados pelas 

bibliotecas e, conseqüentemente, nas tarefas necessárias à realização desses serviços. Fazendo 

uma comparação dos serviços oferecidos pelas bibliotecas setoriais em material de divulgação 

do SBU dos anos 80 (NEVES, 1990) e atual, e nas informações veiculadas nas home pages 

das bibliotecas setoriais e da Biblioteca central, percebe-se pouca diferença entre os serviços 

listados (FIGURA 9).  
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   SERVIÇOS OFERECIDOS NA DÉCADA DE 1980 SERVIÇOS OFERECIDOS ATUALMENTE 
Serviço de referência Serviço de referência  
Orientação no uso da biblioteca, obras de referência e 
atividades de pesquisa, busca e localização de 
informações na biblioteca. 

Orientação no uso da biblioteca, obras de referência e 
atividades de pesquisa, busca e localização de 
informações na biblioteca e através do computador 

 Acesso a bases de dados on-line 
 Consulta a bases de dados em CD-ROM 
 Acesso à internet 
Empréstimo a domicílio Empréstimo a domicílio  
Leitura na sede Consulta local  
Empréstimo inter-bibliotecário Empréstimo inter-bibliotecário  
Levantamentos bibliográficos Levantamentos bibliográficos automatizados (on-line 

e em CD-ROM)  
Localização de documentos Localização de documentos  
Comutação bibliográfica Comutação bibliográfica (Comut on-line) 
Treinamento de usuários Treinamento de usuários  
Normalização de trabalhos acadêmicos Normalização de trabalhos acadêmicos  
Elaboração/correção de referências bibliográficas Elaboração/correção de referências bibliográficas  
Catalogação na publicação Catalogação na publicação  
Orientação técnica para editoração de publicações Orientação técnica para editoração de publicações  
Divulgação do acervo e serviços (exposição de novas 
aquisições, mural, boletim da biblioteca) 

Divulgação do acervo e serviços (exposição de novas 
aquisições, mural, boletim, home page) 

Resposta a pedidos de informação especializada Resposta a pedidos de informação especializada 
Coleta e processamento da produção científica de 
professores, pesquisadores e técnicos-administrativos 
da UFRGS 

Coleta e processamento da produção científica de 
professores, pesquisadores e técnicos-administrativos 
da UFRGS 

 

 Figura 9 - Principais serviços oferecidos pelas bibliotecas do SBU na década de 80 e atualmente. 

 

A maior parte dos serviços oferecidos, se considerarmos sua denominação, se mantem 

inalterada. Porém, a forma de execução, os instrumentos utilizados e o produto final mudaram 

radicalmente.  

 

A aplicação de novas tecnologias possibilitou o surgimento de diversos formatos de 

suporte da informação. O acervo das bibliotecas, que se constituía basicamente de 

monografias e publicações periódicas em papel, foi substituído, em parte, por disquetes e CD-

ROMs. Novos livros-texto são publicados nos dois formatos, papel e mídia eletrônica. O 

catálogo das bibliotecas passou do tradicional fichário para os catálogos on-line de acesso 

público via internet. Com isso a consulta na sede passou a exigir, além de mesas e cadeiras, 

microcomputadores com exigências mínimas de hardware e software e a Orientação no uso 

da biblioteca um profissional, bibliotecário ou não-bibliotecário familiarizado com o uso 

destas ferramentas. 

 

A diferença mais significativa ocorreu na pesquisa bibliográfica, com a possibilidade 

de consulta a bases de dados on-line através da internet. As obras de referência em papel 
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originaram as bases de dados com acesso on-line e em CD-ROM, permitindo uma consulta 

mais rápida e mais ágil. As tarefas desempenhadas para a execução dos serviços foram 

alteradas completamente. O processo de pesquisa no papel e através do computador é bastante 

similar em alguns aspectos, qual seja o conhecimento da fonte de informação e do conteúdo, e 

distinto em outros, pois o segundo exige conhecimentos específicos do software e linguagem 

de consulta utilizada. Existem estudos específicos que abordam as características e diferenças 

da pesquisa bibliográfica em papel e em meio eletrônico, suas vantagens e desvantagens e 

suas conseqüências na atividade de trabalho. As questões cognitivas envolvidas na pesquisa 

via computador são um campo em desenvolvimento que interliga a área de Ciência da 

informação e a Ergonomia cognitiva, nos estudos conhecidos como Interação Homem-

Máquina. 

 

Com a disponibilidade do catálogo on-line, muitos usuários consultam o acervo da 

biblioteca de casa ou de seu local de trabalho. Dessa forma, a interface de consulta, ou 

software utilizado, deve permitir ao usuário uma recuperação eficaz, sem a orientação pessoal 

do bibliotecário na forma mais adequada de pesquisa. Face à possibilidade do usuário utilizar 

a biblioteca e seu catálogo remotamente, estão ocorrendo mudanças expressivas na indexação 

e transcrição dos registros dos documentos incluídos nas bases de dados e no 

desenvolvimento das linguagens de pesquisa, visando facilitar o acesso às informações.  

 

O serviço de referência que se constituía basicamente da orientação do usuário e 

auxílio na busca em fontes de informação na biblioteca passou a exigir um conhecimento 

muito mais amplo de fontes de informação disponíveis via internet, quais sejam catálogos on-

line, bases de dados, home pages de instituições de pesquisa e ferramentas de busca em geral. 

Cumpre destacar que o ambiente de pesquisa on-line é muito mais dinâmico que o acervo 

tradicional da biblioteca e fonte de aprendizado constante.  

 

Os serviços de normalização de trabalhos acadêmicos, elaboração ou correção de 

referências bibliográficas e catalogação na publicação não sofreram modificações 

significativas. Nestes casos apenas a forma de divulgação das normas e padrões tornou-se 

mais eficiente. A maioria das bibliotecas divulga as recomendações para apresentação dos 

trabalhos acadêmicos na sua home page e contata os usuários via correio eletrônico, o que 

agiliza o trabalho.  
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A divulgação do acervo e serviços, além dos meios tradicionais como exposições e 

murais, passou a ser feita de forma muito mais eficiente e direcionada através da home page 

das bibliotecas. Desta forma, mais uma vez, tanto o bibliotecário quanto o não-bibliotecário 

devem possuir conhecimentos básicos para montagem e atualização de páginas na internet ou 

o auxílio de um assessor técnico na área de informática.  

 

A comutação bibliográfica é talvez o serviço que mais tem sido facilitado com os 

avanços tecnológicos. Iniciou com a introdução do Comut on-line, permitindo a comunicação 

mais rápida entre as bibliotecas cooperantes e, mais recentemente, com a disseminação do uso 

do software Ariel, que possibilita a digitalização e troca de cópias via rede. A agilização da 

alimentação do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Periódicas e Seriadas (CCN) on-

line também contribuiu para a rapidez e eficiência do serviço. A possibilidade de obtenção do 

texto completo em alguns serviços e base de dados on-line deve alterar a demanda de 

comutação bibliográfica nas bibliotecas. 

 

A automação do serviço de circulação de coleções alterou positivamente a rotina de 

trabalho das bibliotecas. As tarefas de registro do usuário e de material emprestado, que antes 

eram controladas através de fichários manuais, foram automatizadas, permitindo maior 

agilidade e segurança no processo de empréstimo. A automação do processo de empréstimo 

também facilita a coleta e controle de dados estatísticos de circulação do material. 

 

Como resultado das mudanças constantes nas características dos serviços e 

ferramentas de pesquisa, o treinamento dos usuários torna-se cada vez mais complexo. O 

bibliotecário necessita muito mais horas de estudo para manter-se atualizado além de 

despender mais tempo na orientação e treinamento do usuário, que envolve desde a instrução 

no uso de fontes de informação em papel a detalhes de funcionamento de equipamentos e 

programas.  

 

A análise das atividades de trabalho na biblioteca não pode se restringir aos serviços 

de atendimento ao público. Estas atividades-fim da biblioteca são apoiadas por tarefas 

realizadas por bibliotecários e não-bibliotecários nos serviços técnicos e administrativos da 

biblioteca. 
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As atividades administrativas, que envolvem deste o planejamento de serviços, 

elaboração de projetos até as questões diárias de manutenção de equipamentos e limpeza da 

biblioteca acompanham as mudanças no acervo, nos serviços e do processo de trabalho 

advindas da automação.  

 

O desenvolvimento das mídias eletrônicas, das telecomunicações e as redes de 

informação nacionais e internacionais diversificaram o acervo das bibliotecas e possibilitaram 

o acesso a fontes bibliográficas externas. Hoje o bibliotecário seleciona e adquire fontes de 

informação em muitos formatos e com diversas formas de acesso. As monografias e 

bibliografia básica em papel, disquetes, fitas de vídeo, CD-ROM formam o acervo local e as 

assinaturas e convênios com bases de dados comerciais de editores, associações e instituições 

de pesquisa trazem fontes de informação atualizada oriunda da pesquisa na área: artigos de 

periódicos, patentes e comunicações de pesquisa.  

 

A informatização provocou mudanças, em vários níveis, no serviço técnico das 

bibliotecas. Com relação à atividade diária de trabalho, o bibliotecário passou a executar suas 

tarefas principalmente frente ao microcomputador. O classificador ou indexador, na execução 

de suas tarefas, interage constantemente com a base de dados e com os instrumentos de 

controle de vocabulário e tabelas de classificação que, em alguns casos já estão disponíveis 

também em meio eletrônico. Ou seja, seu trabalho é realizado com e através do computador. 

 

Para realizar adequadamente as atividades de indexação e atender o serviço de 

referência, o bibliotecário deveria conhecer a área de especialização da biblioteca, ou ter 

ampla cultura geral, no caso de bibliotecas com acervos genéricos. Na realidade, isso 

dificilmente ocorre e o bibliotecário desenvolve o conhecimento do assunto através da própria 

atividade de trabalho, na interação com o usuário e uso do acervo de pesquisa. 

 

Como a inclusão de dados é feita on-line, os profissionais analisam os documentos, 

identificam a informação a ser registrada e a transcrevem diretamente na base de dados. Dessa 

forma, uma parcela do trabalho de processamento técnico que anteriormente era realizada por 

não-bibliotecários, a digitação dos dados no computador, passou a ser realizada, na maior 

parte das vezes, pelo bibliotecário, como parte das atividades de catalogação, classificação e 

indexação.  Em algumas bibliotecas, o pessoal não-bibliotecário possui a formação e o 
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treinamento necessário para a tarefa de inclusão de dados na base. Nesse caso, o bibliotecário 

realiza a conferência e correção dos dados incluídos.  

 

As atividades biblioteconômicas sempre foram pautadas pela cooperação, a nível 

nacional e internacional, mediante a manutenção de catálogos coletivos, redes e sistemas de 

informação. Com as informações bibliográficas em meio eletrônico, este intercâmbio tornou-

se mais fácil, ágil e incrementou a padronização no registro das informações bibliográficas. O 

trabalho do catalogador foi facilitado, na medida que pode se valer da importação de registros 

de bases de dados reconhecidas que utilizam o mesmo padrão internacional de transcrição de 

dados. Por outro lado, a inclusão dos registros bibliográficos de todo o acervo na base 

representa um acréscimo significativo no volume de processamento técnico nas bibliotecas. 

Na maioria delas, foi e é necessária a contratação de pessoal adicional para inclusão da 

coleção retrospectiva na base de dados. 

 

As atividades auxiliares de processamento técnico, realizadas pelo não-bibliotecário, 

quais sejam o registro e preparação de material bibliográfico para consulta e circulação, 

incluem a geração de produtos provenientes da base de dados e também exigem bastante 

tempo frente ao computador.  

 

No entanto, algumas tarefas típicas de biblioteca, como a guarda, controle e 

verificação do material bibliográfico nas estantes, o atendimento de portaria e os serviços de 

recuperação e encadernação do acervo foram pouco ou quase nada alteradas com a adoção de 

novas tecnologias de informação e comunicação. A tarefa de manutenção e conservação do 

acervo é talvez, a mais tradicional, e se mantém praticamente inalterada, apesar da evolução 

tecnológica. O cumprimento desta tarefa torna-se cada vez mais difícil, em função da falta de 

recursos para encadernação e restauração.  
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4.2.1.4 Área física e condições ambientais 

 

 

Para a manutenção da estrutura física, acervo e serviços, as bibliotecas dependem de 

recursos financeiros federais recebidos através da Biblioteca Central e das Unidades às quais 

estão subordinadas. A diminuição gradativa destes recursos vem ocasionando dificuldades 

crescentes de infra-estrutura, mobiliário e equipamentos das bibliotecas. 

 

Tendo em vista a insuficiência de recursos, as bibliotecas procuram complementação 

através das fundações de apoio à pesquisa e agências de fomento estaduais e federais. Estes 

recursos são, em sua maioria, direcionados à aquisição de material bibliográfico e 

equipamentos ou contratação de recursos humanos, através de bolsas técnicas ou de pesquisa. 

Dificilmente, no entanto, são disponibilizados recursos para construção ou ampliação de área 

física.  

 

O espaço físico disponível nas bibliotecas está se tornando insuficiente para abrigar o 

acervo em constante expansão e o número crescente de usuários. A maioria das bibliotecas da 

UFRGS, em maior ou menor grau, enfrenta dificuldades decorrentes da falta de espaço físico.  

 

As bibliotecas com as instalações mais adequadas são a da Faculdade de Medicina e a 

da Faculdade de Educação. A primeira delas, quando da construção do novo prédio da 

Faculdade de Medicina no Campus da Saúde, foi instalada em uma área planejada de 900m2. 

A Biblioteca da Educação foi totalmente reformada em 2003, passando a ocupar todo um 

andar (597m2). 

 

Além destas, três outras bibliotecas (ESEF, VET, ARQ), uma em cada campus, 

modificou suas instalações com algum tipo de reforma ou ampliação nos últimos quatro anos. 

Em muitos casos, estas alterações são provisórias, visando melhorar o layout interno e 

resolver os problemas da falta de espaço em curto prazo.  

 

As bibliotecas do Campus do Vale, apesar da construção relativamente recente da 

maioria delas, já enfrentam problemas decorrentes da área física insuficiente ou inadequada. 

Há o caso específico de uma biblioteca onde a área originalmente destinada à consulta foi 

ocupada pelo acervo de livros. Desta forma os alunos necessitam retirar o material 
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bibliográfico que desejam consultar e utilizam uma sala de aula para estudo individual ou em 

grupo.  

 

A área física, além de insuficiente, é muitas vezes inadequada para a manutenção de 

uma biblioteca. É o caso de uma delas, instalada sob laboratórios de pesquisa, em área 

adaptada, projetada inicialmente para abrigar salas de aula e laboratórios. 

 

Estes fatos decorrem da falta de previsão de área física para as bibliotecas, por ocasião 

do planejamento das unidades do campus. Destaca-se o fato de uma biblioteca, transferida 

para o Campus do Vale, sem possuir área física definida. Está instalada provisoriamente em 

várias salas separadas fisicamente, com partes do acervo e serviços distribuídos e isolados. 

 

Também no Campus da Saúde uma das bibliotecas setoriais mantém o acervo de livros 

e de periódicos separados em dois andares do prédio da Faculdade. Este fato caracteriza duas 

bibliotecas separadas, exigindo pessoal disponível para atendimento simultâneo em cada uma 

delas. 

 

As unidades do Campus Centro, por sua vez, estão situadas em prédios antigos e, em 

muitos casos, sem condições estruturais de suportar reformas para expansão das bibliotecas.  

 

Com base nas observações acima, é possível resumir os principais problemas das 

bibliotecas setoriais quanto à área física, como segue: 

 

a) área física insuficiente e sem possibilidade de expansão; 

b) má distribuição das áreas internas; 

c) espaço físico adaptado com reformas; 

d) biblioteca com áreas separadas; 

e) prédios antigos; 

f) localização inadequada. 
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A área física reduzida ou mal distribuída nas bibliotecas acarreta os seguintes 

problemas: 

 

a) estantes abarrotadas; 

b) estantes muito próximas e mal posicionadas; 

c) livros em caixas e/ou no chão; 

d) falta de espaço para leitura; 

e) inexistência de salas para estudo individual e em grupo; 

f) salas de trabalho apertadas e sem privacidade. 

 

 

Além das questões decorrentes da falta de espaço, as bibliotecas apresentam 

problemas de iluminação, climatização, ruído interno e externo, uma vez que as áreas 

ocupadas pelas mesmas, na maioria das vezes, não foram construídas para este fim. A falta de 

espaço e de planejamento das luminárias, por exemplo, ocasiona corredores escuros, com 

pouca visibilidade para localização dos títulos e leitura. 

  

O desenvolvimento de novas tecnologias e a conseqüente informatização dos serviços 

tem exigido das bibliotecas a aquisição de equipamentos de informática, microcomputadores, 

impressoras e equipamentos para instalação de redes, bem como a compra de softwares. Uma 

grande parcela dos recursos destinados pela Universidade ao SBU tem sido destinada para 

dotar as bibliotecas do suporte básico de informática, necessário à implantação de novos 

serviços decorrentes da automação. 

 

O mobiliário existente na maioria das bibliotecas é antigo e inadequado para as 

atividades atuais. Pode-se citar: mesas e cadeiras sem as dimensões e ajustes adequados para 

uso de computador, leitura e escrita simultânea, nas áreas de processamento técnico e 

atividade administrativa; balcão de empréstimo com dimensões inadequadas e sem local para 

colocação das pernas; além da falta de carrinhos para transporte de material bibliográfico. 
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4.2.2 Entrevistas 

 

 

A etapa inicial do trabalho consistiu de visita a cinco bibliotecas setoriais. Três delas 

no Campus do Vale, uma no Campus Centro e uma no Campus da Saúde. Foram selecionadas 

bibliotecas que possuíssem funcionários efetivos, temporários e bolsistas, um número mínimo 

de 30.000 consultas/empréstimos anuais (DIGA, 2003) e oferecessem atendimento noturno. 

As visitas foram agendadas previamente, mediante contato com os respectivos bibliotecários-

chefes.  

 

Solicitou-se ao bibliotecário-chefe que discorresse sobre os problemas mais críticos 

para o desenvolvimento das atividades de trabalho na biblioteca, citando também questões 

consideradas positivas. Em alguns momentos a conversa foi direcionada, questionando-se o 

entrevistado a respeito da ocorrência de problemas de saúde entre os funcionários, incidência 

de erros ou defeitos no trabalho e ocorrência de acidentes ou incidentes de trabalho. Outra 

pergunta formulada, foi com relação às maiores queixas dos funcionários no trabalho. 

