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RESUMO 

 

Esta pesquisa investigou as contribuições teórico-metodológicas da 

Escola de Chicago para a Biblioteconomia norte-americana e sua 

influência no campo epistemológico da Ciência da Informação (CI) no 

Brasil. Especificamente, se objetivou: historiar o processo de formação 

da Escola de Chicago, suas concepções teórico-metodológicas, 

principais autores e a relação deste movimento com a Biblioteconomia 

norte-americana; discorrer sobre os principais autores, obras e conceitos 

que se destacaram na área de Biblioteconomia a partir das perspectivas 

delineadas; buscar publicações na produção científica brasileira em CI 

que versem sobre autores e/ou temas relacionados ao movimento; 

investigar em que subáreas da CI os autores brasileiros mais utilizam os 

recursos teórico-metodológicos da Escola de Chicago. Caracteriza-se 

como qualitativa, quantitativa e exploratória do tipo bibliográfica, sem 

delimitação cronológica, a partir do método histórico.  A coleta dos 

dados, primeiramente, se deu pela Biblioteca Digital Journal Storage 

(JSTOR). Em seguida, as temáticas desenvolvidas por pesquisadores 

vinculados à Escola de Chicago foram coletadas na JSTOR, Library and 

Information Science Abstracts (LISA), e se buscou nos acervos das 

bibliotecas universitárias da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) e da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Os 

dados referentes à produção científica nacional foram retirados da Base 

de Dados de Periódicos na Ciência da Informação (BRAPCI), Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(REDALYC) e LISA. Os documentos foram categorizados conforme as 

grandes classes e subclasses da classificação elaborada por José Manuel 

Barrueco Cruz, Imma Subirats Coll, Thomas Krichel e Antonella De 

Robbio, conhecida como Classificação JITA. Como resultado, 

apresenta-se o processo de criação do movimento da Escola de Chicago 

desde sua concepção no Departamento de Sociologia da Universidade 

de Chicago até seu envolvimento com o Graduate Library School. Além 

disso, identifica-se que os pesquisadores da Biblioteconomia influentes 

no movimento foram Lee Pierce Butler, Lester Eugene Asheim e Jesse 

Hauk Shera. Com relação à produção científica nacional, de acordo com 

a classificação JITA, as contribuições do movimento estão mais 

presentes na classe “Teorética e Generalidades” e “Funcionalidades 

orientadas ao usuário, de direção e de gerenciamento”. 

 

Palavras-chave: Escolas e correntes filosóficas. Pragmatismo. 

Biblioteconomia. Ciência da Informação. Escola de Chicago.  



 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This research investigated the theoretical-methodological contributions 

of the Chicago School for American Librarianship and its influence in 

the epistemological field of Information Science (IS) in Brazil. 

Specifically, it was objectified: to historicize the process of formation of 

the Chicago School, its theoretical-methodological conceptions, main 

authors and the relation of this movement with the American 

Librarianship; to talk about the main authors, works and concepts that 

stood out in the area of Librarianship from the outlined perspectives; to 

seek publications in the Brazilian scientific production in IS that deal 

with authors and / or themes related to the movement; to investigate in 

which subareas of IS the Brazilian authors most use the theoretical-

methodological resources of the Chicago School. It is characterized as 

qualitative, quantitative and exploratory of the bibliographic type, 

without chronological delimitation, from the historical method. The data 

collection, first, was given by the Journal Storage (JSTOR). Then, the 

themes developed by researchers linked to the Chicago School were 

collected in the JSTOR, Library and Information Science Abstracts 

(LISA), and searched the collections of the university libraries of the 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) and the Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). The data referring to the 

national scientific production were withdrawn from the Base de Dados 

de Periódicos na Ciência da Informação (BRAPCI), Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(REDALYC) and by LISA. The documents were categorized according 

to the classes and subclasses of the classification developed by José 

Manuel Barrueco Cruz, Imma Subirats Coll, Thomas Krichel and 

Antonella De Robbio, known as the JITA Classification. As a result, 

presents the creation process of the Chicago School movement from its 

conception in the Department of Sociology at the University of Chicago 

until its involvement with the Graduate Library School. In addition, it is 

identified that the Librarianship influential researchers in the movement 

were Lee Pierce Butler, Lester Eugene Asheim and Jesse Hauk Shera. 

With respect to the national scientific production, according to the JITA 

classification, the theoretical-methodological contributions of the 

movement are more present in the “Theoretical and Generalities” and 

“User-oriented, management and management functions". 

 

Keywords: Philosophical schools and currents. Pragmatism. 

Librarianship. Information Science. Chicago School. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nesta seção, serão apresentados os aspectos introdutórios para a 

compreensão da temática proposta pela pesquisa. A subseção 1.1 

discorre sobre o tema em questão e traz dados fundamentais para um 

entendimento prévio daquilo que foi pesquisado. Em seguida, nas 

subseções 1.2, 1.3 e 1.4 serão apresentados o problema de pesquisa e os 

objetivos, geral e específicos, que nortearam a construção deste trabalho. 

Por fim, na subseção 1.5 se justifica a importância deste estudo. 

 

1.1 TEMA 

 

A temática desta dissertação tem aderência aos estudos históricos 

e epistemológicos da Ciência da Informação (CI). Isto porque a Escola 

de Chicago, por meio de concepções epistemológicas, buscou inserir a 

Biblioteconomia no campo da ciência. Dessa forma, compreende-se que 

a Biblioteconomia não influenciou apenas os procedimentos técnicos da 

CI, fornecendo diretrizes representativas quanto à organização e 

representação da informação e do conhecimento, gestão de unidades de 

informação ou mediação de leitura. Suas concepções teórico-

metodológicas e seu embasamento epistemológico também influencia o 

processo de construção epistemológica da CI. 

A Biblioteconomia passa a ser considerada ciência nos Estados 

Unidos da América (EUA) durante o movimento da Escola de Chicago, 

a partir do termo Library Science ao invés da então adotada 

Librarianship. Esta visão foi amplamente discutida e difundida por Lee 

Pierce Butler, em 1971, e compartilhada com seus alunos e seguidores 

dos quais destacamos Jesse Hauk Shera e Lester Eugene Asheim.  

Guimarães (2008) destaca a Escola de Chicago como principal 

influente na criação dos catálogos de assunto que visam a recuperação 

do item informacional a partir de uma nova perspectiva, a perspectiva 

temática da informação. A obra “Catálogo sistemático: princípios 

básicos e utilização” de Jesse Shera em parceria com Margaret Egan, 

publicada em 1956 e traduzida para o português em 1969, reforça a 

participação do movimento neste aspecto tendo em vista que Shera foi 

um bibliotecário ligado diretamente à Escola de Chicago, considerado 

um humanista e que, posteriormente, em 1977, propõe a disciplina de 

Epistemologia Social. 

Figueiredo (1983), ao dissertar sobre o processo histórico dos 

“estudos de usuário” comenta que os primeiros estudos desta tipologia 

foram realizados sob as pesquisas de professores conveniados à 
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Universidade de Chicago, o que também demonstra a relação do 

movimento com mais esta prática realizada tanto pela Biblioteconomia 

quanto pela CI. Butler (1971), membro da Escola de Chicago, já 

comentava a necessidade de se ter as funções sociais da Biblioteconomia 

ligadas à função e não aos processos, evidenciando não só sua vertente 

funcionalista, mas, também, sua visão humanista que, de forma geral, é 

o fato de se considerar o ser humano como o fim das atividades 

biblioteconômicas, e não como algo em segundo plano. 