 

Na segunda etapa da visita, foram realizadas conversas informais com grupos de 

funcionários, tanto bibliotecários quanto não-bibliotecários, buscando identificar 

constrangimentos e situações críticas no dia-a-dia do trabalho nas bibliotecas. Os funcionários 

foram estimulados a discorrer livremente sobre as atividades que realizam, enfatizando os 

fatores positivos e negativos, tanto em questões ambientais e de layout do local de trabalho, 

como problemas específicos no desenvolvimento das atividades, relacionamento com chefia, 

colegas e usuários.  

 

As informações fornecidas pelos entrevistados foram anotadas pela pesquisadora no 

decorrer das entrevistas. 

 

 

4.2.2.1 Entrevistas com bibliotecários-chefes 

 

 

Os problemas mais citados pelos bibliotecários-chefes foram os decorrentes da 

interação do funcionário com o usuário.  Os funcionários, por vezes, têm dificuldade de 
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controlar os alunos no uso da biblioteca. Os alunos muitas vezes não aceitam a observância 

das normas internas, como a limitação no uso dos computadores, manutenção de silêncio 

dentro da biblioteca, atraso na devolução de material bibliográfico e cobrança de taxas, entre 

outras, o que ocasiona discussão freqüente.  

 

A automação também exigiu a adoção de normas mais rígidas e padronizadas de 

empréstimo tanto para alunos, quanto para servidores técnico-administrativos e professores. 

Este fato tem gerado atritos com alguns professores e técnicos, que estavam acostumados a 

um tratamento mais flexível no empréstimo de material bibliográfico e com a isenção de taxa 

de atraso na devolução.  

 

Outra questão bastante citada foi a falta de recursos financeiros para aquisição de 

material bibliográfico, mobiliário e principalmente para gastos diários como, por exemplo, a 

compra de selos. A falta de um orçamento próprio e a situação atual de parcos recursos 

financeiros impossibilita o planejamento dos serviços. 

 

A redução gradativa do pessoal foi comentada como responsável por sérios problemas 

tanto administrativos quanto ao nível de execução das tarefas. Com relação ao pessoal 

bibliotecário, cada vez mais os funcionários restantes são obrigados a acumular funções 

técnicas, administrativas e de atendimento, realizando tanto tarefas profissionais quanto 

auxiliares. Não é mais possível destinar um bibliotecário exclusivamente para o atendimento 

dos usuários. Desta forma, o profissional tem que interromper freqüentemente suas atividades 

técnicas para atender ao público. 

 

Com a diminuição do pessoal não-bibliotecário, reduziu-se também a opção de 

funcionários qualificados para as funções de empréstimo, portaria e as específicas de 

assessoramento ao trabalho bibliotecário. 

 

Outra conseqüência da falta de pessoal é a dificuldade de manter a biblioteca aberta 

durante todo o horário de aulas. Algumas bibliotecas funcionam até parte da noite e sábado, 

sem as devidas condições de pessoal e segurança. Os demais setores das Unidades 

permanecem fechados, não fornecendo suporte administrativo às atividades no período 

noturno e aos sábados. 
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Os bibliotecários-chefes comentaram sobre a falta de espaço físico para acomodar o 

acervo e permitir áreas adequadas de estudo em grupo e individual. A iluminação foi citada 

como deficiente por pelo menos três dos entrevistados. Apenas uma das bibliotecas visitadas 

foi considerada pelo bibliotecário-chefe como adequada em termos de iluminação e 

climatização. 

 

O mobiliário foi considerado antigo e inadequado para a realidade atual, tendo que ser 

adaptado às novas funções. Com a automação do empréstimo, os balcões de atendimento já 

não são adequados às atividades desenvolvidas para a execução das tarefas. 

 

Algumas questões de manutenção também foram alvo de críticas. Os bibliotecários-

chefes enfrentam dificuldades sempre que necessitam de itens de manutenção, como troca de 

lâmpadas e pequenos consertos. Outra questão de infra-estrutura bastante comentada foi a 

necessidade de suporte de informática suficiente para atender os problemas freqüentes nas 

bibliotecas, tanto de hardware como de software. 

 

A limpeza foi citada por todos os entrevistados como deficiente. Os banheiros são 

poucos e a limpeza deveria ser mais freqüente. A terceirização dos serviços de limpeza não 

está suprindo as necessidades nesta área. Os chefes também se ressentem da falta de pessoal 

especializado para a limpeza dos livros, que só são arejados na medida em que são 

manuseados por funcionários ou usuários.   

 

Os bibliotecários-chefes das bibliotecas do Campus do Vale citaram os problemas de 

estacionamento, opções de alimentação, pouca disponibilidade de transporte e as dificuldades 

resultantes da distância da Administração Central, como algumas das reclamações dos 

funcionários. 

 

Uma das bibliotecas visitadas pode ser classificada como bastante isolada das demais 

no Campus. Neste caso específico, foram enfatizados pelo entrevistado os problemas de 

transporte e comunicação com os demais campi, dificultando o comparecimento a reuniões e 

eventos e o trabalho do dia-a-dia. A Reitoria da Universidade está localizada no Campus 

Centro, o que dificulta a comunicação dos servidores lotados nos demais campi com os 

setores administrativos centrais da UFRGS. O isolamento das Unidades e, conseqüentemente 
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das bibliotecas, acarreta problemas administrativos de ordem prática, em função da distância 

da Reitoria e da Biblioteca Central. 

 

A principal reclamação dos bibliotecários-chefes é o desestímulo geral decorrente da 

falta de recursos humanos e materiais, e de nenhuma perspectiva de alteração deste quadro. A 

impotência frente a essa situação é fonte de frustração e estresse diário para esses 

administradores. Eles atuam no dia a dia solucionando problemas emergenciais para manter as 

bibliotecas abertas, por vezes sem o mínimo necessário para o funcionamento. Também se 

ressentem da falta de tempo e oportunidade para desenvolver estudos e novos projetos nas 

bibliotecas.  

 

Há falta de pessoal auxiliar, em número e qualificação, para desempenhar funções 

técnicas e de atendimento. Os bibliotecários, já em número insuficiente para manutenção das 

atividades técnicas, acumulam funções auxiliares em razão da falta de funcionários não-

bibliotecários com a formação necessária.  

 

Os bibliotecários-chefes não registraram nenhum acidente envolvendo funcionários ou 

usuários no recinto da biblioteca. Relataram apenas pequenas batidas eventuais dos 

funcionários nos cantos das estantes, mesas e balcões e pequenos cortes no manuseio com 

papel. Não foi citado nenhum caso de funcionário encaminhado à Medicina do Trabalho. Os 

funcionários reclamam de dores nas costas, braços e punhos decorrentes das cadeiras “ruins” 

e do excesso de tempo no computador. Foi comentado um caso de tendinite entre os 

funcionários. 

 

Em resposta à questão de ocorrência de incidentes no trabalho, todos os entrevistados 

mencionaram sérias discussões entre funcionários e usuários, geradas principalmente por 

regras de empréstimo de materiais e uso dos computadores na sala de leitura. Estes incidentes, 

alguns bastante sérios, ocorrem principalmente pela proibição do uso de determinadas páginas 

da Internet e limitação do tempo de uso dos computadores.  

 

Os erros de trabalho mais freqüentes são: livros guardados no local errado, ou sem o 

devido registro no sistema; renovação não realizada efetivamente e esquecimento na 

desativação de etiquetas magnéticas de segurança. Outros erros citados dizem respeito a 

problemas nos registros bibliográficos na base SABi, tais como: palavras digitadas com erros 
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de grafia e falta de campos nas entradas catalográficas. Estes erros são ocasionados, em sua 

maioria, por falta de atenção, em virtude da exigência de execução concomitante de múltiplas 

tarefas.  

 

As questões positivas do trabalho, citadas pelos bibliotecários-chefes, foram 

principalmente relacionadas com o ambiente organizacional. Todos mencionaram como 

positivo o ambiente de trabalho, o relacionamento com e entre os funcionários e o sentimento 

de equipe. Dois dos chefes caracterizaram os funcionários como motivados e participativos e 

citaram o apoio da administração da Unidade como fundamental para o desenvolvimento das 

atividades.  

 

A automação da circulação foi considerada positiva por todos os entrevistados. O 

processo foi facilitado, com conseqüente redução das filas. A automação implicou em maior 

segurança para o funcionário e maior parcela de responsabilidade para o usuário no processo. 

Também foi citada a necessidade de mais e melhor treinamento do usuário. 

 

 

4.2.2.2 Entrevistas com bibliotecários e não-bibliotecários 

 

 

Da mesma forma que nas entrevistas dos bibliotecários-chefes, as questões mais 

citadas tanto por bibliotecários quanto não-bibliotecários, estão relacionadas ao atendimento 

aos usuários. Relataram-se incidentes desagradáveis com usuários, em razão do uso indevido 

dos computadores destinados à pesquisa, problemas disciplinares no uso da biblioteca e 

cobrança de taxa por atraso na devolução do material. Os servidores consideram o 

atendimento de público uma tarefa complicada e por vezes desgastante. Por outro lado, a 

maioria afirmou gostar do trabalho de atendimento ao público. 

 

Outra questão considerada prioritária pelos servidores é a falta de segurança. Os 

funcionários sentem medo de sair da biblioteca à noite e reclamam da falta de policiamento 

tanto público quanto da guarda da Universidade. A insegurança foi citada principalmente 

pelos funcionários lotados no Campus do Vale, mas também faz parte da realidade dos demais 

campi. Os funcionários da biblioteca do Campus Centro visitada, relataram os assaltos 

ocorridos dentro do prédio e arredores. 
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No Campus do Vale, um assalto ocorrido em 2003, culminando com a morte de um 

guarda, gerou um movimento de todos os segmentos da Universidade e a criação da Comissão 

de Segurança do Campus do Vale. Esta Comissão encerrou suas atividades três meses depois 

de criada, sem ter sido oficializada nem implantado suas principais propostas. A pouca 

iluminação também foi citada como geradora de insegurança entre o pessoal que circula nos 

campi à noite. 

 

Os entrevistados reclamaram do trabalho noturno com relação a diversos aspectos. O 

principal deles é a falta de segurança e apoio administrativo dos demais setores da Unidade. 

Alguns funcionários comentaram que o número reduzido de usuários para atender torna o 

trabalho monótono fazendo o tempo demorar a passar. Além disso, o trabalho após as 18 

horas dificulta a realização de cursos e compromissos pessoais e familiares. Um bibliotecário 

comentou gostar de trabalhar à noite pois, em função do menor afluxo de usuários, pode 

concentrar-se no trabalho. Este bibliotecário, responsável por tarefas administrativas, tem 

mais facilidade em realizar atividades que exijam concentração, como a elaboração de textos 

e relatórios, no horário noturno, pois não precisa atender constantemente aos usuários ou a 

questões administrativas. 

 

Com relação a problemas de infra-estrutura nos campi, foram mencionados também os 

problemas de estacionamento, limpeza e alimentação. Em todas as bibliotecas visitadas 

comentou-se o excesso de fila nos restaurantes universitários. Além disso, as opções de 

alimentação são poucas. Como as bibliotecas não fecham ao meio dia, a escala de intervalo 

para almoço agrava ainda mais o problema. 

 

Os funcionários comentaram problemas decorrentes da distância do Campus do Vale 

ao centro da cidade e demais campi. Esta questão foi muito citada em uma das bibliotecas 

visitadas, que pertence a uma unidade mais isolada no Campus do Vale onde os servidores 

sentem mais dificuldade de transporte, alimentação e acesso. 

 

Nas entrevistas com os bibliotecários e não-bibliotecários também foi freqüentemente 

comentada a limpeza incipiente das bibliotecas, dos banheiros públicos e privativos dos 

funcionários e dos acervos das bibliotecas.  
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A falta de suporte de informática e problemas com a manutenção de equipamentos, 

também foi comentada em mais de uma biblioteca. A reclamação quanto à dificuldade de 

serviços externos, desde consertos, troca de lâmpadas, a serviços de correio e suporte 

administrativo foi geral, em todas as bibliotecas visitadas. 

 

Com relação a questões ambientais, em todas as visitas houve comentários a respeito 

da falta de espaço para acervo, para usuários e para trabalhos técnicos.  

 

A iluminação geral é considerada deficiente e a má distribuição das luminárias 

ocasiona problemas de ofuscamento e incidência de reflexos nos vídeos dos computadores. O 

ofuscamento causado pela luz natural proveniente das janelas também foi citado pelos 

funcionários. Os corredores entre as estantes são estreitos, em razão da falta de espaço, e a 

iluminação insuficiente em muitos casos. 

 

Outras questões citadas foram problemas com ruído interno nas bibliotecas, 

produzidos pelos próprios usuários e por aparelhos de ar condicionado com defeito e 

barulhentos. Em uma biblioteca do Campus Centro, os funcionários reclamaram do barulho 

externo, proveniente de uma rua movimentada. 

 

Os funcionários de uma biblioteca do Campus da Saúde comentaram sua preocupação 

com as pombas sobre as janelas e os conseqüentes riscos à saúde. Existem casos de asma e 

sinusite crônica entre esses funcionários.  

 

O mobiliário inadequado também foi objeto de reclamação em todas as bibliotecas 

visitadas. O principal problema apontado diz respeito ao balcão de empréstimo inadequado. 

Os balcões, na sua maioria, são antigos e não foram planejados para o processo de 

empréstimo automatizado. Nas bibliotecas visitadas estão sendo adotadas soluções paliativas 

e adaptações para ajustá-los à atividade de trabalho. 

 

As mesas de trabalho são inadequadas para o trabalho concomitante de escrita, leitura 

e uso do computador. Em todas as bibliotecas visitadas muitas mesas e cadeiras já estão sendo 

substituídas por mobiliário mais adequado, mas ainda existem cadeiras de madeira, duras e 

não reguláveis para uso de funcionários e usuários. 

 



 83

Os bibliotecários e não-bibliotecários reclamaram de dores eventuais nos braços e 

costas e dor de cabeça em função do tempo excessivo no computador. Foram reportados casos 

de tendinite e epicondilite em duas bibliotecas visitadas. 

 

Também foi comentado o problema do transporte de livros para estatística e guarda. 

Em uma das bibliotecas visitadas falta um carrinho para transporte de livros e em outra, é 

muito barulhento e, portanto, pouco usado. Alguns livros são muito pesados e de difícil 

manuseio, dificultando até mesmo o processo de empréstimo. 

 

Em todas as visitas houve comentários a respeito da questão salarial. O baixo salário e 

a falta de perspectiva de uma melhor remuneração e de um plano de carreira adequado são 

considerados desmotivadores, bem como a realidade de redução de pessoal e recursos.  

 

Um bolsista comentou sobre a desigualdade entre os funcionários efetivos e os 

bolsistas e estagiários em termos salariais, apesar de terem as mesmas responsabilidades em 

relação ao trabalho. Considerou que os bolsistas são facilmente substituídos. A alta 

rotatividade do pessoal desqualifica o trabalho, no entender dos entrevistados. Os bolsistas 

têm que ser treinados e, muitas vezes, tão logo apreendem as tarefas já são substituídos.  

 

Os funcionários expressaram a necessidade de cursos de capacitação e atualização. A 

redução gradativa de pessoal nas bibliotecas obriga bibliotecários e não-bibliotecários a 

substituírem os colegas, assumindo novas tarefas. Em razão da falta de pessoal há pouca 

possibilidade dos funcionários participarem de cursos, mesmo os diretamente ligados a sua 

atividade de trabalho e promovidos pela própria Pró-Reitoria de Recursos Humanos da 

Universidade.  

 

Alguns funcionários se ressentem da aparente falta de preocupação da Administração 

com as condições de trabalho dos funcionários. 

 

Entre os pontos favoráveis apontados pelos funcionários destaca-se o relacionamento 

entre os colegas dentro da biblioteca. No entanto, em mais de uma entrevista, foram citados 

problemas de comunicação com funcionários de outros setores que não colaboram e, por 

vezes, não incluem o pessoal das bibliotecas em eventos coletivos. A segurança no emprego 
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foi citada pelos entrevistados como fator positivo importante, tendo em vista a realidade de 

desemprego crescente e insegurança geral da economia do país. 

 

Os resultados das visitas de observação e entrevistas exploratórias permitiram definir 

os problemas mais significativos no contexto de trabalho das bibliotecas. Estas questões, 

possíveis fontes de constrangimentos ergonômicos, foram incluídas nos instrumentos a serem 

utilizados na etapa de Diagnose ergonômica. As Figuras 10, 11, 12 e 13 resumem as questões 

levantadas através das visitas e entrevistas nas bibliotecas, acrescidas de outras, mais citadas 

na literatura consultada. 

                                     

 
QUESTÕES AMBIENTAIS - RECURSOS FINANCEIROS 

Espaço físico 
Iluminação 
Climatização 
Ruído 

Área física 

Privacidade 
Limpeza Acervo 
Conservação 

Mobiliário 
Equipamentos 
Almoxarifado 

Serviços Manutenção 
Materiais/equipamentos 

Limpeza 
Segurança 

                              

                               Figura 10 - Questões relacionadas à escassez de recursos financeiros 

                         
 
 

QUESTÕES ORGANIZACIONAIS - PESSOAL 
Acúmulo de funções 
Falta de tempo 

Fila para atendimento  Excesso de trabalho 
Acúmulo de material para processar 

Atividades técnicas e de atendimento simultâneas 
Trabalho acima da capacidade 
Trabalho abaixo da capacidade 

Bibliotecário realizando tarefas não 
profissionais 

Conflito de papéis 

Não-bibliotecário realizando tarefas 
profissionais 

Treinamento, atualização e capacitação para a função. 
                             

                               Figura 11 - Questões decorrentes da redução de recursos humanos e da 
                               qualificação do pessoal. 
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CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO 
Serviço de Referência 
Empréstimo 

Interação com o usuário 

Disciplina 
Atualização constante  
Contato com novas tecnologias  
Adaptação a mudanças  
Variedade de tarefas  
Autonomia/Independência  
Conhecimento da área de assunto da 
biblioteca 

 

Conhecimentos de informática  
Trabalho no computador  
Trabalho repetitivo e monótono  
Criatividade  
Concentração  
Estímulo intelectual  
Respeito a normas e regulamentos  
Esforço mental  
Esforço físico Transporte e guarda de material e 

livros 
Dor nas costas e braços Postura de trabalho 
Tempo no computador                          

                       Figura 12 - Questões relacionadas às características do trabalho. 

                     

 
QUESTÕES PSICOSSOCIAIS/ ORGANIZACIONAIS 

Com colegas 
Com pessoal de outros setores 

Relacionamento interpessoal 

Com professores 
Prazer/gosto pelo trabalho  

Capacidade 
Comunicação 
Retorno 
Apoio 
Reconhecimento 

Chefia/ Supervisão 

Participação nas decisões 
Reconhecimento/valorização (Status)  
Gratificação/ significado do trabalho  
Motivação  
Apoio da administração da Unidade  
Desigualdade entre Campi  
Suporte de outros setores  
Segurança no emprego  
Trabalho noturno  
Plano de carreira  
Salário  
Promoção  

                     

                       Figura 13 - Questões psicossociais/organizacionais. 
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 4.3 DIAGNOSE ERGONÔMICA 

 

 

4.3.1 Sujeitos 

 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os servidores técnico-administrativos em atividade nas 

27 bibliotecas setoriais da UFRGS ligadas a unidades de ensino de graduação. Para cálculo da 

população estudada foi considerado o total de servidores efetivos em 31/12/2003, conforme os 

Dados de Informação Gerenciais e Administrativos (DIGA, 2003) das bibliotecas em questão. 

Os servidores admitidos em 2004 não foram incluídos na pesquisa, tendo em vista que o 

pouco tempo de atividade não lhes permitiria opinar sobre as condições de trabalho. Em razão 

do número relativamente reduzido da população-alvo, 156 funcionários (bibliotecários e não-

bibliotecários), foram todos incluídos na pesquisa. 

 

 

4.3.2 Aplicação dos questionários 

 

 

Os questionários foram testados em 10 (dez) servidores, bibliotecários e não-

bibliotecários das bibliotecas do SBU não incluídas no estudo, permitindo uma avaliação da 

forma de apresentação e alteração do enunciado de algumas questões.  

 

Os questionários foram entregues pessoalmente aos funcionários nas bibliotecas ou, 

em alguns casos, deixados sob a responsabilidade de colegas, ou do bibliotecário-chefe, para 

posterior distribuição. Em razão da extensão dos questionários, raramente foram respondidos 

imediatamente. Nestes casos, a pesquisadora, por solicitação do respondente, aguardava na 

própria biblioteca a devolução do questionário. No momento da entrega dos questionários 

explicou-se aos funcionários os objetivos da pesquisa, com informações sobre os instrumentos 

de coleta de dados e a forma de preenchimento dos mesmos. Os questionários não exigiam 

identificação do respondente e, juntamente com eles, foi entregue o Termo de Consentimento 

(APÊNDICE C) para ser assinado. Dos 156 questionários previstos foram distribuídos 132. 

Alguns elementos da população não foram contatados por estarem em licença médica, férias 

ou outros motivos de afastamento, no período em que foram aplicados os questionários. Dos 
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questionários entregues, apenas 6 não foram respondidos por opção do funcionário. O número 

final de instrumentos válidos foi 126, correspondendo à  81% da população-alvo. 

 

 

4.3.3 Análise dos dados 

 

 

Os dados coletados foram incluídos em planilhas do Microsoft Excel (versão 5.0) e 

exportados para o programa SPSS (versão 8.0). Os dados correspondentes às questões não 

respondidas foram considerados perda e registrados no banco de dados como tal. No caso 

específico do ICT o não preenchimento de algum item impossibilitou a atribuição de um valor 

final de ICT para o sujeito em questão. Desta forma, dos 126 funcionários incluídos na 

pesquisa pôde-se estabelecer o ICT de 111.  

 

Procedeu-se, inicialmente, à análise estatística descritiva, estabelecendo as médias, 

medianas, desvio padrão e percentual de ocorrência para todos os dados. Algumas variáveis 

foram categorizadas, conforme mostra a Figura 14. 

 
VARIÁVEL CATEGORIA 

Até 39 anos 
De 40 a 49 anos 

 
Idade 

Acima de 50 anos 
Solteiro 
Casado/Companheiro 

 
Estado civil 

Separado/Divorciado/Viúvo 
1º grau incompleto 
1º grau completo/2° incompleto 
2º grau completo/Superior incompleto 

 
 
Escolaridade 

Superior e/ou Pós-graduação 
Bibliotecário 
Outro cargo nível superior 
Assistente em administração 
Outro cargo de nível intermediário 

 
 
Cargo 

Nível de apoio 
Até 9 anos 
De 10 a 19 anos 

 
Tempo na biblioteca 

Acima de 20 anos 
Até 9 anos 
De 10 a 19 anos 

 
Tempo na UFRGS 

Acima de 20 anos 
                             

                              Figura 14 - Variáveis e respectivas categorias para dados de identificação 
                                                 dos respondentes. 
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A segunda parte do questionário 1 originou tabelas que discriminam a freqüência com 

que cada tarefa foi citada, por cada uma das categorias de servidores, como sendo realizadas 

seguidamente no trabalho. 

 

Na tabulação da parte do questionário referente à satisfação com aspectos do trabalho, 

as escalas de resposta das 61 questões foram medidas, originando um valor numérico 

correspondente ao nível de satisfação de cada sujeito, que varia de 0 para “muito insatisfeito” 

a 15 que corresponde a “muito satisfeito”. Os escores individuais foram somados e obtidas as 

médias, medianas e desvio padrão geral da população para cada questão formulada.  

 

Os dados referentes à quarta parte do Questionário 1, acerca da opinião dos sujeitos 

com relação a características do trabalho e condições pessoais de conhecimento e formação 

frente à atividade de trabalho, foram descritos em números absolutos e percentuais de 

ocorrência nas categorias: sempre, seguidamente, às vezes, raramente e nunca. 

 

Na descrição dos dados do Questionário ICT, calculou-se a média, mediana e desvio 

padrão do escore final e de cada item do índice em separado para toda a população e a 

distribuição do ICT por classes: baixa (7-27), moderada (28-36), boa (37-43) e ótima (44-49).   

 

O item dois do ICT solicita que o trabalhador considere sua capacidade para o trabalho 

em relação às exigências físicas e mentais do trabalho. Para o cálculo desses escores, o 

pesquisador pondera as respostas de acordo com a natureza do trabalho que o funcionário 

realiza, ou seja, levando em conta se suas tarefas são preponderantemente físicas, mentais ou 

exigem esforço físico e mental em igual medida. 

 

No presente trabalho, considerou-se que os funcionários bibliotecários, apesar de 

eventualmente realizarem tarefas com exigência física, executam atividades de trabalho 

fundamentalmente com exigências mentais. No caso dos funcionários não-bibliotecários, os 

sujeitos que afirmaram (na segunda parte do Questionário 1) realizar seguidamente tarefas de 

“guarda de material bibliográfico”, “transporte de materiais” e “limpeza da biblioteca” 

tiveram suas respostas ponderadas segundo trabalho com exigências tanto físicas quanto 

mentais. A decisão foi baseada nos resultados do estudo de Lange, Allen e Maars (2001).  
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Na segunda etapa da análise estatística foram realizadas associações entre as variáveis 

estudadas. Para as variáveis quantitativas contínuas, foi realizado o Teste de Kolmogorov 

Smirnov, procurando determinar se apresentavam distribuição normal e estabelecendo o tipo 

de teste estatístico a ser usado. Após, observou-se o comportamento dessas variáveis 

qualitativas dentro de determinadas categorias, para verificar se as diferenças encontradas 

entre os sujeitos, em cada uma delas, eram significativas (FIGURA 15). 

 

 
VARIÁVEL CATEGORIA 

Bibliotecário Formação 
 Não-bibliotecário 

Centro Campus 
 Outros 

Mental Exigência do trabalho 
Física/Mental 
Baixo/Moderado ICT 
Bom/Ótimo 

                              

                              Figura 15 - Variáveis e categorias agrupadas para fins de comparação estatística 
 

 

 Para avaliar a associação entre as variáveis categóricas foi utilizado o teste Qui-

Quadrado ou Teste Exato de Fisher, no caso de amostras pequenas. O nível de significância 

adotado foi de 5%. 

 

 

4.3.3.1 Características da população 

 

 

Do total de 126 funcionários estudados, 81,6% são do sexo feminino e 18,4% do 

masculino. A idade varia de 27 a 65 anos, com média de 44,8 anos. A faixa etária de mais de 

40 anos corresponde a aproximadamente 80% da população, os restantes 20,6% têm até 39 

anos. Os pesquisados têm, em média, 65 quilos e 1,62 de altura. A tabela 7 detalha 

características pessoais dos sujeitos.  
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                           Tabela 7 - Distribuição da população estudada por sexo, idade e estado civil. 
 

VARIÁVEL CATEGORIA N % 
Sexo Feminino 102 81,6 

Masculino 23 18,4 
 TOTAL 125 100 

Até 39 anos 26 20,6 
De 40 a 49 anos 69 54,8 
Acima de 50 anos 31 24,6 

Idade 
  
  
  TOTAL 126 100,0 
Estado civil Solteiro 37 29,8 
 Casado/Companheiro 57 46,0 
 Separado/Divorciado/Viúvo 30 24,2 
 TOTAL 124 100,0 

 

 

No que diz respeito à escolaridade, exatamente metade dos funcionários tem nível 

superior (50%), dos restantes, 34,9% possuem 2° grau completo, 11,9% terminaram o 1° grau 

e 3,17% não possuem o 1° grau completo. Os bibliotecários, em número de 54, correspondem 

a 42,86 % dos estudados. Dos não-bibliotecários, 10 (7,9%) tem outros cursos superiores e 62 

(49,2%) nível fundamental ou médio. Dentre os funcionários com nível superior, 41,3% 

possuem formação em pós-graduação, sendo 20 em cursos de especialização e 6 de mestrado 

(TABELA 8). 

 

 
                      Tabela 8 - Escolaridade e formação dos servidores técnico-administrativos. 
 

VARIÁVEL CATEGORIA N % 
1º grau incompleto 4 3,2 
1º grau completo/2° incompleto 15 11,9 
2º grau completo/Superior incompleto 44 34,9 
Superior e/ou Pós-graduação 63 50,0 

Escolaridade 
  
  
  
  TOTAL 126 100,0 

Bibliotecários 54 42,9 
Não-bibliotecário (nível superior) 10 7,9 
Não-bibliotecário (outro nível) 62 49,2 

Formação 
  
  
  TOTAL 126 100,0 

 

 

Com relação aos aspectos funcionais, apresentados na Tabela 9, 37,6% dos servidores 

têm o cargo de Bibliotecário-Documentalista e 1,6% outro cargo de nível superior. Dentre os 

54 funcionários com formação em biblioteconomia, 47 possuem o cargo de Bibliotecário-

Documentalista (TABELAS 8 e 9).  
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Dos 67 funcionários que tem cargos de nível intermediário, 48, ou seja, 

aproximadamente 40%, possuem o cargo de Assistente em administração e 19 (15,2%), outros 

cargos de nível intermediário. Os restantes 7,2% correspondem a 9 funcionários com cargos 

de nível de apoio (TABELA 9). Como pode-se verificar, através da consulta aos dados 

administrativos, muitos desses cargos correspondem a atividades técnicas profissionais 

específicas, pouco ou nada relacionadas com as tarefas realizadas nas bibliotecas. 

 

 
                           Tabela 9 - Características funcionais dos servidores técnico-administrativos. 
 

VARIÁVEL CATEGORIA N % 
Bibliotecário-Documentalista 47 37,6 
Outro cargo de nível superior 2 1,6 
Assistente em administração 48 38,4 
Outro cargo de nível intermediário 19 15,2 
Nível de apoio 9 7,2 

Cargo 
  
  
  
  
  
  TOTAL 125 100,0 

Até 9 anos 55 44,4 
De 10 a 19 anos 39 31,5 
Acima de 20 anos 30 24,2 

Tempo na biblioteca 
  
  
  
  TOTAL 124 100,0 
Tempo na UFRGS Até 9 anos 19 15,3 
 De 10 a 19 anos 39 31,5 
 Acima de 20 anos 66 53,2 
 TOTAL 124 100,0 

Diurno 124 98,4 
Noturno 32 25,4 

Turno de trabalho 
  
  Sábado 2 1,6 

 

 

A maior parte dos funcionários, 84,7% está há mais de 10 anos na UFRGS, sendo que 

mais da metade (53,2%) com mais de 20 anos na Universidade. A média de tempo de trabalho 

na UFRGS é de 20 anos (TABELA 9). Uma das perguntas do questionário solicitava que o 

funcionário fizesse uma previsão do tempo que faltava para sua aposentadoria, tendo em vista 

as novas regras vigentes. A média de tempo calculada pela população pesquisada é de 12 anos 

de trabalho. 

 

A grande maioria dos funcionários, 98,4%, afirmou trabalhar no turno do dia, 25,4% 

trabalham também à noite, e apenas 2 funcionários (1,6%) trabalham aos sábados. Apenas 

duas das bibliotecas mantêm expediente aos sábados. 
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4.3.3.2 Estilo de vida 

 

 

Os funcionários, em sua maioria, vivem do salário mensal recebido da UFRGS, sendo 

que 80,2% afirmaram não possuir outra fonte de renda. A maioria não ingere bebida alcoólica 

(58,7%) ou bebe apenas socialmente (38,1%). Apenas 17,5% são fumantes. Grande parte dos 

respondentes (74,8%) considerou que se alimenta adequadamente. Apenas 31% dos 

funcionários não realizam exercícios físicos. Dos demais, 34,9% afirmaram realizar atividade 

física ou praticar esportes regularmente e 34,1% o faz às vezes (TABELA 10). 

 

 
        Tabela 10 - Características de estilo de vida dos servidores técnico-administrativos.  
 

VARIÁVEL CATEGORIA N % 

Sim 22 17,5 
Não 86 68,2 
Ex-fumante 18 14,3 

Fumo 
  
  
  TOTAL 126 100,0 

Sim 4 3,2 
Não 74 58,7 
Socialmente 48 38,1 

Bebida alcoólica 
  
  
  TOTAL 126 100,0 
Alimentação adequada Sim 92 74,8 
 Não 31 25,2 
 TOTAL 123 100,0 

Sim 41 32,5 
Não 41 32,5 
Às vezes 44 34,9 

Religião 
  
  
  TOTAL 126 99,9 

Sim 44 34,9 
Não 39 31,0 
Às vezes 43 34,1 

Exercício físico 
  
  
  TOTAL 126 100,0 

Sim 81 64,3 
Raramente 42 33,3 
Não 3 2,4 

Atividade de lazer 
  
  
  TOTAL 126 100,0 

Sim 25 19,8 
Não 101 80,2 

Outra fonte de renda 
  
  TOTAL 126 100,0 
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Quanto às atividades fora do horário de trabalho, 64,3% dos funcionários realiza 

freqüentemente atividades de lazer no seu tempo livre e 33,3% o fazem raramente. Somente 

2,4% não têm atividades de lazer. Com relação à prática de alguma religião, a população se 

dividiu entre os que freqüentam uma religião regularmente (32,5%), os que o fazem às vezes 

(34,9%) e os que afirmaram não freqüentar (32,5%).  

 

 

4.3.3.3 Diferenças entre bibliotecários e não-bibliotecários 

 

 

 A média de idade dos bibliotecários e não-bibliotecários é a mesma, de 

aproximadamente 45 anos. Não foram encontradas diferenças significativas entre as 

características pessoais e físicas das duas categorias. 

 

 Apenas com relação ao estilo de vida, nas questões relacionadas ao fumo e atividade 

de lazer percebe-se alguma diferença significativa entre as categorias. Dos bibliotecários, 

apenas 9,3% fuma, enquanto que 23,6% dos não-bibliotecários são fumantes (p=0,047). Os 

bibliotecários têm mais atividades de lazer. Nesta categoria, 77,8% afirmaram realizar 

normalmente atividades de lazer, enquanto que apenas 54,2% dos não-bibliotecários 

marcaram esta opção nos questionários (p=0,012). Apenas quatro não-bibliotecários, do total 

da população estudada, afirmaram nunca realizar atividades de lazer. Outra diferença a 

destacar é com relação a fonte de renda. Um número significativamente maior de 

bibliotecários, 29,6 %, do que de não-bibliotecários, 12,5%, informou possuir outra fonte de 

renda, além do salário recebido (p=0,017). 

 

 

4.3.3.4 Distribuição por campus 

 

 

 A tabela abaixo mostra a distribuição dos servidores, bibliotecários e não-

bibliotecários pesquisados, por campus (TABELA 11). A maior parcela de sujeitos, 38,9%, 

está lotada no Campus do Vale, onde estão localizadas 12 das bibliotecas setoriais estudadas. 

No Campus Centro, em 8 bibliotecas setoriais, estão lotados 37,3% da população estudada. 
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Dos respondentes, 28 (22,2%) trabalham nas 6 bibliotecas do Campus da Saúde, e 2 (1,6%) na 

única biblioteca do Campus Olímpico. 

 
                    Tabela 11 - Distribuição dos servidores técnico-administrativos nos quatro campi. 
 

BIBLIOTECÁRIOS NÃO-BIBLIOTECÁRIOS TOTAL 
CAMPUS N % N % N % 

Centro 20 37,0 27 37,5 47 37,3 
Olímpico 1 1,9 1 1,4 2 1,6 
Saúde 14 25,9 14 19,4 28 22,2 
Vale 19 35,2 30 41,7 49 38,9 
TOTAL 54 100,0 72 100,0 126 100,0 

 

 

4.3.3.5 Distribuição da população conforme a exigência do trabalho 

 

 

De acordo com as definições metodológicas do presente estudo, os sujeitos foram 

divididos em duas categorias, os que executam tarefas com exigências principalmente mentais 

e os que têm exigências físicas e mentais no trabalho. A tabela abaixo (TABELA 12) 

discrimina estas categorias em número absoluto e percentual da população. 

 
                                Tabela 12 - Distribuição dos servidores em relação às exigências 
                                                          físicas e mentais do trabalho. 
 