De forma introdutória, esta breve e simples definição de “visão 

humanística” na Biblioteconomia serve para ilustrar o início de uma 

prática biblioteconômica revolucionária. A partir de meados do Século 

XX, a Biblioteconomia passa a tratar o ser humano como prioridade das 

bibliotecas e não apenas o zelo e organização ao acervo, ao prédio, aos 

serviços de atendimento, à formação de coleção, à leitura, entre outros 

serviços prestados ao longo de séculos pelas bibliotecas e bibliotecários. 

A própria concepção de Organização do Conhecimento passa a fazer 

sentido apenas conjugada à recuperação da informação que serve, 

especificamente, para facilitar o acesso para o usuário. 

Nesse sentido, Carvalho Silva (2013), após abordar o processo de 

consolidação técnico-normativa da Biblioteconomia a partir da Escola 

de Chicago, menciona a dificuldade de aceitação desta perspectiva no 

meio científico, uma vez que o caráter humanista1 e as abordagens 

sociológicas ainda não eram vistos como prova de cientificidade de 

determinadas pesquisas e áreas. Portanto, mesmo a Escola de Chicago 

realizando estudos voltados à administração de bibliotecas, serviços de 

informação e recuperação da informação, a abordagem de cunho 

sociológico não contribuía para a Escola no sentido de aceitação 

científica.  

                                                        
1 Nesta dissertação, parte-se do pressuposto que a Biblioteconomia pode ser 

abordada sob o ponto de vista de duas vertentes: tecnicista e humanista. A 

vertente tecnicista preocupa-se com a formação de profissionais que atendam às 

exigências do mercado de trabalho partindo de uma valorização exaustiva das 

técnicas em si. Por outro lado, a vertente humanista preocupa-se em ter o sujeito 

como “principal elaborador do conhecimento humano” (ABREU; MESQUISA. 

ANCHIETA, 1997, não paginado). Contudo, é importante ressaltar que é 

possível o ensino da técnica com a abordagem humanista considerando que a 

técnica, neste caso, não é o foco, mas sim uma atividade/processo para se 

alcançar o ser humano e atender suas necessidades. Portanto, as técnicas 

presentes na área da Biblioteconomia não anulam sua abordagem de caráter 

humanista e isso fica claro a partir das perspectivas que a literatura já aborda 

como sendo contribuições deixadas por movimentos como a Escola de Chicago.  
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Sabe-se que a Biblioteconomia norte-americana2 que influencia o 

ensino da área no Brasil possui caráter tecnicista. Contudo, muitas das 

práticas que se utilizam na pesquisa em CI e que foram provenientes da 

Biblioteconomia nasceram na Escola de Chicago a partir de uma 

perspectiva humanista, voltada ao fazer social do campo. A partir disso, 

conhecer as principais influências do movimento auxilia no processo de 

compreensão das suas contribuições teórico-metodológicas que 

perduram até hoje por meio dos estudos da CI. 

Como exemplo, pode-se destacar que os estudos de usuários e da 

comunidade de leitores de uma biblioteca ganharam ênfase na área 

epistemológica da Biblioteconomia a partir das propostas da Ècole 
Nationale des Chartes e da Escola de Chicago. A primeira, fundada em 

1821, é lembrada como um grande ícone francês na formação de 

arquivistas e bibliotecários, conforme ressalta Nascimento (2009). As 

discussões da Diplomática3, comum à realidade francesa, reafirmaram a 

importância do documento, o que influenciou Paul Otlet e Suzanne Briet 

na própria construção da Documentação (GUIMARÃES, 2008). A partir 

dos profissionais ligados à Chartes ou dos que tomaram seu modelo 

como referencial teórico, metodológico e prático, houve grande impacto 

nas atividades voltadas à organização dos documentos, classificação, 

indexação e recuperação da informação. 

Em contrapartida, o que se convencionou chamar de Escola de 

Chicago não foi uma instituição criada formalmente. Foi a sociedade 

científica que assim denominou um grupo de cientistas norte-

americanos que começaram a trabalhar de maneira conjunta entre as 

décadas de 1920 e 1930. Esta identidade foi devida ao fato de que estes 

intelectuais pertenciam a Escola Sociológica de Chicago, cuja maioria 

dos seus pesquisadores havia trabalhado na Universidade de Chicago, 

em especial os que tinham alguma relação com o Departamento de 

Sociologia da instituição.  

                                                        
2 Sabe-se as implicações políticas que envolvem a terminologia “americana” ou 

“norte-americana” e os impactos que o uso destes termos causam, já que podem 

não representar a realidade em sua totalidade. No entanto, para esta pesquisa, ao 

falarmos da Biblioteconomia que se consolida especialmente nos Estados 

Unidos, utilizar-se-á a especificação “norte-americana” dado que autores como 

Carvalho Silva (2016) e Guimarães (2008) também adotam tal terminologia ao 

se referirem historicamente sobre as vertentes influentes na constituição da área.  
3 “Disciplina que tem como objeto o estudo da estrutura formal e da 

autenticidade dos documentos” (BONILHA, 2016, não paginado). 
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A partir de vertentes como a da Escola de Frankfurt e de autores 

como Émile Durkheim, a Escola de Chicago influenciou a 

Biblioteconomia norte-americana e a própria prática profissional dos 

bibliotecários a partir dos estudos que se iniciam na Graduate Library 

School criada em 1928, na Universidade de Chicago. Essa influência 

extrapolou os muros da universidade por meio do movimento da Escola 

de Chicago, enfatizando o lugar e o papel que a comunidade deve 

ocupar nas ações biblioteconômicas. Esta perspectiva, hoje conhecida 

como “estudos de usuário”, e a sua visão inovadora sobre a gestão das 

bibliotecas, fez com que as pesquisas da Biblioteconomia se voltassem 

mais para a Organização do Conhecimento. Por sua vez, esta área 

ganhou ênfase e passou a construir ferramentas de recuperação da 

informação como, por exemplo, os catálogos de assunto. 

Por fim, a Escola de Chicago é também responsável pela difusão 

de uma vertente humanista na Biblioteconomia.  Nesta perspectiva, todo 

o fazer profissional do bibliotecário é e deve ser influenciado pelas 

diversas comunidades que se utilizam da biblioteca, fazendo dela um 

lugar social, dinâmico e em constante transformação. Este é um 

paradigma que surge do relacionamento da área com as Ciências Sociais 

e tem o bibliotecário Jesse Shera como um dos principais expoentes 

teóricos desta perspectiva 

 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Diante dos levantamentos iniciais acerca da temática, a presente 

pesquisa tem como problema principal o seguinte questionamento: 

Como o referencial teórico-metodológico da Escola de Chicago 

influenciou a área de Biblioteconomia norte-americana e quais as suas 

contribuições para a Ciência da Informação no Brasil? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Tendo como base o problema supracitado, o objetivo geral é 

investigar as contribuições deixadas pelo referencial teórico-

metodológico da Escola de Chicago para a Biblioteconomia norte-

americana e quais as influências destas contribuições para a Ciência da 

Informação no Brasil. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Especificamente se objetiva: 

 

a) Historiar o processo de formação da Escola de Chicago, 

suas concepções teórico-metodológicas, principais 

pesquisadores e a relação deste movimento com a 

Biblioteconomia norte-americana; 

b) Discorrer sobre os principais pesquisadores, obras e 

conceitos que se destacaram na área da Biblioteconomia 

norte-americana a partir das perspectivas teórico-

metodológicas da Escola de Chicago; 

c) Buscar publicações na área de Ciência da Informação que 

versem sobre autores e/ou temas relacionados à Escola de 

Chicago na produção científica brasileira; 

d) Investigar em que subáreas da Ciência da Informação os 

autores brasileiros mais utilizam os recursos teórico-

metodológicos da Escola de Chicago.  