EXIGÊNCIA DO TRABALHO 
  N % 
MENTAL 75 59,5 
FÍSICA/MENTAL 51 40,5 
TOTAL 126 100 

 

 

4.3.3.6 Tarefas realizadas por bibliotecários e não-bibliotecários 

 

 

 As Tabelas 13, 14, 15, 16, 17 e 18 relacionam, por ordem decrescente, as tarefas mais 

freqüentemente citadas por bibliotecários e não-bibliotecários na execução de serviços de 

atendimento ao público, serviços administrativos e técnicos. As tarefas consideradas 

profissionais, ou seja, a serem realizadas por bibliotecários, estão destacadas em negrito nas 

referidas tabelas. O Apêndice B traz uma relação das tarefas profissionais e não-profissionais 

típicas do trabalho em bibliotecas universitárias. 
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 As tarefas de atendimento aos usuários, citadas por um maior número de 

bibliotecários, são tarefas que não exigem necessariamente um profissional bibliotecário para 

sua realização. São elas: informar ao usuário sobre os recursos e serviços disponíveis, 

indicada por 68,5% dos bibliotecários; auxílio no uso do catálogo on-line, executada 

freqüentemente por 66,7% deles, e a localização de material bibliográfico na biblioteca, citada 

por 53,7% (TABELA 13). 

 

O bibliotecário, ao auxiliar o usuário na pesquisa em fontes de informação no acervo 

da biblioteca ou através de recursos on-line (42,6%) realiza normalmente estas tarefas de 

apoio como parte do processo de atendimento. No entanto, a alta incidência das mesmas no 

trabalho do bibliotecário pode indicar a falta de pessoal não-bibliotecário de apoio, ou a pouca 

qualificação dos existentes. 

 

 
        Tabela 13 - Tarefas de atendimento ao público realizadas por bibliotecários, em ordem decrescente 
                            de citação. 
 

TAREFAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO N % 
Informar aos usuários sobre serviços e materiais disponíveis na biblioteca 37 68,5 
Auxiliar usuários na localização/ pesquisa de material bibliográfico em catálogos on-
line (SABi, CCN, outros)  36 66,7 
Auxiliar usuários na localização de material bibliográfico na biblioteca (estantes, etc.) 29 53,7 
Acessar/consultar bases de dados em CD-ROM e on-line* 26 48,1 
Coordenar supervisionar setor de circulação/empréstimo 24 44,4 
Orientar usuários na pesquisa em fontes de informação (obras de referência e  
bases de dados em papel, CD-ROM e on-line, Portal da Capes e seus recursos) 23 42,6 
Coordenar/supervisionar serviço de atendimento ao público 23 42,6 
Realizar treinamento de usuários 18 33,3 
Coordenar/supervisionar serviço de comutação bibliográfica 17 31,5 
Controlar, sob orientação, a observância das leis, regulamentos e normas relativas à 
administração geral e específica do empréstimo, circulação e sala de leitura 16 29,6 
Elaborar e revisar referências bibliográficas/normalizar documentos 15 27,8 
Efetuar empréstimo e renovação de material bibliográfico 14 25,9 
Executar levantamentos bibliográficos (pesquisa detalhada sobre determinado 
assunto) 12 22,2 

          * Em negrito tarefas profissionais 

 

 Entre as tarefas profissionais de atendimento ao público, realizadas mais seguidamente 

pelos bibliotecários, estão o acesso a bases de dados em CD-ROM e on-line (48,1%), a 

orientação aos usuários na pesquisa a fontes de informação (42,6%) e o treinamento de 

usuários (33,3%). Estas atividades exigem conhecimento das fontes de informação na área de 

assunto da biblioteca e das técnicas de pesquisa e recursos oferecidos pelas diversas bases de 
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dados. A consecução adequada deste serviço exige estudo e treinamento para atualização 

constante do profissional. 

 

 A execução freqüente de tarefas como a coordenação e supervisão do serviço de 

atendimento ao público (42,6%) envolvendo o setor de circulação/empréstimo (44,4%) é 

justificada pelo volume de atendimento de consulta/empréstimo das bibliotecas, de 1.344.494 

itens de informação, em 2003 (TABELA 4). 

 

Atender ao telefone é uma das tarefas administrativas mais freqüentemente 

executadas, tanto por bibliotecários (81,5%) quanto por não-bibliotecários (83,3%) 

(TABELAS 14 e 17). O enunciado da tarefa, sendo muito genérico, não especifica o tipo de 

contato realizado através do telefone. A alta incidência desta tarefa na rotina de trabalho 

ocorre porque as bibliotecas prestam constantemente serviços de informação através do 

telefone. As consultas abrangem desde a indicação de outros setores e ramais dentro da 

Universidade à orientação na consulta ao catálogo on-line e pesquisa bibliográfica na internet.  

 

 Entre as tarefas administrativas mais citadas pelos bibliotecários estão as de gestão de 

recursos humanos, como a orientação de auxiliares e bolsistas, 64,8%, coordenação dos 

serviços e do pessoal da biblioteca (51,9%) e participação em reuniões, indicada por 51,9% 

dos bibliotecários. Essas tarefas envolvem a interação com a equipe da biblioteca e de outros 

setores da Universidade (TABELA 14).   

                               
                   Tabela 14 - Tarefas administrativas realizadas por bibliotecários, em ordem decrescente 
                                       de citação. 
 

TAREFAS ADMINISTRATIVAS N % 
Atender telefone 44 81,5 
Orientar e supervisionar bolsistas, estagiários e auxiliares 35 64,8 
Coordenar/supervisionar pessoal e serviços 28 51,9 
Participar de reuniões administrativas 28 51,9 
Planejar e organizar recursos e serviços 25 46,3 
Abrir e fechar a biblioteca 24 44,4 
Efetuar contatos com direção, departamentos e outras bibliotecas 24 44,4 
Controlar bens patrimoniais sob sua responsabilidade 23 42,6 
Elaborar relatórios e outros documentos administrativos 22 40,7 
Treinar pessoal 22 40,7 
Representar a biblioteca junto a órgãos superiores e colegiados  21 38,9 
Controlar material permanente 21 38,9 
Digitar documentos 20 37,0 
Controlar o caixa (contabilidade interna) 18 33,3 

                     * Em negrito tarefas profissionais 
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 As tarefas técnicas realizadas freqüentemente, por grande parte dos bibliotecários, 

envolvem o processamento técnico do material bibliográfico, ou seja, a catalogação (74,1%), 

classificação/indexação (53,7%) e entrada de dados na base SABi (TABELA 15). Elas 

exigem o uso do computador, leitura e manuseio de documentos, simultaneamente, por longos 

períodos. A digitação dos registros na base, tarefa mais citada pelos bibliotecários (83,3%), é 

uma tarefa que pode ser realizada pelo não-bibliotecário, mas em função da entrada de dados 

on-line, o bibliotecário registra a descrição técnica dos documentos diretamente no 

computador.  

 

 A seleção de obras recebidas em doação é executada seguidamente por 64,8% dos 

bibliotecários. A doação é uma das formas mais usuais de desenvolvimento do acervo das 

bibliotecas. 

 

 
           Tabela 15 - Tarefas técnicas realizadas por bibliotecários, em ordem decrescente de citação. 
 

TAREFAS TÉCNICAS N % 
Digitar entrada de dados no microcomputador (SABi ou outros registros) 45 83,3 
Catalogar documentos* 40 74,1 
Alimentar e revisar a inclusão de dados na base de dados SABi  39 72,2 
Selecionar obras recebidas em doação 35 64,8 
Classificar/indexar documentos 29 53,7 
Coletar, organizar e processar a produção intelectual da Unidade 29 53,7 
Receber, conferir e registrar material bibliográfico 27 50,0 
Selecionar material bibliográfico para aquisição 26 48,1 
Conferir, na biblioteca e na base de dados publicações sugeridas para aquisição 25 46,3 
Padronizar/normatizar procedimentos de serviços técnicos 24 44,4 
Formular e executar política de seleção/aquisição/descarte 22 40,7 
Agradecer doações 21 38,9 
Coordenar/gerenciar aquisição de material bibliográfico 20 37,0 
Registrar dados de compra de material para controle de patrimônio 18 33,3 

             * Em negrito tarefas profissionais 
 

 

 As tarefas de serviços ao público, realizadas seguidamente por maior número de não-

bibliotecários, são as mesmas indicadas pelos bibliotecários, quais sejam, auxiliar os usuários 

a localizar material nas estantes (80,6%), informar sobre o uso da biblioteca (77,8%) e 

auxiliar na pesquisa a catálogos on-line (75%) (TABELA 16). 
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            Tabela 16 - Tarefas de atendimento ao público realizadas por não-bibliotecários, em ordem 
                               decrescente de citação. 
 

TAREFAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO N % 
Auxiliar usuários na localização de material bibliográfico na biblioteca (estantes, etc.) 58 80,6
Informar aos usuários sobre serviços e materiais disponíveis na biblioteca 56 77,8
Auxiliar usuários na localização/pesquisa de material bibliográfico em catálogos on-
line (SABi, CCN, outros)  54 75,0
Efetuar empréstimo e renovação de material bibliográfico 49 68,1
Revisar material devolvido 42 58,3
Organizar balcão de atendimento/circulação 41 56,9
Controlar reservas de material bibliográfico 34 47,2
Coletar dados estatísticos de circulação e uso do material bibliográfico 32 44,4
Controlar, sob orientação, a observância das leis, regulamentos e normas relativas à 
administração geral e específica do empréstimo, circulação e sala de leitura 24 33,3
Coordenar/supervisionar setor de circulação/empréstimo* 21 29,2
Orientar usuários na pesquisa em fontes de informação (obras de referência e 
bases de dados em papel, CD-ROM e on-line, Portal da Capes e seus recursos) 15 20,8
* Em negrito tarefas profissionais 
 

Os não-bibliotecários mostraram-se também bastante envolvidos com o empréstimo e 

renovação (68,1%) e revisão do material bibliográfico devolvido (58,3%), organização do 

balcão de empréstimo (56,9%) e controle de reservas (47,2%), todas essas tarefas específicas 

do serviço de circulação de material bibliográfico das bibliotecas.  

 

Novamente, a demanda de uso das bibliotecas, indicada pelo número de usuários e 

volume de consulta/empréstimo crescente (TABELA 3) explica o constante envolvimento da 

equipe da biblioteca em tarefas básicas de atendimento ao usuário. 

 
       Tabela 17 - Tarefas administrativas realizadas por não-bibliotecários, em ordem  
                                        decrescente de citação. 
 

TAREFAS ADMINISTRATIVAS N % 
Atender telefone 60 83,3 
Abrir e fechar a biblioteca 38 52,8 
Coletar dados estatísticos 23 31,9 
Efetuar serviços gerais (banco, correio, café) 20 27,8 
Realizar o controle de fluxo de pessoas (portaria) 20 27,8 
Digitar documentos 18 25,0 
Emitir relatórios 17 23,6 
Arquivar documentos 17 23,6 
Controlar as chaves dos setores 17 23,6 
Distribuir ou expedir correspondência 16 22,2 
Controlar material permanente 15 20,8 
Transportar materiais 15 20,8 

                  



 99

 

Dentre os não-bibliotecários, 20,8% informou realizar transporte de materiais na 

biblioteca. Esta incidência recomenda um estudo mais detalhado do material transportado e 

das condições em que é realizado. A execução desta tarefa exige atenção e treinamento dos 

funcionários para evitar a ocorrência de lesões músculo-esqueléticas (TABELA 17).  

 

 A guarda de material bibliográfico nas estantes é a tarefa mais executada entre os não-

bibliotecários, indicada por 62,5% dos servidores. É complementada pelo controle e 

conferência periódica das estantes (44,4%). As tarefas auxiliares de biblioteca, de guarda de 

material bibliográfico, transporte de materiais e operação de máquina fotocopiadora e scanner, 

são as de maior exigência física (TABELA 18).  

 

Apesar das bibliotecas manterem ainda poucos catálogos em ficha, a tarefa de 

ordenação e alfabetação de fichas é citada por 13,9% dos não-bibliotecários, a mesma 

proporção de ocorrência da preparação de material bibliográfico para circulação (13,9%). 

 

 
           Tabela 18 – Tarefas técnicas realizadas por não-bibliotecários, em ordem decrescente de citação.  
 

TAREFAS TÉCNICAS N % 
Guardar material bibliográfico nas estantes/armários 45 62,5
Conferir a ordenação de material bibliográfico nas estantes 32 44,4
Realizar leitura de estantes 19 26,4
Receber, conferir e registrar material bibliográfico 18 25,0
Digitar entrada de dados no microcomputador (SABi ou outros registros) 14 19,4
Conservar e restaurar material bibliográfico 13 18,1
Agradecer doações 11 15,3
Ordenar e alfabetar fichas 10 13,9
Preparar material bibliográfico para circulação 10 13,9

              

 

4.4.3.7 Satisfação no trabalho 

 

 Na análise dos dados relativos a satisfação/insatisfação, considerou-se que médias 

inferiores a 7,5 eram indicativas de insatisfação dos sujeitos com a questão e as iguais ou 

superiores a esta média, indicavam a satisfação. 
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 Buscou-se identificar a opinião dos servidores com relação às condições de trabalho 

dos diversos campi ou, no caso das bibliotecas mais afastadas, sobre a área próxima às 

bibliotecas. A média das respostas coletadas indicam a segurança (4,5) e as demais questões 

relacionadas a ela, ou seja, vigilância após as 18 horas (4,7) e iluminação dos campi (5,1) 

como as maiores preocupações dos funcionários. Os servidores mostraram-se relativamente 

satisfeitos com as condições de infra-estrutura (7,9) oferecidas nos campi (TABELA 19). 

 

  
                       Tabela 19 - Média, mediana e desvio padrão de satisfação/insatisfação dos  
                                               servidores com o campus onde trabalham. 
 

QUESTÕES MÉDIA DESVIO PADRÃO MEDIANA 
Segurança 4,5 4,0 3,3 
Vigilância após 18h 4,7 4,0 3,4 
Iluminação 5,1 3,9 3,9 
Infra-estrutura 7,9 4,3 8,0 
Transporte público 8,4 4,5 8,5 
Distância de casa 8,9 4,6 9,8 
Satisfação campus 9,0 3,7 8,5 

 

 

 A Tabela 20, que discrimina a opinião dos servidores nos diferentes campi, já 

apresenta um resultado diverso. Os funcionários que trabalham no Campus Centro 

mostraram-se satisfeitos com a infra-estrutura (10) enquanto os dos demais campi aparentam 

insatisfação com as condições oferecidas (6,5). Quanto às demais questões, percebe-se que os 

níveis de insatisfação dos servidores do Campus do Vale, Saúde e Olímpico são maiores que 

os demonstrados pelos servidores do Campus Centro. Nos aspectos segurança, vigilância 

noturna, iluminação, infra-estrutura e satisfação geral com o campus existe uma diferença 

significativa entre a satisfação destes grupos de servidores. 

 
                  Tabela 20 - Comparação entre níveis de satisfação dos servidores do Campus Centro e  
                                     demais campi com as condições oferecidas. 
 

CAMPUS 
CENTRO OUTROS 

QUESTÕES N P25 MEDIANA P75 N P25 MEDIANA P75 P* 
Segurança 47 3,2 6,2 10,0 78 0,5 2,0 4,8 0,000
Vigilância após 18h 44 2,8 5,3 8,8 70 1,2 2,3 5,8 0,001
Iluminação 46 2,7 5,6 8,5 76 1,8 3,4 6,3 0,034
Infra-estrutura 47 6,8 10 12,3 78 3,4 6,5 11,0 0,013
Transporte público 37 6,9 10,2 12,5 59 4,1 7,3 13,0 0,148
Distância de casa 47 6,7 11 12,5 79 5,2 8,8 13,4 0,646
Satisfação campus 42 8,0 10,4 13,1 72 5,5 7,5 11,3 0,003

     * Teste de Mann-Whitney 
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 A média das opiniões dos servidores a respeito de questões relacionadas com o 

ambiente e condições de trabalho nas bibliotecas indicou insatisfação dos mesmos com a área 

física (7,2), as cadeiras disponíveis (6,3) as condições ambientais em geral (6,9), tais como a 

temperatura no local de trabalho (6,9) e, principalmente, a limpeza da biblioteca (5,7) e do 

acervo (5,5). (TABELA 21). O serviço de limpeza das dependências da Universidade é 

terceirizado. Quanto à limpeza do acervo, não existe serviço contratado nem servidores 

responsáveis por esta atividade. A limpeza do material bibliográfico acontece apenas pelo 

manuseio dos mesmos pelos funcionários e usuários. Os servidores também se mostraram 

insatisfeitos, em média, com a disponibilidade dos serviços de manutenção (6,4) e existência 

de áreas de lazer (6,6). 

 
                            Tabela 21 - Média, mediana e desvio padrão de satisfação/insatisfação  
                                                    dos servidores com as condições de trabalho na biblioteca. 
 

QUESTÕES MÉDIA DESVIO PADRÃO MEDIANA 
Limpeza do acervo 5,5 4,3 4,5 
Limpeza da biblioteca 5,7 4,4 4,5 
Cadeiras 6,3 4,7 5,5 
Serviço de manutenção 6,4 4,6 5,5 
Área de lazer 6,6 4,7 6,3 
Geral do ambiente 6,9 4,1 6,8 
Temperatura 6,9 4,6 6,5 
Área física 7,2 4,7 6,6 
Outros setores 7,3 3,8 6,9 
Condições mobiliário 7,6 4,5 7,3 
Material almoxarifado 7,7 4,4 6,9 
Iluminação 7,9 4,5 7,2 
Ruído externo 7,9 4,4 7,5 
Quantidade equipamento 8,0 4,5 7,6 
Aparência geral 8,1 4,4 8,1 
Privacidade 8,2 4,6 8 
Ruído interno 8,4 4,3 8,5 

 

 

 As poucas questões organizacionais geradoras de insatisfação entre os servidores das 

bibliotecas estão relacionadas, sobretudo, com as condições de trabalho nas universidades 

públicas federais brasileiras (TABELA 22). São elas: a defasagem salarial (3,6), a pouca 

possibilidade de promoção (4,1) e a falta de pessoal (6,6), indicadores da realidade de trabalho 

do servidor público federal atualmente (6,2). A opinião dos servidores quanto às condições 

futuras da Universidade também são negativas (3,7). Os resultados também indicaram 

insatisfação dos funcionários quanto à possibilidade do trabalho ser fonte de gratificação e 

recompensa (6,9). 
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 Os servidores mostraram-se satisfeitos com o relacionamento com os demais colegas 

da biblioteca (12,0), com os bolsistas (12,3), com os demais funcionários da unidade (11,3) e 

professores (10,7). Os mesmos não demonstraram problemas com a supervisão. Estão 

aparentemente satisfeitos com a autonomia (11,2), participação nas decisões (10,5), 

reconhecimento (11,0), apoio (11,4), e clareza na definição de tarefas (11,5) por parte da 

chefia. 

 

 A média das respostas indicaram uma opinião positiva dos servidores quanto à 

qualidade dos serviços técnicos desenvolvidos nas bibliotecas (10,5) e oferecidos aos usuários 

(10,0). 

  

 A segurança no emprego é inegavelmente um ponto positivo para os servidores das 

bibliotecas universitárias, confirmado pela média de satisfação indicada nos questionários, de 

11,2. O trabalho em biblioteca também foi considerado fonte de satisfação (11,3). 

 
            Tabela 22 - Média, mediana e desvio padrão de satisfação/insatisfação dos servidores com 
                                 questões organizacionais. 
 

QUESTÕES MÉDIA DESVIO PADRÃO MEDIANA 
Salário 3,6 3,3 2,7 
Futuro Universidade 3,7 2,8 3,1 
Promoção 4,1 3,7 2,9 
Servidor público 6,2 3,9 6,0 
Quantidade de pessoal 6,6 4,6 6,0 
Gratificação 6,9 4,5 6,3 
Trabalho após 18 horas 7,7 4,1 7,5 
Motivação 8,8 4,4 8,7 
Quantidade trabalho 9,5 4,1 9,8 
Qualidade serviço aos usuários 10,0 3,6 10,6 
Qualidade serviço técnico 10,5 3,2 11,2 
Participação decisões 10,5 3,6 11,6 
Relacionamento professores 10,7 3,3 11,8 
Retorno sobre trabalho 11,0 3,5 12,0 
Reconhecimento chefia 11,0 3,5 12,0 
Segurança no emprego 11,2 3,3 12,3 
Autonomia 11,2 3,4 12,0 
Relacionamento colegas unidade 11,3 3,2 12,3 
Trabalho em biblioteca 11,3 3,6 12,6 
Apoio chefia 11,4 3,6 12,6 
Clareza tarefas 11,5 3,2 12,5 
Relacionamento colegas 12,0 2,9 12,8 
Relacionamento bolsistas 12,3 2,6 13,1 
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 Os servidores mostraram-se satisfeitos, em maior ou menor grau, com todas as 

questões formuladas relacionadas a características próprias do trabalho, conforme indica a 

Tabela 22. O nível de satisfação geral com as atividades é positivo (11,2). A possibilidade de 

auxiliar pessoas com o trabalho (11,9) e o relacionamento com os usuários (11,1) são os 

aspectos do trabalho aparentemente mais gratificantes (TABELA 23). 

 
                  
                       Tabela 23 - Média, mediana e desvio padrão de satisfação dos servidores quanto 
                                          a características do trabalho. 
 

QUESTÕES MÉDIA DESVIO PADRÃO MEDIANA 
Postura 7,5 4,4 7,2 
Exigência física 8,9 4,0 8,1 
Pausas 9,2 3,9 9,0 
Tempo no computador 10,3 3,6 11,3 
Trabalho em equipe 10,5 3,7 11,8 
Exigência de normas 10,5 3,3 11,3 
Variedade de tarefas 10,6 3,5 11,5 
Exigência mental 10,6 3,2 11,2 
Aprender 10,6 3,8 12,1 
Trabalho no computador 10,8 3,5 12,1 
Relacionamento usuários 11,1 2,9 12,1 
Satisfação no trabalho 11,2 3,2 12,3 
Auxiliar pessoas 11,9 2,7 12,5 

 

Os gráficos a seguir (FIGURAS 16 e 17) mostram uma comparação entre as respostas 

dos bibliotecários e não-bibliotecários sobre as condições de trabalho. Nota-se a concordância 

entre as duas categorias na maioria das questões formuladas quanto aos aspectos positivos e 

negativos das condições de trabalho, embora se perceba que os bibliotecários são mais críticos 

que os não-bibliotecários na sua insatisfação. 

 

Observando a Figura 16 percebe-se uma insatisfação aparentemente maior dos 

bibliotecários com relação ao trabalho após as 18 horas, vigilância noturna, iluminação e 

segurança nos campi. Um número significativamente maior de bibliotecários, 37%, afirmou 

trabalhar também no turno da noite, em relação ao percentual de não-bibliotecários, de 16,7% 

(p=0,009). No mesmo gráfico (FIGURA 16), percebe-se, também, a opinião mais negativa 

dos bibliotecários quanto à área física; fornecimento de material de almoxarifado e limpeza. 

Este fato é justificável, tendo em vista que na categoria de bibliotecários estão os responsáveis 

pela administração das bibliotecas. 
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Figura 16 - Comparação entre os níveis de insatisfação de bibliotecários e não-bibliotecários com as condições 

de trabalho. 

     Figura 17 - Comparação entre os níveis de satisfação de bibliotecários e não-bibliotecários com questões 
           e características do trabalho.             
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4.4.3.8 Características e exigências do trabalho 

 

 

 A Tabela 24 traz uma comparação da opinião dos bibliotecários e não-bibliotecários a 

respeito do trabalho que realizam. Dentre os bibliotecários, a maioria, 33 profissionais, 

considerou que raramente ou nunca executa trabalho que exija mais conhecimentos ou 

habilidades das que possui. Por outro lado, 32 dos 72 não-bibliotecários respondentes, 

afirmaram que, por vezes, realizam trabalhos com exigências além de seus conhecimentos.  

   
      Tabela 24 - Condições pessoais frente ao trabalho na opinião de bibliotecários e não-bibliotecários. 
 

Bibliotecário Não-bibliotecário P 
CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO N(%) N(%)  

Trabalho acima do conhecimento/habilidades     
Sempre/Seguidamente 5 (9,3) 10 (13,9)  
Às vezes 16 (29,6) 32 (44,4) 0,097* 
Raramente/Nunca 33 (61,1) 30 (41,7)  
Trabalho abaixo do conhecimento/habilidades     
Sempre/Seguidamente 8 (15,1) 19 (27,9)  
Às vezes 15 (28,3) 20 (29,4) 0,182* 
Raramente/Nunca 30 (56,6) 29 (42,6)  
Trabalho repetitivo e monótono     
Sempre/Seguidamente 4 (7,5) 22 (30,6)  
Às vezes 19 (35,8) 31 (43,1) 0,000* 
Raramente/Nunca 30 (56,6) 19 (26,4)  
Desafio intelectual    
Sempre/Seguidamente 31 (57,4) 17 (23,9)  
Às vezes 20 (37,0) 28 (39,4) 0,000* 
Raramente/Nunca 3 (5,6) 26 (36,6)  
Estímulo à criatividade    
Sempre/Seguidamente 29 (54,7) 22 (31,0)  
Às vezes 14 (26,4) 24 (33,8) 0,023* 
Raramente/Nunca 10 (18,9) 25 (35,2)  
Concentração    
Sempre/Seguidamente 49 (90,7) 55 (77,5)  
Às vezes 5 (9,3) 13 (18,3) 0,111**
Raramente/Nunca 0 (0) 3 (4,2)  
Trabalho útil     
Sempre/Seguidamente 53 (98,1) 67 (93,1)  
Às vezes 1 (1,9) 4 (5,6) 0,500**
Raramente/Nunca 0 (0) 1 (1,4)  
Uso de todo o potencial     
Sempre/Seguidamente 27 (50) 32 (44,4)  
Às vezes 24 (44,4) 20 (27,8) 0,004* 
Raramente/Nunca 3 (5,6) 20 (27,8)  

       * Teste Qui-Quadrado de Pearson χ2 
         * * Valor obtido pelo Teste Exato de Fisher 
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A maioria dos bibliotecários e não-bibliotecários acredita que raramente ou nunca 

executa tarefas com exigências abaixo de sua qualificação. Percebe-se, no entanto, uma 

divisão de opiniões mais equiparada entre os não-bibliotecários, quando 19 deles responderam 

que sempre ou seguidamente desenvolvem tarefas aquém de suas habilidades, 20, que este 

fato ocorre às vezes, e 29 afirmaram que nunca ou raramente acontece. Não existem, no 

entanto, diferenças significativas entre estas realidades de trabalho. 

 

 Um número significativamente maior de não-bibliotecários, 30,6%, considerou o 

trabalho mais repetitivo e monótono do que entre os bibliotecários (7,5%). Quanto à 

possibilidade de uso da criatividade, 54,7% dos bibliotecários sente-se sempre ou 

seguidamente estimulado criativamente, enquanto que um maior percentual entre os não-

bibliotecários, 35,2%, raramente ou nunca percebe esta possibilidade. O mesmo ocorre com 

relação à possibilidade de desafio intelectual. Os bibliotecários se mostraram mais 

estimulados intelectualmente com o trabalho realizado que os não-bibliotecários. 

 

Ambas as categorias consideram o trabalho útil e exigindo concentração. Um maior 

número de servidores considera que o trabalho exige sempre ou seguidamente o uso de todo o 

seu potencial de trabalho. No entanto, existe uma diferença de opinião entre as categorias, 

quando uma parcela mais significativa de não-bibliotecários (27,8%), em comparação a de 

bibliotecários (5,6%), acredita que raramente ou nunca utiliza todo o seu potencial no 

trabalho. 

 

Dentre os não-bibliotecários, 54,2% afirmaram nem sempre ter possibilidade de 

realizar pausas no trabalho, enquanto que entre os bibliotecários, a maioria, 63%, considerou 

ter sempre ou seguidamente a oportunidade de pausas. Os servidores, de ambas as categorias, 

não demonstraram sentir necessidade de maior rotatividade nas tarefas que executam 

(TABELA 25). 

 

 Quanto à questão da execução de tarefas técnicas e de atendimento simultâneamente, a 

maioria dos servidores, nas duas categorias, afirmou que sempre ou seguidamente o faz. As 

tarefas técnicas de catalogação e indexação documental exigem alto grau de concentração do 

bibliotecário. A interrupção constante do processo de trabalho acarreta perda de concentração 

do profissional podendo ocasionar erros na interpretação e transcrição de dados. 
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 Percebe-se uma diferença bastante significativa entre as duas categorias de servidores, 

com relação à quantidade de trabalho percebida. Os bibliotecários, em sua maioria, 77,8%, 

afirmaram sentir-se sempre ou às vezes, sobrecarregados de trabalho, enquanto que entre os 

não-bibliotecários, 59,7% dos sujeitos afirmaram raramente ou nunca sentir-se sobrecarregado 

no trabalho. 

 
      Tabela 25 - Exigências do trabalho na opinião de bibliotecários e não-bibliotecários. 
 

Bibliotecário Não-bibliotecário P 
EXIGÊNCIAS DO TRABALHO N(%) N(%)  

Oportunidade de realizar pausas     
Sempre/Seguidamente 34 (63,0) 29 (40,3)  
Às vezes 14 (25,9) 39 (54,2) 0,006*
Raramente/Nunca 6 (11,1) 4 (5,6)  
Necessidade de rotatividade de tarefas     
Sempre/Seguidamente 5 (9,4) 5 (7,0)  
Às vezes 15 (28,3) 32 (45,1) 0,163*
Raramente/Nunca 33 (62,3) 34 (47,9)  
Atividades técnicas e de atendimento simultâneas     
Sempre/Seguidamente 38 (70,4) 48 (69,6)  
Às vezes 13 (24,1) 8 (11,6) 0,032*
Raramente/Nunca 3 (5,6) 13 (18,8)  
Sobrecarga de trabalho     
Sempre/Seguidamente 21 (38,9) 7 (9,7)  
Às vezes 21 (38,9) 22 (30,6) 0,000*
Raramente/Nunca 12 (22,2) 43 (59,7)  
Necessidade de cursos ou treinamentos     
Sempre/Seguidamente 16 (29,6) 25 (35,2)  
Às vezes 26 (48,1) 27 (38,0) 0,525*
Raramente/Nunca 12 (22,2) 19 (26,8)  

         * Teste Qui-Quadrado de Pearson χ2 
  

 

Uma explicação para este fato seria que os bibliotecários, com a maior qualificação da 

equipe, têm conhecimentos para realizar todas as tarefas necessárias ao desenvolvimento dos 

serviços. Em vista disso, suprem as deficiências de pessoal, tanto bibliotecário quanto não-

bibliotecário, no dia-a-dia de trabalho. 

 

 Os servidores, tanto bibliotecários quanto não-bibliotecários, demonstraram sentir, às 

vezes, necessidade de mais cursos e treinamentos para melhorar sua capacitação no trabalho 

(TABELA 25). 
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4.4.3.9 Índice de Capacidade para o Trabalho 

 

 

 A média do Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) da população foi de 39,5 

pontos e o desvio padrão de 5,13 (TABELA 27). Dentre os sujeitos pesquisados, 15 não 

responderam todos os itens necessários ao cálculo do ICT, desta forma, foi possível o cálculo 

de 111 escores de índice. 

                               

 A tabela abaixo (TABELA 26) discrimina escores de ICT da população, de acordo 

com algumas categorias. O valor médio de ICT na faixa etária acima de 50 anos (38 pontos) 

foi inferior a dos servidores com menos idade (40 pontos). Os homens têm aparentemente 

melhor escore de ICT, 42 pontos, do que o apresentado pelas mulheres, de 39 pontos, em 

média.  

 

 
                      Tabela 26 - Distribuição da média, mediana e desvio padrão do ICT da população 
                                          estudada em categorias. 
 

VARIÁVEL CATEGORIA MÉDIA DESVIO PADRÃO MEDIANA 
Feminino 39 4,9 39 Sexo 

  Masculino 42 5,5 43 
Até 39 anos 40 5,8 40 
de 40 a 49 anos 40 5,0 41 

Faixa etária 
  
  acima de 50 anos 38 4,5 38 

Bibliotecário 40 4,5 41 Formação 
  Não-bibliotecário 39 5,6 40 

Mental 40 4,5 40 Exigência do 
trabalho Física/Mental 39 6,0 39 

 

 

Nota-se também diferenças com relação à formação dos sujeitos (TABELA 26). Os 

bibliotecários mostram ICT mais elevado, 40 em média, que o dos não-bibliotecários, 39 

pontos. Com relação à exigência do trabalho, os servidores com atividade predominantemente 

mental, apresentaram ICT médio de 40 pontos, superior ao dos trabalhadores com exigência 

mista, 39 pontos. 

 

 Exceto com relação ao tipo de exigência do trabalho, as demais diferenças não foram 

estatisticamente significativas, conforme pode ser visualizado na Tabela 28. 
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A tabela abaixo (TABELA 27) relaciona os escores nas quatro classes de ICT. 

Conforme as regras de cálculo do índice, o escore 36,5 é aproximado para cima, considerado 

na classe de ICT boa. O maior percentual da população (54%), apresentou um bom ICT e 

23% um índice classificado como ótimo. Apenas 2% tem baixa capacidade de trabalho, 

necessitando atenção imediata, segundo recomendações do próprio índice. Para os 

trabalhadores com ICT entre 28 e 43 pontos (Moderado/Bom) devem ser adotadas medidas 

visando melhorar a capacidade funcional (TUOMI et al., 1997b). 

 
                                                  Tabela 27 - Distribuição do ICT por classes. 
 

CLASSE DE ICT N % 
Baixo (7-27) 2 2 
Moderado (28-36) 24 22 
Bom (37-43) 60 54 
Ótimo (44-49) 25 23 
Total 111 100 

 

 

Foram realizados testes estatísticos comparativos entre as diversas variáveis em estudo 

e os resultados do ICT. Para comparação dos valores contínuos de satisfação dos sujeitos com 

os resultados de ICT por classes, os mesmos foram categorizados em: “insatisfeito” e 

“satisfeito”. Considerou-se indicativo de “insatisfação” o valor de 0 a 7,4 na escala e, de 

“satisfação”, o valor igual ou superior a 7,5. 

 

As variáveis, exigência do trabalho, atividade de lazer, sobrecarga de trabalho, 

insatisfação com a quantidade de pessoal e satisfação com o trabalho mostraram associação 

significativa com os escores do ICT (TABELA 28). A comparação considerou o ICT em duas 

categorias, bom/ótimo, de 37 a 49 pontos e baixo/moderado, entre 7 e 36 pontos.  

  

 Um percentual mais elevado de funcionários que realizam tarefas com predominância 

de exigência mental (84,1%) tem ICT bom ou ótimo, enquanto entre os não-bibliotecários que 

executam tarefas com exigências tanto físicas quanto mentais, apenas 64,3% têm o ICT nesta 

classe. Dentre os servidores que se consideraram sempre ou seguidamente sobrecarregados de 

trabalho, 33% apresentaram um escore de ICT baixo ou moderado. 
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 O percentual de servidores com ICT baixo ou moderado foi maior (29,9%) entre os 

servidores insatisfeitos com a quantidade de pessoal, do que entre os satisfeitos (13,6%) com 

o número de funcionários no seu local de trabalho. 

 

 
  Tabela 28 - ICT da população estudada por classes, em números absolutos e percentual de distribuição 
                      em categorias. 
 