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A temática escolhida justifica-se pela influência da Escola de 

Chicago no fazer social que acompanha a CI e a Biblioteconomia como 

abordam Ortega y Gasset (1967), Saracevic (1996) e Lankes (2013). 

Ortega y Gasset (1967), ao discursar sobre a missão do bibliotecário, 

ressalta a necessidade de se compreender que o que define uma 

biblioteca é a necessidade social. O profissional, portanto, deve se despir 

de suas preferências e seu desejo enquanto homem individual e, no caso, 

atender as demandas de uma sociedade que, a partir do Renascimento, 

percebe o livro como uma necessidade social (ORTEGA Y GASSET, 

1967).  

Saracevic (1996) discursa sobre as três características principais 

que constituem a existência e evolução da CI. A primeira, ligada à 

interdisciplinaridade, a segunda ao imperativo tecnológico e, a terceira, 

à participação ativa na sociedade da informação. Esta última concorda 

com o fazer social do campo tendo em vista que o autor afirma o forte 

papel da CI na dimensão social e humana que vai além das questões 

tecnológicas.  

Lankes (2013), ao explicar a adoção do termo “comunidade” na 

sua obra, também reforça a necessidade de os bibliotecários pensarem 

no coletivo que anseia por informação. Neste autor, o conceito é muito 

semelhante à ideia de usuário de uma biblioteca, porém, a amplitude do 

termo no sentido de não representar um indivíduo e sim o todo, permite 
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a extensão do espaço de atuação do profissional da informação. Afinal, 

segundo Lankes (2013, p.1), “Communities form where people live, and 

where they study or work. A university is a community, as is a law 

practice, as is a hospital.”4 

A noção de comunidade, também está presente na obra de John 

Dewey, filósofo e pedagogo norte-americano que contribuiu para a base 

filosófica do movimento da Escola de Chicago. De acordo com Ferreira, 
 

sociedade e comunidade, para o autor, são termos 

ambíguos. Ele entende que uma comunidade é 

feita de várias sociedades menores e que toda 

organização social dentro dela mantém muitos 

grupos menores. Por isto, um indivíduo se 

encontra incluído em vários grupos diferentes, no 

qual suas associações podem ser distintas. 

(FERREIRA, 2017, p. 21) 

 

Nesse sentido, as comunidades mencionadas por Lankes e 

utilizadas pela Escola de Chicago nas pesquisas de cunho social, 

retratam as diversas realidades existentes em contextos que definem as 

necessidades de informação dos indivíduos inseridos neste meio 

coletivo. Corroborando com esta visão, Chartier e Hébrard (1998) 

ressaltam que a apropriação do texto lido por determinado leitor nunca 

se dá de maneira isolada já que cada ser humano se encontra imbuído de 

questões sociais, culturais e econômicas que permeiam cada 

comunidade. 

Partindo deste pressuposto, entende-se que é necessário à CI um 

estudo que mostre em que medida os pressupostos teórico-

metodológicos da Biblioteconomia ajudaram a constituir sua base 

epistemológica. Os dados iniciais desta pesquisa já revelavam que 

autores da área da CI entendem que a Escola de Chicago é a principal 

influência na vertente humanista da Biblioteconomia por trazer estudos 

que se importam com os usuários (e também os não usuários) de 

bibliotecas. Porém, é necessário aprofundar o que está se entendendo 

como “vertente humanista” ou “vertente humanística”.  

Tangencialmente, isso pode ser notado quando Araújo (2013) 

menciona a importância dada pela Escola de Chicago à comunidade que 
poderia se beneficiar com os serviços das bibliotecas. Também 

                                                        
4 “Comunidades constituem locais onde as pessoas vivem e onde trabalham ou 

estudam. Uma universidade é uma comunidade, bem como um escritório de 

advocacia ou um hospital”. Tradução de Prado (2016, p. 17). 
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Guimarães (2008), ao estudar os catálogos de assunto e sua relevância 

para a recuperação da informação, destaca que estes mecanismos 

passaram a ser objetos de estudo e pesquisa científica a partir do 

momento em que a Biblioteconomia começa a priorizar o usuário. 

Ambas as práticas mencionadas acima foram atividades criadas a 

priori para a Biblioteconomia e que, com o passar do tempo, foram 

incorporadas pela CI. Isto pode ser confirmado pela vasta produção 

científica sobre os “estudos de usuário” e de “recuperação da 

informação”, especialmente o instrumental técnico que dá suporte para 

estas atividades. Com isso, torna-se visível, a partir de estudos 

históricos, quais foram os princípios biblioteconômicos que tiveram 

forte presença na consolidação epistemológica da própria Ciência da 

Informação. Por conseguinte, pode-se afirmar que, pela intrínseca 

relação histórica e epistemológica entre Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, se faz necessário uma pesquisa sobre o próprio movimento 

intelectual denominado Escola de Chicago.  

Além disso, a proposta de aprofundar os estudos sobre este tema 

é a continuidade dos estudos de Vieira (2016) que, em seu Trabalho de 

Conclusão de Curso na Graduação em Biblioteconomia – Hab. Gestão 

da Informação, investigou as contribuições de Jesse Shera, bibliotecário 

considerado um dos membros desse movimento, para a Biblioteconomia 

e Ciência da Informação. Acredita-se na importância de se pensar nos 

feitos de outros profissionais ou movimentos para uma melhor reflexão 

da prática profissional atual a fim de aprimorar o campo de pesquisas 

voltadas aos aspectos teóricos relativos à produção, comunicação e 

representação da informação e do conhecimento. 

Matos (2012, p. 21), afirma que “compreender como o 

conhecimento de uma área do saber se estrutura, se organiza e se 

transforma é condição crucial para o seu aperfeiçoamento”. Nesse 

sentido, as pesquisas de cunho epistemológico dentro da CI podem 

contribuir para o avanço da área, como um todo. Guimarães (2008) vai 

ao encontro da afirmação de Matos (2012) ao ressaltar que as pesquisas 

de cunho epistemológico são realizadas no meio acadêmico a partir do 

estudo de teorias diversificadas o que, consequentemente, contribui para 

a evolução do campo. 

Portanto, esta pesquisa também possibilita que novos estudos 

possam ser executados com base nos resultados obtidos. Em especial, 

buscou-se contribuir com os estudos históricos e epistemológicos da 

Ciência da Informação. Isto porque esta dissertação visa a construção de 

uma síntese histórica e a reflexão sobre as bases epistemológicas de um 
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movimento que influenciou consideravelmente a vertente humanista da 

Ciência da Informação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, serão abordados alguns tópicos conceituais 

imprescindíveis para a compreensão desta pesquisa. O presente texto 

abordará aspectos históricos e epistemológicos da Ciência da 

Informação bem como o movimento da Escola Sociológica de Chicago 

e as vertentes que influenciaram tal escola. 

 

2.1 ESTUDOS HISTÓRICOS E EPISTEMOLÓGICOS DA CIÊNCIA 

DA INFORMAÇÃO 

 

As áreas que embasaram as primeiras concepções sobre a Ciência 

da Informação (CI), mencionadas por autores como Saracevic (1996) e 

Wersig e Neveling (1975), influenciaram a história da CI e suas próprias 

visões epistemológicas. Dentre tais áreas, destaca-se a Ciência dos 

Computadores, Ciências Cognitivas, Biblioteconomia, Filosofia, 

Taxonomia, Linguística, Teoria da Informação, Cibernética, 

Matemática, Recuperação da Informação e Comunicação. Contudo, 

dentre as áreas citadas, a Biblioteconomia foi de forte influência nesse 

processo de criação da Ciência da Informação tendo em vista a grande 

presença de bibliotecários envolvidos nas discussões iniciais da CI e o 

grande trabalho de teóricos que já pensavam na importância 

informacional dos documentos como Paul Otlet e Henri La Fontaine, 

desde 1934. 