ICT 
Baixo/Moderado Ótimo/Bom Total 

  
P VARIÁVEL 

 
CATEGORIA 

  n % n % n %  
Feminino 21 23,6 68 76,4 89 80,9 1,000** SEXO 

  Masculino 5 23,8 16 76,2 21 19,1  
Até 39 anos 7 29,2 17 70,8 24 21,6  
de 40 a 49 anos 13 20,0 52 80,0 65 58,6 0,592*

FAIXA ETÁRIA 
  
  acima de 50 anos 6 27,3 16 72,7 22 19,8  

Bibliotecário 9 17,0 44 83,0 53 47,7 0,126*FORMAÇÃO 
  Não-bibliotecário 17 29,3 41 70,7 58 52,3  

Mental 11 15,9 58 84,1 69 62,2 0,017*EXIGÊNCIA 
  Física/Mental 15 35,7 27 64,3 42 37,8  

Até 9 anos 5 26,3 14 73,7 19 17,4  
De 10 a 19 anos 7 19,4 29 80,6 36 33,0 0,750*

TEMPO UFRGS 
  
  Acima de 20 anos 14 25,9 40 74,1 54 49,5  

1º grau incompleto 2 100,0 0 0,0 2 1,8  
1º grau completo 3 33,3 6 66,7 9 8,1 0,051**
2º grau completo 10 26,3 28 73,7 38 34,2  

ESCOLARIDADE 
  
  
  Superior ou mais 11 17,7 51 82,3 62 55,9  

Solteiro 8 24,2 25 75,8 33 30,3  
Casado/Companheiro 14 27,5 37 72,5 51 46,8 0,545*

ESTADO CIVIL 
  
  Separado/Divorciado/Viúvo 4 16,0 21 84,0 25 22,9  

Sim 13 17,8 60 82,2 73 65,8 0,046*LAZER 
  Não/Raramente 13 34,2 25 65,8 38 34,2  

Sempre/seguidamente/às vezes 22 33,3 44 66,7 66 59,5 0,003*SOBRECARGA 
  Raramente/nunca 4 8,9 41 91,1 45 40,5  

Insatisfeito 20 29,9 47 70,1 67 60,4 0,048*QUANTIDADE DE 
PESSOAL Satisfeito 6 13,6 38 86,4 44 39,6  

Insatisfeito 8 47,1 9 52,9 17 15,3 0,025**SATISFAÇÃO COM 
TRABALHO Satisfeito 18 19,1 76 80,9 94 84,7  

   * Teste Qui-Quadrado de Pearson χ2 

   * * Teste de associação de Fisher 
  

 

Foi maior a proporção de bibliotecários e não-bibliotecários que tem atividades de 

lazer regularmente entre os servidores com ICT bom ou ótimo. 
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 Dentre os 15,3% da população que se mostrou insatisfeita com o trabalho que realiza, 

47,1% apresentaram escore de ICT entre as categorias baixo/moderado e 52,9% entre bom e 

ótimo. Este resultado mostrou uma diferença significativa entre estes trabalhadores e os que 

se consideraram satisfeitos (84,7% da população), divididos em 80,9% com ICT nas 

categorias bom/ótimo e apenas 19,1% nas classes de ICT baixo/moderado. 

 

 Um dos itens utilizados para o cálculo do ICT é o número de doenças apresentadas 

pelos trabalhadores por ocasião da pesquisa. O funcionário deve assinalar no ICT as lesões ou 

doenças que possui atualmente e que foram diagnosticadas pelo médico. A Tabela 29 

relaciona, por ordem decrescente de citação, as doenças, com diagnóstico médico, citadas 

pelos servidores das bibliotecas.  

 

 
           Tabela 29 - Lesões por acidente ou doenças confirmadas por médico, em ordem decrescente 

                 de citação nos questionários. 
 

LESÕES POR ACIDENTE OU DOENÇAS N PREVALÊNCIA 
Lesão nos braços/mãos 22 17,5 
Lesão nas costas 20 15,9 
Hipertensão arterial (pressão alta) 18 14,3 
Lesão nas pernas/pés 15 11,9 
Distúrbio emocional leve (depressão leve, tensão, ansiedade, insônia) 14 11,1 
Alergia, eczema 14 11,1 
Bócio ou outra doença da tireóide 14 11,1 
Doença da parte superior das  costas  ou  pescoço  13 10,3 
Gastrite ou irritação duodenal 13 10,3 
Dor nas costas que se irradia para a perna (ciática) 12 9,5 
Infecções respiratórias (amigdalite, sinusite, bronquite ) 12 9,5 
Outra doença respiratória: rinite alérgica 11 8,7 
Doença ou lesão da visão  11 8,7 
Doença da parte inferior das costas 8 6,3 
Obesidade 8 6,3 
Doença músculo-esquelética afetando os membros  7 5,6 
Sinusite crônica 7 5,6 
Outra doença músculo-esquelética 6 4,8 
Artrite reumatóide 5 4,0 
Doença neurológica ("derrame", enxaqueca, epilepsia) 5 4,0 
Pedras ou doença da vesícula biliar 5 4,0 
Asma 4 3,2 
Problema de audição 4 3,2 
Diabetes 4 3,2 
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Um número representativo de servidores mencionou a ocorrência de lesões nos braços 

e mão (17,5%), costas (15,9%) e pernas ou pés (11,9%). A hipertensão arterial foi citada por 

14,3% dos servidores. As doenças respiratórias, como a sinusite, rinite alérgica e asma 

também foram indicadas pelos servidores. 
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

 

O objetivo do estudo, de analisar as condições de trabalho dos servidores técnico-

administrativos em atividade nas bibliotecas setoriais do SBU foi alcançado, permitindo uma 

visão abrangente da realidade de trabalho em seus diversos aspectos. Através dele 

caracterizou-se o trabalhador bibliotecário e não-bibliotecário destas bibliotecas, as tarefas por 

eles executadas no dia-a-dia de trabalho e a sua percepção das condições de trabalho e da 

capacidade pessoal para realizá-lo. 

 
Foram identificadas questões geradoras de insatisfação para bibliotecários e não-

bibliotecários, possíveis fontes de constrangimentos ergonômicos físico-ambientais, 

psicossociais e de organização do trabalho. Dentre estas, as decorrentes da falta de recursos 

materiais e humanos, quais sejam as condições de área física e infra-estrutura das bibliotecas e 

a segurança nos campi, além das relacionadas à realidade de servidor público federal, como 

salário e pouca possibilidade de promoção, mostraram-se as mais negativas na opinião dos 

servidores. 

 

   

5.1 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 1:  
      GERAL SOBRE O TRABALHO 
 

 

 A idade média da população estudada é de 45 anos, sendo que aproximadamente 80% 

têm mais de 40 anos. Independente dos demais resultados alcançados na presente análise, este 

fato em si, já evidencia a necessidade de atenção com as condições físicas e mentais destes 

servidores para o trabalho. Em função da reforma da Previdência, em 2003, que alterou o 

tempo de trabalho e idade necessários para a aposentadoria dos servidores públicos, muitos 
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destes funcionários deverão permanecer ativos por mais tempo. Conforme a previsão colhida 

nos questionários, o tempo médio desta população para aposentadoria é de 12 anos. 

 

 O quadro funcional das bibliotecas foi reduzido nos últimos anos, com um decréscimo 

de 20% de 1996 para 2003, em razão do grande número de aposentadorias e da falta de 

reposição de pessoal (DIGA, 2003). Esta redução, no entanto, não foi proporcional para todas 

as categorias, sendo maior entre os bibliotecários. Por outro lado, houve um acréscimo no 

contingente de funcionários com nível de apoio, que atingiu a proporção de 15% do total. O 

percentual de servidores técnico-administrativos com escolaridade fundamental (14% do total 

de servidores) é bastante significativo, tendo em vista as características do trabalho 

desenvolvido nas bibliotecas universitárias, com grande demanda cognitiva. 

 

A escassez de recursos humanos, em termos quantitativos e qualitativos, é fonte de 

insatisfação entre os bibliotecários e não-bibliotecários e ocasiona problemas de distribuição 

de tarefas e excesso de trabalho. A maioria dos bibliotecários, por vezes ou seguidamente, se 

sente sobrecarregada de trabalho. A insatisfação dos servidores com a quantidade de pessoal 

disponível e sua sensação de sobrecarga de trabalho estão entre as variáveis de pesquisa 

significativamente relacionadas com o nível de capacidade para o trabalho encontrado. 

 

 As tarefas freqüentes, mais citadas pelos servidores, são as desempenhadas para a 

consecução de serviços ao público, o que é justificado pela grande demanda de atendimento 

das bibliotecas. Tarefas típicas de serviço de referência, tais como, orientação na pesquisa em 

fontes de informação impressas ou em meio eletrônico, têm demanda predominantemente 

cognitiva, pela necessidade de conhecimentos técnicos atualizados e específicos da área de 

assunto da biblioteca.  

 

 Uma das principais conseqüências da falta de pessoal é a exigência da realização de 

tarefas técnicas e de atendimento ao público simultaneamente. As tarefas desempenhadas por 

bibliotecários e não-bibliotecários nos serviços administrativos, técnicos ou de referência têm 

grande demanda de atenção e concentração. A interrupção constante ocasiona erros no 

trabalho técnico e prejudica o processo de atendimento ao usuário. 

 

As tarefas necessárias para o controle de circulação de material bibliográfico, estão 

entre as mais realizadas por não-bibliotecários. Estas, em função da interação constante com o 
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público, são as de maior demanda psicológica. Os constrangimentos psicossociais decorrentes 

de eventuais problemas entre funcionários e usuários, evidenciados no decorrer das 

entrevistas, não parecem afetar a impressão positiva dos servidores quanto ao relacionamento 

com os usuários. A média das opiniões dos servidores pesquisados indicou que os mesmos 

estão satisfeitos em sua interação com o público. 

 

O maior tempo de trabalho é despendido com o uso do computador, tanto em tarefas 

de atendimento ao público, quanto nas desempenhadas durante os serviços técnicos de 

catalogação, classificação/indexação e digitação de dados, com conseqüente demanda de 

trabalho estático e carga postural. As condições ambientais deficientes e o mobiliário 

inadequado, observados em muitas bibliotecas, além da opinião relativamente negativa dos 

servidores quanto à postura de realização das tarefas, indicam a necessidade de uma análise 

micro-orientada dos postos de trabalho. Além disso, o número elevado de servidores que 

indicaram diagnósticos médicos de lesões em membros superiores e costas sugere a urgência 

deste tipo de intervenção, visando à prevenção de problemas músculo-esqueléticos. 

 

As tarefas de transporte e guarda de material bibliográfico, desempenhada diariamente 

por 62,5% dos não-bibliotecários, são as de maior exigência física. Apesar dos servidores não 

terem demonstrado insatisfação quanto às exigências físicas do trabalho, os resultados do ICT 

mostraram uma diferença significativa entre os que realizam trabalho com exigência mental, 

dos quais 15,9% têm ICT baixo ou moderado, e os não-bibliotecários sujeitos a exigências 

físicas no transporte e guarda do acervo nas estantes, com 35,7% nestas classes de ICT.  

 

Os servidores parecem satisfeitos com o trabalho que realizam, por considerá-lo útil e 

importante, na medida em que auxiliam os usuários na busca de informação. Algumas das 

características do trabalho, como o uso constante do computador, a exigência de normas e 

padrões, a necessidade do trabalho em equipe e a interação freqüente com pessoas, são pontos 

positivos do trabalho na biblioteca. Entre os servidores satisfeitos com o trabalho, encontram-

se mais indivíduos com ICT nas classes Bom/Ótimo, do que no grupo dos insatisfeitos com o 

trabalho, indicando uma possível relação positiva entre estas variáveis. 

 

Um número significativo de não-bibliotecários considera seu trabalho mais monótono 

e repetitivo e com pouca possibilidade de criação. A pouca formação de grande parte deste 

pessoal para o tipo de atividade parece ser uma das causas, pois as habilidades limitadas 
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condicionam à realização freqüente de um número restrito de tarefas. Em vista disso, deve 

haver uma preocupação com o enriquecimento do trabalho dos não-bibliotecários, 

melhorando sua formação e treinamento. Apesar de haver oferta de cursos e treinamentos para 

os servidores, o número reduzido de pessoal nas bibliotecas, muitas vezes, impede a liberação 

dos funcionários para participar dos mesmos. 

 

As questões de trabalho consideradas mais insatisfatórias foram as relacionadas a 

aspectos de infra-estrutura dos campi e bibliotecas. Este fato é justificado pela precariedade 

de recursos para manutenção e expansão dos espaços de trabalho na Universidade. 

 

A maior preocupação dos servidores é com relação à segurança nos campi, 

principalmente após as 18 horas, quando é menor a circulação de pessoas. A iluminação 

deficiente também colabora para a preocupação demonstrada pelos pesquisados. Existem 

ainda diferenças significativas entre a opinião dos servidores do Campus Centro e dos demais 

campi. Os servidores do Campus do Vale, da Saúde e Olímpico estão mais insatisfeitos com a 

segurança, iluminação e vigilância que os trabalhadores do Campus Centro. Com o intuito de 

minimizar os problemas relacionados à segurança dos campi foram adotadas medidas como: o 

cercamento das áreas da Universidade, melhoria da iluminação e criação da Coordenadoria de 

Segurança (UFRGS, 2004). Estas ações, no entanto, só serão plenamente efetivas quando 

houver o funcionamento de toda a infra-estrutura de serviços durante o turno da noite. 

 

Outras questões bastante presentes entre os funcionários das bibliotecas situadas fora 

do Campus Centro, são as condições de infra-estrutura oferecidas, que incluem a distância e 

condições dos sanitários públicos disponíveis, a falta de opções de alimentação e as 

dificuldades no trabalho decorrentes da distância da Administração Central da Universidade. 

 

A aparente insatisfação dos servidores com as condições físico-ambientais de trabalho 

foi confirmada através da observação dos locais de trabalho visitados, apesar de não terem 

sido constatadas asssociações significativas entre estas variáveis de insatisfação no trabalho e 

os resultados de capacidade para o trabalho.  

 

Como as condições mais básicas e fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, 

tais como a área física, as condições de limpeza e a quantidade de pessoal disponível, estão 
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muito abaixo do razoável, as questões organizacionais e psicossociais do trabalho parecem, de 

alguma forma, estarem sendo relevadas ou minimizadas. 

 

Os servidores têm uma opinião bastante negativa com relação ao futuro da 

Universidade e conseqüente melhoria das condições de trabalho, que inclui a falta de 

perspectiva de promoção e aumento salarial. Por outro lado, a estabilidade no emprego é uma 

fonte unânime de satisfação. 

 

 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS RESULTADOS DO ICT 

 

 

A média de ICT encontrada na população estudada foi de 39,5 pontos, na categoria de 

ICT bom, sendo que há um decréscimo do mesmo com a idade. Os trabalhadores com até 49 

anos apresentaram capacidade para o trabalho de 40 pontos, em média, enquanto que os com 

50 anos ou mais têm ICT médio de 38 pontos. Esta diferença, no entanto, não é 

estatisticamente significativa. 

 

O escore de ICT dos servidores homens, de 42 pontos, em média, foi superior ao das 

mulheres, de 39 pontos. Este resultado, apesar de não se mostrar estatisticamente 

significativo, foi similar ao encontrado por Monteiro et al. (2001) com uma população de 238 

trabalhadores. Esta pesquisa determinou também um ICT menor para as mulheres (40,6 

pontos) do que o dos homens (42,2 pontos). A média de ICT destes trabalhadores, na faixa 

etária até 39 anos, de 41,5 pontos, é levemente superior ao encontrado na presente pesquisa, 

de 40 pontos, em média. 

 

 O estudo de Williams e Crumpton (1997) com trabalhadores universitários entre 50 e 

55 anos, indicou 85% dos sujeitos com ICT ótimo (44 a 49 pontos) e 15% entre bom e 

moderado (28 a 43 pontos). Os funcionários técnicos obtiveram um ICT médio de 46,5 

pontos, bastante superior à média dos sujeitos deste estudo, para trabalhadores com mais de 

50 anos, que é de 38 pontos. 
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O ICT é calculado através de diversos fatores, divididos em sete itens. A Tabela 30 

apresenta os resultados da população em cada um deles, comparando com os encontrados por 

Sjögren-Rönkä et al. (2002) entre 88 funcionários públicos, que desempenhavam atividades 

predominantemente mentais com uso de computador. Além das semelhanças de tipo de 

categoria profissional e de trabalho executado, a idade média desses trabalhadores, de 45,7 

anos, e o fato do maior percentual de trabalhadores ser do sexo feminino (72,7%), permitem a 

comparação com o presente estudo, onde a idade média é de 44,8 anos e o percentual de 

mulheres atinge os 81,6%. O ICT determinado por esses pesquisadores, de 41,5, é mais 

elevado que o encontrado, de 39,5. As diferenças encontram-se na percepção dos 

trabalhadores quanto a sua capacidade atual para o trabalho e no número de doenças e perda 

para o trabalho ocasionada por elas, o que torna o ICT mais elevado no estudo finlandês do 

que no desenvolvido nas bibliotecas da UFRGS. 

 

 

 
      Tabela 30 - Comparação de cada item de cálculo do ICT da população estudada com os 
                          obtidos por Sjögren-Rönka et al. 2002. 

 

ITEM MEDIANA 

 
ESCALA ESTUDO 

ATUAL 
SJÖGREN
-RÖNKA 

1 Capacidade de trabalho atual comparada    
 com a melhor de toda a sua vida 0 a 10 8 9 
2 Capacidade para o trabalho em relação    
 às exigências do trabalho 2 a 10 8 8 
3 Número atual de doenças diagnosticadas    
 por médico 1 a 7 4,5 5 
4 Perda estimada para o trabalho devido    
 a doenças 1 a 6 5 5,5 
5 Faltas ao trabalho por doenças no último    
 ano (12 meses) 1 a 5 4 4 
6 Prognóstico próprio sobre a capacidade    
 para o trabalho daqui a dois anos 1,4,7 7 7 
     
7 Recursos mentais 0 a 4 3 3 
     
ICT Índice de Capacidade para o trabalho 7 a 49 39,5 41,5 
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O Manual de aplicação do ICT (TUOMI et al., 1997b) apresenta valores de referência 

estabelecidos com base em diversas pesquisas já realizadas. A média de ICT das mulheres de 

mais de 50 anos e trabalho com exigências mentais do presente estudo, de 37 pontos, é igual à 

média do valor de referência para trabalhadoras mulheres, entre 50 e 55 anos, sujeitas a 

tarefas com este tipo de exigência. O mesmo não ocorre no caso das servidoras que executam 

trabalhos com exigências físicas e mentais. Neste caso, os valores médios encontrados, de 38 

pontos, são superiores aos de referência do Índice, de 36 pontos.  

 

Concluindo, percebe-se que os índices de ICT encontrados são bastante similares aos 

de referência do ICT e levemente inferiores, em média, aos de outros estudos com categorias 

similares. Os resultados do ICT indicaram que 76% da população estudada têm um escore de 

ICT nas categorias moderado/bom, o que recomenda de medidas de apoio visando melhorar a 

capacidade para o trabalho destes servidores. Entre as medidas recomendadas por Tuomi et al. 

(2001) estão a melhoria das condições ambientais, de exigência e organização do trabalho, 

cuidados com a saúde, capacidade para a função e competência profissional. 

 

 

5.3 INDICAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

O conhecimento das questões ergonômicas mais críticas, dentro do ambiente das 

bibliotecas e da atividade de trabalho que nela se desenvolve, é fundamental para que se possa 

determinar as ações concretas a serem tomadas visando à melhoria das condições de trabalho. 

 

Com base na análise realizada, percebe-se que grande parte dos constrangimentos de 

trabalho dos servidores das bibliotecas advêm da falta de recursos para a manutenção 

adequada das condições de trabalho. As causas são de difícil solução, a curto e médio prazos, 

por envolver a aplicação de recursos financeiros. A redução dos orçamentos públicos é uma 

realidade em todos os setores, em razão da crise econômica mundial e se reflete 

predominantemente nos países em desenvolvimento. Como resultado, há necessidade de 

contenção de despesas em todas as áreas. Neste contexto, é fundamental o conhecimento, por 

parte dos administradores dos recursos públicos, em todos os níveis, da importância das 

condições de trabalho para a manutenção da saúde da força trabalhadora, estabelecendo 

medidas prioritárias de prevenção.  
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Nos últimos quatro anos, a Administração Central da Universidade implantou, dentro 

do Programa de melhoria da qualidade de vida e condições de trabalho, cursos visando à 

qualificação dos técnicos-administrativos nas áreas de gerência administrativa, saúde e 

qualidade de vida, bem como ações de promoção da saúde e segurança no trabalho, 

demostrando sua preocupação com os funcionários ativos. Estas medidas devem ser 

ampliadas e amplamente divulgadas. 

 

Aparentemente, grande parte dos problemas levantados seria solucionada com a 

melhoria das áreas físicas de trabalho das bibliotecas e contratação de mais pessoal 

qualificado para o trabalho. No entanto, para que estas ações obtenham resultados eficientes é 

essencial o estudo das necessidades em termos de espaço físico e de dimensionamento de 

pessoal, com vistas à alocação efetiva dos recursos dentro de uma realidade de orçamento 

reduzido. 

 

Paralelamente, são necessárias medidas imediatas de melhoria das condições 

ambientais de trabalho nas bibliotecas. Este trabalho deve iniciar com estudos de postos de 

trabalho e de tarefas específicas, a fim de analisar as atividades de trabalho e procurar 

identificar os constrangimentos ergonômicos mais prejudiciais à saúde física e mental dos 

servidores. 

 

Os bibliotecários e não-bibliotecários, através do conhecimento das fontes de 

constrangimento a que estão sujeitos, e dos efeitos em sua atividade de trabalho, devem 

participar da análise e solução destes problemas identificando as causas e propondo soluções. 

 

É também urgente implementar um programa de qualificação do pessoal não-

bibliotecário através de cursos de capacitação e treinamentos voltados especificamente para 

tarefas efetivamente realizadas nas bibliotecas, visando o enriquecimento do trabalho e um 

melhor aproveitamento do potencial destes servidores. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIOS 
      
     
 Prezado colega,        
          
 Os questionários a seguir procuram medir sua opinião a respeito do trabalho que realiza, das  
 condições de trabalho na biblioteca e da sua capacidade para o trabalho. O preenchimento 
 não é obrigatório, mas a sua contribuição será fundamental para o meu estudo.  
 Você não precisa se identificar. Não coloque seu nome no questionário.   
 Obrigada pela colaboração!       
 Luiza Kessler Fleck - Bibliotecária da Biblioteca do Instituto de Química/UFRGS, aluna 
 do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFRGS, ênfase em Ergonomia   
         
  

QUESTIONÁRIO 1 
 
 

PRIMEIRA PARTE - DADOS PESSOAIS 

 
 

          
 1. Campus: .........................   
          
 2. Idade: ................ 3. Peso: ................. 4. Altura: ................    
          
 5. Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino      
          
 6. Estado Civil        
 (   ) Solteiro(a)    (   ) Separado(a)    
 (   ) Casado(a)    (   ) Divorciado(a)    
 (   ) Vive com companheiro(a)  (   ) Viúvo (a)    
          
          
 7. Escolaridade ( Assinalar o nível mais elevado)     
 (   ) Sem escolaridade  (   ) Curso técnico de 2º grau incompleto  
 (   ) 1º grau incompleto (4º série ou mais) (   ) Curso técnico de 2º grau completo   
 (   ) 1º  grau completo   (   ) Superior incompleto   
 (   ) Curso técnico de 1º grau incompleto  (   ) Superior completo   
 (   ) Curso técnico de 1º grau completo  (   ) Especialização    
 (   ) 2º grau incompleto  (   ) Mestrado    
 (   ) 2º grau completo   (   ) Doutorado    
          
          
 8. Formação ( Assinale caso possua curso superior)     
 (   ) Biblioteconomia       
 (   ) Outros cursos         
          
          
 9. Cargo         
 Nível Superior        
 (   ) Bibliotecário        
 (   ) Outro cargo de nível superior       
 Nível Intermediário        
 (   ) Assistente em administração      
 (   ) Outro cargo de nível intermediário      
 (   ) Nível de apoio        
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 10. Tempo de trabalho na biblioteca: ........... anos     
          
          
 11. Tempo de trabalho na UFRGS: .......... anos     
          
          
 12. Tempo aproximado para aposentadoria: ..........      
          
          
 13.  Turno/Dia de trabalho (Assinale mais de uma opção se for o caso)   
 (   ) Dia         
 (   ) Noite (após 18:00)        
 (   ) Sábado        
          
          
 14. Você é fumante?        
 (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Ex-fumante.  Há quanto tempo?........... 
          
          
 15. Você faz uso regular de bebida alcóolica?     
 (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Socialmente    
          
          
 16. Você considera que se alimenta adequadamente? ( quantidade e qualidade)  
 (   ) Sim  (   ) Não       
          
          
 17. Você freqüenta alguma religião?      
 (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes    
          
          
 18. Você faz exercícios físicos ou prática de esportes?     
 (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Às vezes    
          
          
 19. Você tem atividades de lazer?      
 (   ) Sim  (   ) Raramente (   ) Não     
          
          
 20. Você tem outra fonte de renda?      
 (   ) Sim  (   ) Não       
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SEGUNDA PARTE - TAREFAS REALIZADAS 

     
 As tabelas a seguir trazem relações de tarefas profissionais e não-profissionais realizadas 
usualmente nas 
     
 ASSINALE APENAS as tarefas que executa realmente em seu trabalho, marcando com um X a 
freqüência com a qual as executa: seguidamente (como parte de sua atividade principal), às vezes ou 
raramente. 
  
 Caso execute outra(s) tarefa(s) seguidamente e que não consta(m) da relação, indique ao final.    
     

 SERVIÇOS AO PÚBLICO S 
e 
g 
u 
i 
d 
a 
m 
e 
n 
t 
e 

À 
s 
  
V 
e 
z 
e 
s 

R 
a 
r 
a 
m 
e 
n 
t 
e 

 MARQUE COM UM X APENAS AS TAREFAS QUE REALIZA  
1. Informar aos usuários sobre serviços e materiais disponíveis na Biblioteca 
2. Auxiliar usuários na localização/ pesquisa de material bibliográfico em catálogos on-line 

(SABi, CCN, outros) 
3. Auxiliar usuários na localização de material bibliográfico na Biblioteca (estantes, etc.) 
4. Orientar usuários na pesquisa em fontes de informação (obras de referência e  bases de 

dados em papel, cd-rom e on-line, Portal Capes e seus recursos) 
5. Acessar/ consultar bases de dados em cd-rom e on-line 
6. Executar levantamentos bibliográficos (pesquisa detalhada sobre determinado assunto) 
7. Realizar treinamento de usuários 
8. Elaborar e revisar referências bibliográficas/ normalizar documentos 
9. Operacionalizar serviços de disseminação seletiva da informação 
10. Efetuar circulação de sumários de periódicos e outros 
11. Coordenar/ supervisionar serviço de comutação bibliográfica 
12. Atender  e solicitar pedidos de comutação bibliográfica 
13. Enviar e receber cópias de documentos pelo correio ou microcomputador (Ariel) 
14. Controlar pagamento de cópias de documentos 
15. Efetuar estatística e prestação de contas da comutação bibliográfica 
16. Organizar balcão de atendimento/ circulação 
17. Coordenar/ supervisionar serviço de atendimento ao público 
18. Efetuar empréstimo e renovação de material bibliográfico 
19. Coordenar/supervisionar setor de circulação (empréstimo e consulta de materiais na 

biblioteca) 
20. Revisar material devolvido 
21. Controlar reservas de material bibliográfico 
22. Coletar dados estatísticos de circulação e uso do material bibliográfico 
23. Controlar, sob orientação, a observância das leis, regulamentos e normas relativas à  

administração geral e específica do empréstimo, consulta e sala de leitura 
24. Outra(s) tarefa(s) realizada(s) seguidamente: 
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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S 
e 
g 
u 
i 
d 
a 
m 
e 
n 
t 
e 

À 
s 
  
V 
e 
z 
e 
s 

R 
a 
r 
a 
m 
e 
n 
t 
e 

 MARQUE COM UM X APENAS AS TAREFAS QUE REALIZA 
1. Planejar e organizar recursos e serviços 
2. Executar serviços de apoio à chefia (secretariar) 
3. Coordenar/supervisionar pessoal e serviços 
4. Controlar o caixa (contabilidade interna) 
5. Realizar avaliação de coleções e/ou serviços 
6. Digitar documentos 
7. Elaborar relatórios e outros documentos administrativos 
8. Emitir relatórios 
9. Limpar as dependências da biblioteca 
10. Elaborar e coordenar projetos 
11. Preparar correspondência 
12. Representar a biblioteca junto a órgãos superiores e colegiados  
13. Abrir e fechar a biblioteca 
14. Controlar bens patrimoniais sob sua responsabilidade 
15. Planejar e executar trabalhos de pesquisa e análise 
16. Arquivar documentos 
17. Organizar e controlar arquivos 
18. Controlar a manutenção e limpeza das instalações físicas, acervo e equipamentos 
19. Controlar as chaves dos setores 
20. Participar de reuniões administrativas 
21. Controlar material permanente 
22. Orientar e supervisionar bolsistas, estagiários e auxiliares 
23. Distribuir ou expedir correspondência 
24. Treinar pessoal 
25. Efetuar serviços gerais (banco, correio, café) 
26. Divulgar acervos e serviços (Homepage, exposições, murais) 
27. Coletar dados estatísticos 
28. Participar de cursos de atualização e aperfeiçoamento 
29. Operar equipamento de reprografia 
30. Participar de eventos na área de biblioteconomia 
31. Atender telefone 
32. Realizar o controle de fluxo de pessoas (portaria) 
33. Distribuir e supervisionar trabalhos, sob a orientação do bibliotecário-chefe 
34. Distribuir, através de permuta e/ou doação, materiais produzidos pela biblioteca ou 

Unidade 
35. Empacotar e distribuir material 
36. Efetuar limpeza do acervo 
37. Transportar materiais 
38. Elaborar cartazes e avisos 
39. Efetuar contatos com direção, departamentos e outras bibliotecas 
40. Outra(s) tarefa(s) realizada(s) seguidamente: 
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 SERVIÇOS TÉCNICOS S 
e 
g 
u 
i 
d 
a 
m 
e 
n 
t 
e 

À 
s 
  
V 
e 
z 
e 
s 

R 
a 
r 
a 
m 
e 
n 
t 
e 

 MARQUE COM UM X APENAS AS TAREFAS QUE REALIZA 
1. Formular e executar política de seleção/aquisição/descarte 
2. Selecionar material bibliográfico para aquisição 
3. Conferir a existência na biblioteca e base de dados de publicações sugeridas para 

aquisição 
4. Manter correspondência/ intercâmbio com Instituições para aquisição de material 

bibliográfico 
5. Organizar/ manter catálogos de instituições, editoras, livrarias para fins de aquisição 
6. Efetuar contatos com fornecedores 
7. Coordenar/gerenciar aquisição de material bibliográfico 
8. Organizar processos para pagamento de material bibliográfico 
9. Receber, conferir e registrar material bibliográfico 
10. Efetuar reclamação de material solicitado e não recebido 
11. Selecionar obras recebidas em doação 
12. Agradecer doações 
13. Organizar e manter fichário ou relação de permuta, doação, duplicatas, desideratas 
14. Conferir, preparar e digitar listas de duplicatas 
15. Atender solicitações de permuta e doação 
16. Descartar material bibliográfico do acervo 
17. Adquirir material permanente e de expediente e outros 
18. Registrar dados de compra de material para fim de patrimônio 
19. Digitar entrada de dados no microcomputador (SABi ou outros registros) 
20. Padronizar/Normatizar procedimentos de serviços técnicos 
21. Catalogar documentos 
22. Classificar/ Indexar documentos 
23. Organizar e manter lista de cabeçalhos de assunto ou Tesauros 
24. Alimentar e revisar a inclusão de dados na base de dados SABi  
25. Revisar e ordenar catálogos (fichas) 
26. Coletar, organizar e processar a produção intelectual da Unidade 
27. Ordenar e alfabetar fichas 
28. Cooperar com a atualização de catálogos coletivos e bases de dados 
29. Preparar material bibliográfico para circulação 
30. Participar de reuniões técnicas e grupos de trabalho/ estudo 
31. Elaborar pareceres técnicos e manuais sobre assuntos do setor de trabalho 
32. Assessorar equipe editorial 
33. Efetuar leitura e recorte de artigos de jornais 
34. Preparar boletim da biblioteca e outras publicações 
35. Preparar material bibliográfico para encadernação 
36. Conferir obras encadernadas 
37. Guardar material bibliográfico nas estantes/ armários 
38. Conferir a ordenação de material bibliográfico nas estantes 
39. Realizar leitura de estantes 
40. Conservar e restaurar material bibliográfico 
41. Preparar dispositivos para sinalização da biblioteca 
42. Outra(s) tarefa(s) realizada(s) seguidamente: 
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TERCEIRA PARTE - SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

           
 As questões abaixo procuram medir a sua satisfação com diversos aspectos do trabalho.  
 Assinale na escala o ponto que melhor representa sua opinião com relação a cada uma delas.   
           
       
 
     
 Exemplo: Marque na escala seu grau de satisfação com:     
           
  Programação dos canais de televisão no horário nobre   
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
       
 
 
          
 QUAL O SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AO SEGUINTES ASPECTOS DO   
 CAMPUS OU ÁREA FÍSICA ONDE SE LOCALIZA SUA BIBLIOTECA    
           
           
 1. Infra-estrutura oferecida no Campus (alimentação, serviços bancários, farmácias, 
sanitários, etc.) 
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 2. Segurança no Campus (ou área física vizinha à sua biblioteca)    
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 3. Vigilância disponível após as 18:00 horas      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 4. Iluminação no Campus (ou área física vizinha à sua biblioteca)     
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 5. Distância de sua casa       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
           
 6. Transporte público disponível (Assinale apenas caso utilize regularmente)   
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
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 7. Qual o seu grau de satisfação geral com relação ao Campus onde    
  se localiza sua biblioteca       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
        
    
 QUAL O SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AO SEGUINTES ASPECTOS DO SEU   
 AMBIENTE DE TRABALHO       
     
       
           
 8. Aparência geral do ambiente de trabalho     
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 9. Área física disponível      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 10. Nível de iluminação do local de trabalho      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 11. Condições de temperatura no local de trabalho     
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 12. Nível de ruído interno para desenvolver suas atividades   
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 13. Ruído proveniente de fora da biblioteca      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 14. Privacidade de seu posto de trabalho (mesa, balcão, etc.)  
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
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 15. Quantidade de equipamentos disponíveis para o trabalho (computadores, impressoras, 

etc.) 
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
     
  
 16. Condições de conservação do mobiliário (mesas, cadeiras, armários) 
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 17. Limpeza e conservação do acervo (livros, periódicos, etc.)   
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 18. Tipo de cadeiras disponíveis       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 19. Limpeza da área física da biblioteca, mobiliário, equipamentos, banheiros e áreas 

públicas  
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 20. Existência de área para descanso, refeições e lazer na biblioteca ou unidade  
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 21. Serviços de manutenção em geral (eletricidade, pequenos consertos, etc.) 
    
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 22. Material de almoxarifado básico para o desenvolvimento de seu trabalho (lápis, papel e   
  tinta para impressão, etc.)       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 23. Desenvolvimento de atividades que dependam de outros setores/departamentos    

(serviços gerais, correspondência, transporte) 
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
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 24. Qual o seu grau de satisfação geral com relação ao seu ambiente físico de trabalho 

(conforto, condições térmicas, iluminação, ruído, etc.)     
       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
         
      
  
 25. Qual o seu grau de satisfação com sua condição de servidor público federal   
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
       
     
 26. Qual o seu grau de satisfação com o fato de trabalhar em biblioteca   
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
 
 
 
  
 
 QUAL O SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS SEGUINTES QUESTÕES   
 RELACIONADAS AO TRABALHO       
       
     
           
 27. Relacionamento com colegas da biblioteca     
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 28. Relacionamento com colegas técnico-administrativos da unidade  
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 29. Relacionamento com professores      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 30. Relacionamento com pessoal temporário e bolsistas     
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 31. Apoio e orientação da chefia       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
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 32. Reconhecimento do trabalho pela chefia      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 33. Retorno da chefia a respeito do trabalho realizado     
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
  
 34. Participação nas decisões sobre o trabalho    
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 35. Autonomia no trabalho       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 36. Clareza na definição das tarefas     
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
 
  
 37. Quantidade de trabalho       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 38. Quantidade de pessoal disponível na biblioteca     
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 39. Gratificação e recompensa com o trabalho    
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 40. Motivação para o trabalho       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
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 41. Segurança no emprego (estabilidade)      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 42. Possibilidade de promoção       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 43. Salário         
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
  
 44. Segurança com relação ao futuro da Universidade     
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 45. Qualidade do serviço prestado aos usuários    
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
        
   
           
 46. Qualidade do serviço técnico realizado nas Bibliotecas   
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 47. Com o trabalho após as 18:00 horas ( Assinale apenas caso trabalhe regularmente após 
  este horário) 
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 48. Com o trabalho aos sábados (Assinale apenas caso trabalhe regularmente aos sábados)  
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
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 QUAL O SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS   
 DO SEU TRABALHO        
           
      
 
      
 49. Relacionamento com o usuário      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 50. Possibilidade de auxiliar pessoas com seu trabalho     
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 51. Oportunidade de aprender coisas novas      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
  
 52. Variedade de tarefas a realizar       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 53. Atividade de trabalho no computador      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 54. Trabalho em equipe        
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 55. Tempo de trabalho no computador      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 56. Exigência de seguir normas e regulamentos    
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 57. Exigência mental do trabalho       
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
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 58. Exigência física        
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 59. Postura física para realização das tarefas      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 60.  Pausas para repouso      
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
           
           
 61. Qual o seu grau de satisfação geral com as atividades de trabalho que realiza   
           
 _____________________________________________________________________________  
      Muito insatisfeito                   Muito satisfeito 
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QUARTA PARTE - ATIVIDADE DE TRABALHO 
    
        
 As questões abaixo buscam verificar como você avalia sua atividade  de trabalho e as    
 suas condições pessoais frente às atividades diárias.     
           