As aproximações das temáticas estudadas pela Biblioteconomia e 

pela CI são percebidas nas disciplinas ministradas entre os cursos de 

formação de ambas as áreas, nas metodologias empregadas nas 

pesquisas e, consequentemente, em suas relações históricas e 

epistemológicas. 

 

2.1.1 Breve história da Ciência da Informação 

 

O desejo do acesso e o medo de excesso de informação 

caminham lado a lado na história da leitura e da produção científica. As 

necessidades da sociedade com relação à informação variam conforme 

surgem as novas tecnologias de impressão para disseminação dessa 

informação. Chartier (1999) comenta que a primeira grande 

multiplicação da quantidade de livros acontece com Gutenberg e, em 

seguida, no Século XIX com a industrialização gráfica e, por fim, no 

Século XX com a criação dos livros de bolso, facilitando o acesso às 

obras pela população. 
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No Século XX, a difusão informacional se expande no contexto 

da Segunda Guerra Mundial. A necessidade de uso da informação para 

tomadas de decisão estratégica, o avanço das pesquisas científicas e a 

produção de novos conhecimentos trazem um fluxo de produção 

informacional mais dinâmico que, por consequência, não consegue ser 

atendida se pensada apenas na guarda e conservação física de seu 

suporte. Devido a este novo cenário, com problemáticas até então não 

presentes em áreas como a Biblioteconomia, Documentação e 

Recuperação da Informação, a solução dos problemas surge em 

ambientes restritos e são insuficientes para sanar as dificuldades 

relacionadas à informação e sua difusão de forma segura. 

As iniciativas que se preocupavam com a informação 

propriamente dita e não com o seu suporte físico surgiram de maneira 

isolada, conforme afirmam Wersig e Neveling (1975), antes dos anos 

1950. Freire (2006) complementa que, já em 1934, Paul Otlet e Henri La 

Fontaine, com a publicação do Traité de Documentation, apresentavam 

uma preocupação com o tratamento do conteúdo dos documentos o que, 

para a época, poderia ser considerado como uma iniciativa inovadora. 

Contudo, foi a partir da segunda metade do Século XX que a Ciência da 

Informação passou a ser vista como a ciência que trataria dessas 

problemáticas informacionais. Para cumprir tal objetivo, a CI passou a 

incorporar profissionais de áreas distintas, a fim de que seus 

conhecimentos especializados colaborassem com a solução dos 

problemas que envolvem a categoria/conceito de informação.  

Alguns dos profissionais pioneiros nas discussões da Ciência da 

Informação, ressaltados por Saracevic (1996, p. 48), são “engenheiros, 

bibliotecários, químicos, linguistas, filósofos, psicólogos, matemáticos, 

cientistas da computação, homens de negócios”. Essa constituição dá à 

CI o caráter interdisciplinar que foi fundamental no processo de criação 

epistêmica do campo. No entanto, Saracevic (1996) destaca as 

contribuições, principalmente, da Biblioteconomia, Ciência da 

Computação, Ciência Cognitiva e Comunicação nos processos iniciais 

de formação da CI. 

Já para Wersig e Neveling (1975), as principais áreas que 

contribuíram para a formação da CI foram a Documentação e a 

Recuperação da Informação. Os mesmos autores ainda complementam a 

presença da Taxonomia, Filosofia, Cibernética, Ciência dos 

Computadores, Linguística, Teoria da Informação e Matemática na CI 

além da Biblioteconomia. 

Algumas publicações também podem ser consideradas marcos no 

processo de constituição da área. O artigo “As we may think”, publicado 
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em 1945 por Vannevar Bush, a publicação dos estudos da teoria da 

“Informatika” de Alexander Ivanovich Mikhailov difundida entre 1966 

e 1969, e o artigo de Harold Borko, publicado em 1968, intitulado 

“Information Science: what is it? ”. Freire (2006) ainda comenta a 

utilização oficial do termo ‘Ciência da Informação’ no ano de 1960 em 

eventos promovidos pelo Georgia Institute of Technology, nos EUA. 

O conceito de CI elaborado por Borko, em 1968, ainda é um dos 

mais utilizados pela área. Segundo Borko, 
 

Information Science is that discipline that 

investigates the properties and behavior of 

information, the forces governing the flow of 

information, and the means of processing 

information for optimum accessibility and 

usability.5 (BORKO, 1968, p. 3, grifo do autor) 

 

É importante ressaltar que, no Século XVIII, de acordo com 

Fourez (1995), há a consolidação tanto pelo meio científico quanto pela 

sociedade em geral, da disciplina vista sob a perspectiva da “matéria 

escolar”. Com isso, o que se conhece por disciplina seria tudo aquilo 

que é ensinado em âmbito educacional e que delimita o objeto científico 

tratado pela ciência. 

No próprio conceito elaborado por Borko (1968), se percebe que 

a definição da CI está focada enquanto uma disciplina que investiga 

propriedades e comportamentos informacionais o que vai ao encontro da 

ideia de disciplina difundida no Século XVIII, comentada anteriormente, 

que separa o que pode ser ensinado em ambientes educacionais das 

concepções que compõem o plano de fundo da ciência. 

A ciência, por sua vez, “emerge pouco a pouco do discurso 

cotidiano” (FOUREZ, 1995, p. 107) a partir de discussões intelectuais 

que formam a epistemologia que fundamenta cada área. E, nesta 

pesquisa, percebe-se a CI e a Biblioteconomia como ciências que 

possuem embasamento epistemológico, e não como disciplinas de 

estudo. Essa compreensão se deve à adoção consciente da perspectiva 

adotada pelos autores utilizados nesta dissertação, tanto os que são 

objeto de estudo (filiados à Escola de Chicago), quanto à maioria dos 

autores citados. 

                                                        
5 “A ciência da informação é aquela disciplina que investiga as propriedades e o 

comportamento da informação, as forças que regem o fluxo da informação e os 

meios de processamento de informações para uma melhor acessibilidade e 

usabilidade. ” (Tradução nossa, 2018) 
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A partir da década de 1970, Saracevic (1996) comenta o período 

de transição do paradigma voltado à recuperação da informação, que 

embasava fortemente a CI, para uma visão mais voltada aos usuários, 

suas interações e ao processo de comunicação da informação. O mesmo 

autor reforça ainda que na década de 1980 ocorre a chegada dos 

conceitos provenientes da área da Administração que passam a fazer 

parte do corpo de conhecimentos pertencentes à CI. 

Por fim, na década de 1990, Saracevic formula uma nova 

definição na qual 
A Ciência da Informação é um campo dedicado às 

questões científicas e à prática profissional, 

voltadas para os problemas da efetiva 

comunicação do conhecimento e de seus registros 

entre os seres humanos, no contexto social, 

institucional ou individual do uso e das 

necessidades de informação. No tratamento destas 

questões são consideradas de particular interesse 

as vantagens das modernas tecnologias 

informacionais. (SARACEVIC, 1996, p.47). 

 

Nota-se que, para Saracevic (1996), a CI é vista enquanto “um 

corpo organizado de conhecimentos e competências” (SARACEVIC, 

1996, p. 60) e não enquanto disciplina, como é mencionado no conceito 

de Borko. 