           
 AS TAREFAS QUE REALIZA NO SEU TRABALHO:     
       
     
           
 1. Exigem mais conhecimento/habilidades que as que você possui?   
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
      
      
           
 2. Exigem menos conhecimento/habilidades que as que você possui?   
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
      
      
           
 3. São monótonas e repetitivas?      
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
           
       
     
 4. Oferecem desafio intelectual?      
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
      
      
           
 5. Estimulam sua criatividade?      
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
      
      
           
 6. Exigem concentração?       
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
      
      
           
 7. São úteis às outras pessoas?      
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
           
      
      
 8. Oferecem oportunidade de utilizar todo o seu potencial?   
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
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 DURANTE A REALIZAÇÃO DE SEU TRABALHO:     
       
     
 9.  Você tem oportunidade de realizar pausas?     
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
       
     
           
 10. Você sente necessidade de uma maior rotatividade de tarefas?    
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
   
         
           
 11.  Você executa tarefas administrativas e/ou técnicas e atende público    
  simultaneamente?       
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
           
       
     
 12.  Você se sente sobrecarregado  de atividades ?     
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
           
      
      
 13. Você sente necessidade de mais cursos/ treinamentos para desempenhá-las   
  adequadamente?       
           
  (   ) Sempre (   ) Seguidamente (   ) Às vezes (   ) Raramente (   ) Nunca  
           
      
      
 COMO VOCÊ AVALIA SEU CONHECIMENTO/FORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
  DAS TAREFAS QUANTO À:      
       
     
 14. Conhecimento da área de assunto específica da biblioteca   
           
  (   ) Ótimo  (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim     
           
           
 15. Uso de recursos de informática/ computador     
           
  (   ) Ótimo  (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim     
           
           
 16. Técnicas de atendimento de público      
           
  (   ) Ótimo  (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim     
           
           
 17. Atividade de trabalho em geral      
           
  (   ) Ótimo  (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim     
           
       



 145

   
           
 COMO VOCÊ AVALIA SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS (CAPACIDADE) EM RELAÇÃO À: 
         
   
 18. Aprender novas tecnologias (uso de computador, utilizar e-mail, internet, etc.)  
           
  (   ) Ótima  (   ) Boa (   ) Média (   ) Ruim     
           
           
 19. Controlar e disciplinar o público quanto ao uso do acervo e biblioteca (cobrança de taxa 

de atraso, silêncio, etc.)  
           
  (   ) Ótima  (   ) Boa (   ) Média (   ) Ruim     
           
           
 20. Atender ao público        
           
  (   ) Ótima  (   ) Boa (   ) Média (   ) Ruim     
           
           
 21. Ter que se atualizar e aprender constantemente      
           
  (   ) Ótima  (   ) Boa (   ) Média (   ) Ruim     
           
           
 22. Acúmulo de trabalho por realizar (material para processar, filas de atendimento,  
   projetos a implantar, etc.)      
           
  (   ) Ótima  (   ) Boa (   ) Média (   ) Ruim     
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QUESTIONÁRIO 2 

             
             

ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

           
   
             
 Esse questionário foi elaborado pelo Instituto de Saúde Ocupacional  da Finlândia, Helsinki;   
 traduzido e adaptado por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Universidade    
 de São Carlos e da Fundação Oswaldo Cruz.          
             
 Neste questionário, dê sua opinião sobre sua capacidade para o trabalho e os fatores que podem afetá-la. 
 Responda todas as questões, assinalando a alternativa que você acha que melhor reflete sua opinião.  
             
           
   
             
             
             
1. Suponha que sua melhor capacidade 3. Como você classificaria sua capacidade  

tem um valor igual a 10 pontos.  atual para o trabalho em relação às  
         exigências mentais do seu  trabalho? (Por 
 Assinale com um X um número na escala de zero    exemplo, interpretar fatos, resolver  
 a dez, quantos pontos você daria para a sua    problemas,decidir a melhor forma de   
 capacidade de trabalho atual      fazer) 
    
         Muito boa   
         Boa    
   0   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Moderada   
Estou incapaz  Estou em minha  Baixa    
para o trabalho  melhor capacidade  Muito baixa   
    para o trabalho      
             
             
             
             
2. Como você classificaria sua capacidade atual          
 para o trabalho em relação às exigências          
 físicas do seu trabalho? ( Por exemplo, fazer         
 esforço físico com partes do corpo)          
             
 Muito boa           
 Boa            
 Moderada           
 Baixa            
 Muito baixa            
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4. Na sua opinião quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo você possui atualmente.   
 Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico.      
      
   
   
 01. lesão nas costas      26. doença ou lesão da visão (não    
 02. lesão nos braços/mãos       assinale se apenas usa óculos    
 03. lesão nas pernas/pés       e ou lentes de contato de grau)   
 04. lesão em outras partes do corpo      27. doença neurológica (acidente    
  onde? Que tipo de lesão?       vascular cerebral ou "derrame"   
 ___________________________       , neuralgia, enxaqueca, epilepsia   
 05. doença da parte superior das        28. outra doença neurológica ou dos    
  costa  ou região do pescoço        órgãos dos sentidos   
  com dores freqüentes       qual?_________________   
 06. doença da parte inferior das       29. pedras ou doença da vesícula    
  costa com dores freqüentes       biliar   
 07.  dor nas costas que se irradia       30. doença do pâncreas ou do fígado   
  para a perna (ciática)      31.  Úlcera gástrica ou duodenal   
 08. doença músculo-esquelética       32. gastrite ou irritação duodenal   
  afetando os membros (braços e        33. colite ou irritação do colon   
  pernas) com dores freqüentes      34. outra doença digestiva   
 09. artrite reumatóide       qual?__________________   
 10. Outra doença músculo-esquelética      35. infecção das vias urinárias   
  qual?______________________      36. doença dos rins   
 11. hipertensão arterial (pressão alta)      37. doença nos genitais e aparelho    
 12. doença coronariana, dor no peito        reprodutor (ex problema nas    
  durante exercício (angina pectoris)       trompas ou na próstata)   
 13. infarto do miocardio, trombose       38. outra doença geniturinária   
  coronariana       qual?__________________   
 14. insufuciência cardíaca      39. alergia, eczema   
 15. outra doença cardiovascular      40. outra erupção   
  qual?____________________       qual?__________________   
 16. infecções repetidas do trato       41. outra doença da pele   
  respiratório (incluindo amigdalite,       qual?__________________   
  sinusite aguda, bronquite aguda)      42. tumor benigno   
 17. bronquite crônica      43. tumor maligno (câncer)   
 18. sinusite crônica       onde?__________________   
 19. asma       44. obesidade   
 20. enfisema       45. diabetes   
 21. tuberculose pulmonar      46. bócio ou outra doença da tireóide   
 22. outra doença respiratória      47. outra doença endócrina ou    
  qual?_____________________       metabólica   
 23. distúrbio emocional severo        qual?___________________   
  (ex depressão severa)      48. anemia   
 24. distúrbio emocional leve       49. outra doença do sangue   
  (ex depressão leve, tensão,        qual?___________________   
  ansiedade,  insônia)      50. defeito de nascimento   
 25. problema ou diminuição da        qual?___________________   
  audição       51. outro problema ou doença   
          qual?__________________   
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5. Sua lesão ou doença é um impedimento para seu   8. Recentemente você tem conseguido     
 trabalho atual? (você pode marcar mais de uma    apreciar suas atividades diárias?    
 resposta nesta pergunta)           
         sempre    
 Não há impedimento/ eu não tenho doenças    quase sempre    
         às vezes    
 Eu sou capaz de fazer meu trabalho,       raramente 
 mas ele me causa alguns sintomas      nunca    
              
 Algumas vezes preciso diminuir meu      9. Recentemente você tem se sentido ativo e  
 ritmo de trabalho ou mudar meus métodos      alerta?    
 de trabalho            
         sempre    
 Freqüentemente preciso diminuir meu       quase sempre    
 ritmo de trabalho ou mudar meus      às vezes    
 métodos de trabalho      raramente    
         nunca    
 Por causa de minha doença sinto-me capaz          
 de trabalhar apenas em tempo parcial     10. Recentemente você tem se sentido cheio   
         de esperança para o futuro?    
 Na minha opinião estou totalmente            
 incapacitado paratrabalhar      continuamente    
         quase sempre    
         às vezes    
6. Quantos dias inteiros você esteve fora do      raramente    
 trabalho devido a  problemas de saúde,      nunca    
 consulta médica ou para fazer exame durante os         
 últimos 12 meses?           
              
 nenhum            
 até 9 dias            
 de 10 a 24 dias           
 de 25 a 99 dias           
 de 100 a 365 dias           
              
              
7. Considerando sua saúde, você acha que será          
 capaz de daqui a 2 anos fazer seu trabalho          
 atual?            
              
 é improvável            
 não estou muito certo           
 bastante provável           
              
   



 149

     
           

APÊNDICE B - TAREFAS PROFISSIONAIS E NÃO-PROFISSIONAIS EM 
BIBLIOTECAS 

 
 
 

Buscou-se na literatura de administração de recursos humanos em bibliotecas, 

identificar as tarefas típicas do bibliotecário e do não-bibliotecário. A pesquisa teve como 

objetivo determinar os serviços realizados nas bibliotecas e as tarefas necessárias à 

consecução de cada um deles. Estes estudos analisam as tarefas realizadas no ambiente de 

biblioteca do ponto de vista da gerência de recursos humanos, buscando especificar a 

quantidade e qualificação do pessoal necessário ao adequado funcionamento das bibliotecas e 

não com o objetivo de uma análise ergonômica do trabalho realizado. Já o objetivo do nosso 

trabalho, não é o dimensionamento de pessoal necessário ao efetivo desempenho das 

bibliotecas, mas o estudo da atividade de trabalho e da relação entre o funcionário, a tarefa 

realizada e as condições de trabalho para sua execução.  

 

A dissertação de mestrado de NEVES (1990) traz um levantamento detalhado das 

tarefas profissionais e não-profissionais desempenhadas nas bibliotecas setoriais da UFRGS. 

O objetivo da pesquisa foi analisar a existência de uma política de pessoal direcionando o 

processo de divisão do trabalho e desenvolvimento de pessoal no Sistema de Bibliotecas da 

UFRGS. A autora comparou as tarefas citadas na literatura internacional e as relacionadas na 

legislação brasileira do bibliotecário e do técnico em biblioteconomia com a descrição das 

atividades feita pelos próprios funcionários das bibliotecas setoriais, ao preencherem uma 

ficha de avaliação funcional em 1987.  

 

As listagens abaixo relacionam tarefas profissionais e não-profissionais realizadas nas 

bibliotecas setoriais da UFRGS com base no definido por NEVES (1990) e com adaptações e 

atualizações para uso no presente trabalho. Tendo em vista a evolução constante do trabalho 

em biblioteca e a conseqüente reformulação dos serviços e das tarefas dela resultante, 

qualquer rol de atividades torna-se rapidamente obsoleto. Por esta razão, não houve a 

preocupação com a exaustividade, enumerando-se as tarefas mais freqüentemente realizadas e 

que constituem o trabalho diário de bibliotecários e não-bibliotecários.  
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TAREFAS PROFISSIONAIS 
 
SERVIÇOS AO PÚBLICO 
Acessar/ consultar bases de dados em CD-ROM e on-line 
Coordenar/ supervisionar serviço de atendimento ao público 
Coordenar/ supervisionar serviço de comutação bibliográfica 
Coordenar/ supervisionar setor de circulação/empréstimo 
Elaborar e revisar referências bibliográficas/ normalizar documentos 
Executar levantamentos bibliográficos (pesquisa detalhada sobre determinado assunto) 
Operacionalizar serviços de disseminação seletiva da informação 
Orientar usuários na pesquisa em fontes de informação (obras de referência e bases de dados 
em papel, CD-ROM e on-line, Portal Capes e seus recursos) 
Realizar treinamento de usuários 
 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Controlar a manutenção e limpeza das instalações físicas, acervo e equipamentos 
Controlar bens patrimoniais sob sua responsabilidade 
Coordenar/supervisionar pessoal e serviços 
Divulgar acervos e serviços (Home page, exposições, murais) 
Efetuar contatos com direção, departamentos e outras bibliotecas 
Elaborar e coordenar projetos 
Elaborar relatórios e outros documentos administrativos 
Orientar e supervisionar bolsistas, estagiários e auxiliares 
Participar de eventos na área de biblioteconomia 
Participar de reuniões administrativas 
Planejar e executar trabalhos de pesquisa e análise 
Planejar e organizar recursos e serviços 
Realizar avaliação de coleções/ recursos e serviços 
Realizar cursos de atualização e aperfeiçoamento 
Representar a biblioteca junto a órgãos superiores e colegiados  
Treinar pessoal 
 
SERVIÇOS TÉCNICOS 
Alimentar e revisar a inclusão de dados na base de dados SABi  
Assessorar equipe editorial 
Catalogar documentos 
Classificar/ Indexar documentos 
Coletar, organizar e processar a produção intelectual da Unidade 
Cooperar com a atualização de catálogos coletivos e bases de dados 
Coordenar/gerenciar aquisição de material bibliográfico 
Descartar material bibliográfico do acervo 
Elaborar pareceres técnicos e manuais sobre assuntos do setor de trabalho 
Formular e executar política de seleção/aquisição/descarte 
Garantir a conservação/preservação do acervo 
Manter correspondência/ intercâmbio com Instituições para aquisição de material 
bibliográfico 
Organizar e manter lista de cabeçalhos de assunto ou Tesauros 
Organizar o processamento técnico da informação documental 
Padronizar/Normatizar procedimentos de serviços técnicos 
Participar de reuniões técnicas e grupos de trabalho/ estudo 
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Revisar e ordenar catálogos (fichas) 
Selecionar material bibliográfico para aquisição 
Selecionar obras recebidas em doação 
 
 
 

TAREFAS NÃO-PROFISSIONAIS 
 

SERVIÇOS AO PÚBLICO 
Atender  e solicitar pedidos de comutação 
Auxiliar usuários na localização de material bibliográfico na Biblioteca (estantes, etc.) 
Auxiliar usuários na localização/ pesquisa de material bibliográfico em catálogos on-line 
(SABi, CCN, outros)  
Coletar dados estatísticos de circulação e uso do material bibliográfico 
Controlar pagamento de cópias de documentos 
Controlar reservas de material bibliográfico 
Controlar, sob orientação, a observância das leis, regulamentos e normas relativas à 
administração geral e específica do empréstimo, circulação e sala de leitura 
Efetuar circulação de sumários de periódicos e outros 
Efetuar empréstimo e renovação de material bibliográfico 
Efetuar estatística e prestação de contas da comutação 
Enviar e receber cópias de documentos pelo correio ou microcomputador (Ariel) 
Informar aos usuários sobre serviços e materiais disponíveis na Biblioteca 
Organizar balcão de atendimento/ circulação 
Revisar material devolvido 
 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Abrir e fechar a biblioteca 
Arquivar documentos 
Atender telefone 
Coletar dados estatísticos 
Controlar as chaves dos setores 
Controlar material permanente 
Controlar o caixa (contabilidade interna) 
Digitar documentos 
Distribuir e supervisionar trabalhos, sob a orientação do bibliotecário-chefe 
Distribuir ou expedir correspondência 
Distribuir, através de permuta e/ou doação, materiais produzidos pela biblioteca ou Unidade 
Efetuar serviços gerais (banco, correio, café) 
Elaborar cartazes e avisos 
Emitir relatórios 
Executar serviços de apoio à chefia (secretariar) 
Limpar as dependências da biblioteca 
Operar equipamento de reprografia 
Organizar e controlar arquivos 
Preparar correspondência 
Realizar o controle de fluxo de pessoas (portaria) 
 
SERVIÇOS TÉCNICOS 
Adquirir material permanente e de expediente e outros 
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Agradecer doações 
Atender solicitações de permuta e doação 
Conferir a ordenação de material bibliográfico nas estantes 
Conferir obras encadernadas 
Conferir, na biblioteca e na base de dados de publicações sugeridas para aquisição 
Conferir, preparar e digitar listas de duplicatas 
Conservar e restaurar material bibliográfico 
Digitar entrada de dados no microcomputador (SABi ou outros registros) 
Efetuar contatos com fornecedores 
Efetuar leitura e recorte de artigos de jornais 
Efetuar limpeza do acervo 
Efetuar reclamação de material solicitado e não recebido 
Empacotar e distribuir material 
Guardar material bibliográfico nas estantes/ armários 
Ordenar e alfabetar fichas 
Organizar e manter fichário ou relação de permuta, doação, duplicatas, desidaratas 
Organizar processos para pagamento de material bibliográfico 
Organizar/ manter catálogos de instituições, editoras, livrarias para fins de aquisição 
Preparar boletim da biblioteca e outras publicações 
Preparar dispositivos para sinalização da biblioteca 
Preparar material bibliográfico para circulação 
Preparar material bibliográfico para encadernação 
Realizar leitura de estantes 
Receber, conferir e registrar material bibliográfico 
Registrar dados de compra de material para fim de patrimônio 
Transportar materiais 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE INFORMADO 
 
 
 
 
 
 

Eu, ________________________________________________________ declaro estar 
devidamente informado(a) e de acordo em participar do estudo sobre “Estudo das condições 
de trabalho em bibliotecas acadêmicas de uma universidade pública federal”, com o objetivo 
de colaborar com a pesquisa da mestranda Luiza Kessler Fleck do Curso de Pós-graduação 
em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em 
ergonomia. 

 
Declaro estar ciente de que os dados coletados para esta pesquisa são de caráter sigiloso e 

não haverá publicação e nem identificação do(s) colaborador(es) participantes desta pesquisa. 
 
 
                
                                                              Porto Alegre, __ de ________________ de 200__. 
 
 
 
 

________________________    ______________________ 
              Funcionário            Luiza Kessler Fleck 

 
 

 