A evolução da CI, segundo Saracevic (1996) parte de três 

características básicas que seriam a interdisciplinaridade, a relação com 

as tecnologias de informação e, por fim, a participação na sociedade da 

informação. A primeira característica evidenciada pelo autor talvez seja 

a mais perceptível de todas tendo em vista a existência de profissionais 

de diversos segmentos científicos envolvidos no processo de criação da 

área. Além disso, a interdisciplinaridade se faz presente, atualmente, nas 

pesquisas que buscam integrar estudos interessantes às outras ciências 

sob a ótica informacional da qual trata a CI. Isto pode ser verificado, 

inclusive, com a existência de estudos que correlacionam temáticas da 

administração e engenharia de software para a própria análise, 

tratamento e recuperação da informação. 

Quanto às tecnologias de informação, entende-se o forte papel da 

Informática ou Ciência dos Computadores, como apontam Wersig e 

Neveling (1975), e a própria Recuperação da Informação na formação 

da base tecnológica que envolve a CI. O avanço das novas tecnologias 

informacionais e a sua popularização permitiram a ligação da área com 

as demais ciências voltadas especificamente para as tecnologias de 
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informação, em especial aos processos de recuperação da informação e 

armazenamento de dados. 

As duas primeiras características fundamentam a atuação da CI 

na sociedade da informação originando, portanto, a terceira 

característica básica da área. A sociedade da informação que hoje vive 

sobrecarregada de dados e informações, por vezes, não sabe como lidar 

com tais quantidades e a CI colabora por meio de estudos voltados à 

Competência Informacional e com a divulgação de fontes confiáveis de 

informação.  

O contexto social da área também fica evidente nesta terceira 

característica e na própria definição de Saracevic (1996). Afinal, os 

serviços e as pesquisas da CI possuem como foco o atendimento das 

necessidades dos usuários de um determinado contexto de unidade de 

informação ou de um ambiente web, por exemplo, o que demarca, 

também, a vertente humanista da área durante o desenvolvimento de 

suas pesquisas e aplicações práticas. 

Também pensando nos fundamentos da CI, Rabello (2008) 

afirma que existem duas perspectivas que constituiriam a área: prática-

disciplinar e epistemológica. A primeira relaciona-se com a 

interdisciplinaridade na busca por soluções práticas a problemas 

concretos da informação em ambientes informacionais. Já a perspectiva 

epistemológica buscaria aspectos históricos e teóricos que relacionam o 

campo científico e filosófico e que, de acordo com o autor, ainda possui 

algumas lacunas a serem preenchidas tendo em vista que, para ele, a CI 

foi concebida, primeiramente, enquanto disciplina e não a partir de uma 

visão epistemológica.  

Carvalho Silva (2016) vai ao encontro da discussão de Rabello 

(2008) ao afirmar que a constituição do campo do conhecimento da CI 

se dá por dois fenômenos: reprodução/apropriação de teorias 

provenientes de outras áreas e a adaptação dessas teorias no âmbito 

epistemológico. Portanto, no primeiro fenômeno se teria aplicação 

prática de teorias distintas para a solução dessas problemáticas 

cotidianas sem a existência de uma reflexão crítica quanto à escolha 

dessas teorias e sua aplicação. E, no segundo fenômeno, haveria, 

portanto, a preocupação com esse senso crítico de modo a promover o 

diálogo efetivo entre o corpus de conhecimentos da CI e o corpus de 

outras áreas a partir de um debate de cunho epistemológico.   

A discussão das convergências e divergências da CI com áreas 

como a Biblioteconomia e Computação possui uma frequente ocorrência 

nas publicações científicas da área. Saracevic (1996, p. 49) levanta 

como principal ponto semelhante entre as áreas o “compartilhamento de 
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seu papel social e sua preocupação comum com os problemas da efetiva 

utilização dos registros gráficos”. O autor ainda complementa que 

embora se fale em Biblioteconomia e CI, elas não são um mesmo campo 

de estudo. 

É importante considerar que, em um primeiro momento, a 

Biblioteconomia foi essencial para a constituição histórica da CI. Já nos 

dias atuais, percebe-se que são os resultados de pesquisas e ações 

práticas da CI que formam parte essencial da Biblioteconomia. De certa 

forma, essa discussão em torno do que é uma ou outra característica das 

áreas se justifica no campo histórico, mas na prática, atualmente, são 

cada vez mais tênues as fronteiras entre Biblioteconomia e CI. 

 

2.1.2 Os estudos históricos e epistemológicos da CI 

 

Redón-Rojas (2008), destaca três pontos como as principais 

justificativas da importância de investigações epistemológicas na 

Ciência da Informação: autoconhecimento da área, auxiliando, portanto, 

na formulação de sua identidade; autoconstrução a partir da escolha de 

seus fundamentos; e interdisciplinaridade. 

A diversidade de profissionais envolvidos durante o processo de 

criação da Ciência da Informação, como já mencionado, reforça a 

dificuldade de se estabelecer uma epistemologia “da” área. Mas antes de 

se discutir a epistemologia na CI, é preciso refletir sobre o significado 

do termo “epistemologia” e de onde partem as perspectivas adotadas 

nesta pesquisa. 

Japiassu (1977, p. 23) menciona que o “estatuto [da 

epistemologia] está longe de poder ser bem definido, tanto em relação às 

ciências, [...] quanto em relação à filosofia [...]”. Isso fica claro na 

própria definição presente Dicionário de Biblioteconomia e 

Arquivologia, onde Cunha e Cavalcanti (2008, p. 153) definem a 

epistemologia como uma “parte da lógica que se ocupa do estudo crítico 

das ciências, com finalidade de determinar sua origem lógica, seu valor 

e seu alcance”. Além disso, os autores relacionam o termo epistemologia 

com “teoria do conhecimento” utilizando de fontes secundárias para a 

definição proposta que seria o “estudo do valor e dos limites do 

conhecimento e especialmente entre sujeito e objeto” (AURÉLIO, 2001 

apud CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 359).  

Na área da Filosofia, Dutra (2010) afirma que o termo 

“epistemologia” é frequentemente encontrado conforme o sentido 

exposto acima, de “teoria do conhecimento”, por influência da literatura 
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filosófica inglesa. Enquanto que a vertente francesa já observa o termo 

“epistemologia” relacionando-o com “filosofia da ciência”. O autor 

ainda complementa dizendo que “a melhor maneira de saber o que é a 

epistemologia consiste em examinar o que aqueles estudiosos dedicados 

a essa disciplina fizeram e fazem” (DUTRA, 2010, p. 9). 

Nesse sentido, é importante destacar essa dupla pertença da 

epistemologia no contexto contemporâneo, especialmente após a década 

de 1950: a de ser um campo de estudo filosófico com várias 

especificidades junto ao campo científico (KARPINSKI et al, 2018). Do 

ponto de vista epistemológico, o movimento da Escola Sociológica de 

Chicago, objeto de estudo desta dissertação, se pauta no Pragmatismo, 

que será discutido no decorrer do texto.  

Com relação à CI, Oliveira e Crespo (2012), afirmam que se trata 

de uma ciência que não está constituída como deveria devido ao seu 

caráter de ciência emergente, o que impacta diretamente na primeira 

justificativa apontada por Redón-Rojas (2008) que diz respeito à 

formulação de uma identidade para o campo. Esta característica de uma 

“ciência emergente” também influencia na segunda justificativa 

relacionada à autoconstrução que se utiliza de fundamentos bem 

estabelecidos para se embasar. Contudo, como vimos anteriormente, os 

fundamentos da Ciência da Informação são provenientes de diferentes 

áreas como a Cibernética, Informática, Ciências Cognitivas e 

Biblioteconomia. Como consequência, tem-se uma fundamentação 

heterogênea o que não é, necessariamente, um problema, tendo em vista 

que a terceira justificativa abarca a interdisciplinaridade. 

Por isso, é importante considerar as contribuições de Capurro 

(2003) quanto aos paradigmas da CI que, segundo o autor, são três: o 

paradigma físico; o cognitivo; e o social. O primeiro está intimamente 

relacionado com a teoria da recuperação da informação, em especial, aos 

estudos que Claude Shannon e Warren Weaver realizaram entre 1949 e 

1972. Capurro (2003) define que o paradigma físico considera a 

existência de um objeto que manda sinais/mensagens via um transmissor 

até que se chegue ao receptor. Contudo, o autor ainda ressalta que os 

aspectos semânticos e pragmáticos relacionados à informação são 

descartados por Shannon de maneira muito clara e que pode ser 

percebida já a partir do momento em que não se pensa em ‘informação’, 

e sim em um ‘objeto físico’. 

Sobre o paradigma cognitivo, Capurro (2003) se utiliza da teoria 

dos autores Bertram Claude Brookes e Peter Ingwersen. Baseando-se na 

ontologia e epistemologia de Karl Popper, Brookes (1977, 1980) afirma 

que os conhecimentos mentais podem formar uma rede em meio aos 



42  

 

espaços cognitivos. Já os estudos de Peter Ingwersen (1992, 1995, 1999) 

se basearam em aspectos relacionados à teoria do “estado anômalo de 

conhecimento”. Segundo Capurro (2003), Ingwersen, mesmo tendo um 

enfoque social, preocupa-se com a maneira que a informação pode 

transformar o sujeito, partindo da premissa de que este usuário possui 

modelos mentais de “um mundo exterior” que são transformados 

durante o processo informacional. 

Já o paradigma social relaciona a informação com o usuário.  Este 

é o ponto decisivo que distingue este paradigma do paradigma 

cognitivo. Capurro (2003) comenta que 
 

Información no es algo que se comunican dos 

cápsulas cognitivas en base a un sistema 

tecnológico, sino que todo sistema de información 

está destinado a sustentar la producción, 

recolección, organización, interpretación, 

almacenamiento, recuperación, diseminación, 

transformación y uso de conocimientos y debería 

ser concebido en el marco un grupo social 

concreto y para áreas determinadas. (CAPURRO, 

2003, não paginado) 6.  

 

E, com esta afirmativa, percebe-se a mudança de perspectiva do 

paradigma físico no qual se via um objeto transmitindo mensagens, do 

paradigma cognitivo, que priorizava essa informação apenas no meio da 

cognição e, agora, com o paradigma social, a informação tendo sentido a 

partir de grupos sociais que se identificam com ela. Ainda neste aspecto, 

o autor complementa que 
 

Sólo tiene sentido hablar de un conocimiento 

como informativo en relación a un presupuesto 

conocido y compartido con otros con respecto al 

cual la información puede tener el carácter de ser 

                                                        
6 “Informação não é algo que comunicam duas cápsulas cognitivas com base em 

um sistema tecnológico, visto que todo sistema de informação está destinado a 

sustentar a produção, coleta, organização, interpretação, armazenamento, 

recuperação, disseminação, transformação e uso de conhecimentos e deveria ser 

concebido no marco de um grupo social concreto e para áreas determinadas. ” 

Tradução de Ana Maria Rezende Cabral, Eduardo Wense Dias, Isis Paim, Ligia 

Maria Moreira Dumont, Marta Pinheiro Aun e Mônica Erichsen Nassif Borges. 

Disponível em: <http://www.capurro.de/enancib_p.htm>. Acesso em: 13 set. 

2017. 



43 

 

nueva y relevante para un grupo o para un 

individuo (CAPURRO, 2003, não paginado)7.  

 

Para aproximar as discussões feitas até aqui sobre a 

epistemologia com esta dissertação, pode-se afirmar que o conceito de 

“Epistemologia Social” proposto por Jesse Shera se aproxima do 

paradigma social. Contudo, não se entrará neste aspecto enquanto 

fundamentação teórica, já que este autor será analisado também como 

um objeto de estudo da dissertação. O contexto histórico da 

Biblioteconomia e as problemáticas da informação a partir da Segunda 

Guerra Mundial também fazem parte do contexto histórico da CI. 

Quanto aos aspectos epistemológicos, o paradigma social perpassa pelas 

duas ciências – Biblioteconomia e CI – e isso fica evidente a partir da 

utilização de pesquisadores da Biblioteconomia para embasar os 

aspectos teóricos da CI. 

Dessa forma, percebem-se pontos de confluência que evidenciam 

as relações históricas e epistemológicas entre a Biblioteconomia e 

Ciência da Informação.  A partir do que foi apresentado, entende-se que 

alguns pesquisadores fizeram parte na construção dessas relações sob a 

perspectiva da Escola de Chicago. 

 

2.2 ESCOLA SOCIOLÓGICA DE CHICAGO 

 

A Escola Sociológica de Chicago, que também é citada na 

literatura científica como “Escola de Chicago”, é o nome dado a um 

grupo de professores e pesquisadores que, em algum momento, 

exerceram atividades na Universidade de Chicago. As pesquisas que se 

destacaram nesta universidade foram desenvolvidas pelos departamentos 

de Sociologia, Psicologia e Ciências da Comunicação.  

É com o movimento da Escola Sociológica de Chicago que as 

concepções teórico-metodológicas que embasam as variantes deste 

movimento foram formuladas a partir da base filosófica de seus 

pesquisadores. Contudo, para compreender os princípios da Escola de 

Chicago, bem como os estudos realizados pelo movimento na 

                                                        
7 “Só tem sentido falar de um conhecimento como informativo em relação a um 

pressuposto conhecido e compartilhado com outros, com respeito ao qual a 

informação pode ter o caráter de ser nova e relevante para um grupo ou para um 

indivíduo.” Tradução de Ana Maria Rezende Cabral, Eduardo Wense Dias, Isis 

Paim, Ligia Maria Moreira Dumont, Marta Pinheiro Aun e Mônica Erichsen 

Nassif Borges. Disponível em: <http://www.capurro.de/enancib_p.htm>. 

Acesso em: 13 set. 2017. 
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Biblioteconomia, é necessário conhecer as correntes filosóficas e 

sociológicas do que se convencionou chamar “Escola Sociológica de 

Chicago”. 

Embora o foco da presente pesquisa seja a presença do 

movimento na área da Biblioteconomia e não da Sociologia, a Escola de 

Chicago se constituiu a partir de grandes teóricos. Isso porque suas 

teorias se relacionaram diretamente com a visão que permeia o 

movimento estudado. Porém, antes disso, é importante ressaltar que há, 

de acordo com Becker (1996), dois tipos de “Escolas”: as de 

pensamento e as de atividade. Segundo ele, as escolas de pensamento 

são compostas por pessoas que compartilham pensamentos semelhantes 

mesmo nunca tendo se encontrado e, após alguns anos, a sociedade 

identifica estas pessoas com pensamentos semelhantes como parte de 

uma mesma “escola”. Já as escolas de atividade são compostas por 

pessoas que trabalham em conjunto, sem terem, necessariamente, o 

mesmo pensamento. Sendo assim, pode-se dizer que Escola Sociológica 

de Chicago é uma escola de atividade, pois as ideias, embora 

compartilhadas pela maioria dos pesquisadores da Universidade de 

Chicago, nem sempre eram seguidas por todos os membros. No entanto, 

isso não impediu que seus pesquisadores trabalhassem em conjunto e se 

engajassem nas atividades. 

Nesse sentido, Eufrasio (1995, p. 49) destaca que “há, na 

realidade, várias ‘Escolas de Chicago’, cada uma com feições próprias e 

mesmo completamente divergentes em aspectos fundamentais: a de 

filosofia, a de sociologia, a de ciência política, a de economia”. 
 

[...] ao se falar na Escola Sociológica de Chicago, 

nomeia-se [...] um conjunto de linhas de interesse 

e de desenvolvimento de temas, de orientações 

teóricas e de tradições de posturas de investigação 

e tratamentos e procedimentos de pesquisa que, 

oriundos do Departamento de Sociologia de 

Chicago, na sociologia americana certamente se 

diferenciam da produção desenvolvida em outros 

centros ou por outros grupos de investigadores, 

por um certo ‘ar de família’[...]. (EUFRASIO, 

1995, p. 49). 

 

Portanto, para fins desta pesquisa, quando for mencionado o 

termo “Escola Sociológica de Chicago”, remete-se à definição citada 

acima. Quando for utilizada referência à “Escola de Chicago”, estará se 

referindo especificamente ao movimento ligado à Biblioteconomia. 
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O fato da Escola Sociológica de Chicago ser uma escola de 

atividade também é defendido por Martins (2013). Segundo este autor, 

os primeiros docentes pertencentes ao Departamento de Sociologia da 

Universidade de Chicago e que influenciaram as pesquisas realizadas 

durante a década de 1920, período considerado como o início do 

movimento, não possuíam a intenção de criar uma escola sociológica 

propriamente dita.  

Becker (1996), que também é considerado membro desta Escola, 

afirma que a nomeação deste movimento se originou a partir de uma 

“opinião global”. Pois, de acordo com o mesmo autor, é a sociedade 

científica que nomeia esse grupo de pesquisadores como pertencentes da 

“Escola Sociológica de Chicago” num momento posterior. Por nascer 

dentro da Universidade de Chicago, o movimento difere-se dos 

princípios da universidade justamente pela tentativa de junção das 

atividades teóricas com a investigação empírica. A universidade nasce 

com uma visão voltada ao Funcionalismo e ao Positivismo. O primeiro 

se fortalece como corrente inspirada, principalmente, pelos estudos de 

Émile Durkheim. Já o positivismo se faz presente na Psicologia, a partir 

do behaviorismo. 

Para a compreensão histórica das teorias que fundamentam a 

Escola Sociológica de Chicago e, por conseguinte, a Escola de Chicago, 

é necessário destacar, minimamente, a obra de alguns autores. As 

concepções teóricas e posições políticas de John Dewey, Émile 

Durkheim, Theodor Adorno e Max Horkheimer, por exemplo, estão 

presentes no discurso da Escola Sociológica de Chicago. Nos dois 

últimos, suas influências advêm de um campo maior de abordagem que 

é a da Escola de Frankfurt que, em última instância, também perpassa 

pela perspectiva marxista de ciência. Nesse sentido, para analisar as 

contribuições da Escola de Chicago para a Biblioteconomia norte-

americana e as influências para a CI brasileira, é preciso entender o que 

fundamenta este movimento e, consequentemente, os teóricos 

responsáveis, direta ou indiretamente, na criação dessa base. 

 

2.2.1 John Dewey 
 

John Dewey (1859 – 1952) foi um filósofo e pedagogo norte-

americano considerado um dos criadores do que viria a ser chamado de 

Pragmatismo. Ali (2015) ressalta o interesse do teórico nos estudos que 

envolvessem capacidades e habilidades humanas e suas influências no 

desenvolvimento de uma ação social que, consequentemente, 

potencializaria a democracia.  
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Sua contribuição, no âmbito da educação, foi difundida 

fortemente em especial pelas obras “The school and society” (1899), 

“How we think” (1910), “Democracy and education” (1916) e 

“Experience and education” (1938). Suas concepções filosóficas 

influenciaram o próprio desenvolvimento educacional. A renovação das 

teorias e práticas educacionais, além de muito abordado pela Pedagogia, 

não são as únicas contribuições de Dewey. Na verdade, a ligação entre 

seu nome e a criação do Pragmatismo é o principal ponto tratado pela 

literatura nacional. E é o Pragmatismo de Dewey que estabelece a 

ligação deste filósofo com a Escola Sociológica de Chicago. 

De acordo com Ghiraldelli Jr. (2007, p. 16), o pragmatismo 

enquanto doutrina filosófica surge, inicialmente, com Charles Sanders 

Pierce (1939 – 1914) afinal, o mesmo, idealizava “a eliminação dos 

dualismos característicos da metafísica, [...] por meio da noção da 

experiência” sendo esta relacionada aso experimentos realizados em 

laboratórios. No entanto, o que se entendia por “experiência” passa a ter 

outros significados como a noção de “vivência” adotada por William 

James (1842 – 1910). 

O entendimento da experiência atrelada ao sentido de “vivência” 

proposto por James influenciou a compreensão de John Dewey sobre o 

que seria o pragmatismo. Segundo Ghiraldelli Jr (2007), Dewey 

relacionada o termo com o campo da prática social o que permitiria a 

criação de uma noção de pragmatismo que, de acordo com Vieira e 

Karpinski (2018, p. 404), “além de considerar as experiências e 

vivências sociais, considera o próprio meio social e se pauta na 

realização de pesquisas que resultam em algo útil à sociedade”. 

Robert Park (1864 – 1944), um dos principais pensadores da 

Escola Sociológica de Chicago e que será abordado com maior 

propriedade durante o desenvolvimento da dissertação, foi aluno de 

John Dewey na Universidade de Michigan e, com isso, traz muitos dos 

fundamentos deste filósofo para a Escola Sociológica de Chicago. Silva 

(2016) afirma que a base teórica da Escola Sociológica de Chicago é 

feita de fontes como o pragmatismo de William James e Charles 

Sanders Pierce e que, posteriormente, fundamentaram a concepção 

filosófica de John Dewey e George Herbert Mead (1863 – 1931) que 

atuaram como docentes na Universidade de Chicago no início do Século 

XX. 

Ao entrar no corpo docente da Universidade de Chicago, Dewey, 

conforme esclarece Westbrook e Teixeira (2010), solicita o cargo de 

diretor de um novo departamento de Pedagogia no qual seria criada uma 

“escola experimental” que possibilitaria um desenvolvimento prático de 
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suas ideias e teorias. Durante 1894 e 1904, Dewey passou a desenvolver 

sua visão pragmatista a partir, principalmente, da criação da Escola 

Experimental da Universidade de Chicago. Esta Escola se inicia em 

janeiro de 1896 e já em 1903, contava com “140 estudantes, 23 docentes 

e 10 assistentes graduados. A maioria dos alunos procedia de famílias de 

profissionais liberais e muitos eram filhos de colegas de Dewey” 

(WESTBROOK; TEIXEIRA, 2010, p. 22). 

O que viria a ser conhecida como a Escola de Pragmatismo da 

Universidade de Chicago passou a influenciar os demais estudos 

realizados dentro da universidade tendo em vista o diálogo entre 

docentes e pesquisadores de áreas como Sociologia, Comunicação e 

Pedagogia. Além disso, a afinidade dos estudos que buscavam a relação 

da teoria e prática demarcaram a tipologia de pesquisa desenvolvida 

pelo movimento estudado. Contudo, a universidade enquanto ambiente 

institucional, além de propiciar o desenvolvimento de pesquisas que 

beneficiam a sociedade como um todo, também permite a existência de 

“disputas pessoais” entre escolas e profissionais. E com a Escola de 

Pragmatismo de Dewey também não foi diferente. 

Westbrook e Teixeira (2010), em sua obra sobre o filósofo, 

ressaltam que a Escola de Dewey foi conquistando cada vez mais espaço 

dentro da Universidade de Chicago e que chegou a incorporar outra 

escola que havia sido fundada por Francis Parker (1837 – 1902). No 

entanto, os professores e servidores ficaram ressentidos com esta 

incorporação e Alice Chipman Dewey (1859 – 1927), a esposa de 

Dewey que também fazia parte da instituição foi despedida, o que levou 

seu marido a pedir demissão. 

A partir disso, John Dewey passa a fazer sua história na 

Universidade de Columbia, mas deixou um legado que foi levado por 

outros docentes da Universidade de Chicago. O reflexo do pragmatismo 

de Dewey e Mead fez parte das bases filosóficas de futuros docentes do 

curso de Biblioteconomia da Universidade e, portanto, influenciaram as 

concepções do movimento da Escola de Chicago. 

 

2.2.2 Escola de Frankfurt a partir de Adorno e Horkheimer 
 

A Escola Sociológica de Chicago, além de receber influências de 

teóricos pontuais como Dewey e Durkheim, recebe, também, 

contribuições provenientes de outros movimentos, dos quais destaca-se 

a Escola de Frankfurt.  Esta, por sua vez, carrega concepções e 

abordagens teóricas de autores como Adorno e Horkheimer que também 

ajudaram a embasar certos estudos da Escola Sociológica de Chicago. 
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A Escola de Frankfurt surge, em 1924, por Félix Weil que fundou 

o Instituto de Pesquisas Sociais no ano anterior, em 1923, instituto este 

que era conhecido como a casa institucional da Escola de Frankfurt. 

Segundo Lacerda (2013), foi cogitado que o nome do instituto fosse 

“Instituto para o Marxismo” tendo em vista que Weil foi aluno do então 

marxista Karl Korsch. Mas, o cenário alemão da época inviabilizou que 

o instituto recebesse tal nome. 

A teoria social interdisciplinar neomarxista é uma das 

características da Escola de Frankfurt que contava com pesquisadores da 

área das Ciências Sociais e que se difunde, principalmente, a partir 

daquilo que se conhece por “Teoria Crítica da Sociedade” proposto por 

Max Horkheimer (VERAS, 2012).  Ao lado deste teórico, encontra-se 

Theodor Adorno, Ericch Fromm, Friedrich Pollock, Herbert Marcuse e 

Leo Lowenthal que representam a primeira geração da Escola de 

Frankfurt na qual eram feitos estudos com aportes teóricos da sociologia 

antipositivista, da psicanálise e de estudos marxistas que fundamentaram 

os princípios teórico-metodológicos deste movimento (LACERDA, 

2013).  

Ao contrário da Escola Sociológica de Chicago, a Escola de 

Frankfurt possuía uma formação bem consolidada por seus próprios 

integrantes, como fica ressaltado em Santana (2016): 

 
Esta Escola tinha uma sede, o Instituto para 

Pesquisas Sociais; um mestre, Horkheimer, 

substituído depois por Adorno; uma doutrina que 

orientava suas atitudes; um modelo por eles 

adotado, baseado na união do materialismo 

marxista com a psicanálise, criada por Freud; uma 

receptividade constante ao pensamento de outros 

filósofos, tais como Schopenhauer e Nietzsche; e 

uma revista como porta-voz, publicada 

periodicamente, na qual eram impressos os textos 

produzidos por seus adeptos e colaboradores. 

(SANTANA, 2016, não paginado). 

 

É importante esclarecer que a Escola de Frankfurt, embora tenha 

o Marxismo como base, não o trata como sua única doutrina. O 

movimento parte dos princípios marxistas para compreender a sociedade 

daquela época visando uma união entre teoria e prática, concebendo o 

Marxismo sob um ponto de vista autorreflexivo, conforme menciona 

Ribeiro (2016). 
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Alguns conceitos da Escola de Frankfurt são amplamente 

debatidos por outros ramos da ciência como a noção de “indústria 

cultural” e a “cultura de massa”.  Vilela, Pereira e Matias (2006, p. 27) 

mencionam que “a indústria cultural atua, sem restrições, sobre a 

consciência de milhões de pessoas” e ainda complementa que o ser 

humano é visto como um mero objeto e não como um cliente ativo 

dentro da sociedade.  A “Teoria Crítica” de Horkheimer e Adorno visa, 

portanto, que o indivíduo tenha consciência crítica sob aquilo que ele 

consome ou sobre aquilo que lhe é imposto pelos diversos veículos de 

comunicação que alimentam o sistema da indústria cultural que busca a 

alienação da sociedade. 

Os estudos da Escola de Frankfurt foram influenciados 

principalmente pelo contexto da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A 

chamada “Segunda Geração de Frankfurt” que é marcada pela clássica 

produção intitulada “Dialética do Esclarecimento”, surge, justamente, 

neste conturbado período histórico, sendo a própria obra produzida 

durante o exílio de Horkheimer e Adorno. Em “A Dialética do 

Esclarecimento”, Adorno e Horkheimer questionam até que ponto o 

avanço da ciência “humaniza” o ser humano e até que ponto a ciência 

aproxima as pessoas de um estado de barbárie. A partir destas reflexões, 

os autores afirmam que “a ciência é um exercício técnico, tão afastado 

de uma reflexão sobre seus próprios fins como o são as outras formas de 

trabalho sob a pressão do sistema”. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p. 74). 

Também nessa obra, há uma forte crítica à indústria cultural, na 

qual Adorno e Horkheimer não acreditam em escapatórias do sistema de 

alienação produzido e determinado pela própria cultura elitista da época. 

Esse olhar para o ser humano como um ser “genérico”, que possa ser 

substituído incontestavelmente, reforça a ideia de que “a violência da 

sociedade industrial se instalou nos homens de uma vez por todas” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 105). 

É justamente no contexto e na produção intelectual de sua 

segunda fase que a Escola de Frankfurt e a Escola Sociológica de 

Chicago se encontram. Esta, como já dito, fundamentava-se em questões 

e em visões que pretendiam atingir uma compreensão pragmatista da 

sociedade, o que fica bem evidenciado a partir das abordagens de 

pesquisa que envolviam os estrangeiros de Chicago a fim de entender 

como se davam as implicações da inserção dessas pessoas naquela 

comunidade. Goldenberg (2011) relata que as pesquisas realizadas pela 

Escola Sociológica de Chicago eram caracterizadas pela produção de 
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conhecimentos que seriam úteis para a sociedade sanando, portanto, 

problemas concretos vivenciados em Chicago. 

Os pesquisadores Albion Small (1854 – 1926) e William Thomas 

(1863 – 1947) foram os principais precursores das pesquisas envolvendo 

a comunidade local. Becker (1996) ainda comenta que o Departamento 

de Sociologia da Universidade de Chicago publicava, periodicamente, o 

Local Community Fact Book com o intuito de registrar dados 

estatísticos, demográficos, econômicos e sociais para servir como fontes 

de informações para pesquisas de áreas como saúde, economia e 

arquitetura.  

Embora as abordagens não sejam as mesmas para ambas as 

escolas, o contexto mundial de globalização, evidenciado pelas culturas 

de massa e pela forte onda imigratória mundial, possibilitou a expansão 

dos estudos destes movimentos e a possibilidade de investigações mais 

profundas sob a perspectiva social. Sob o ponto de vista da Escola de 

Frankfurt, isto fica evidenciado a partir dos estudos sobre a indústria 

cultural e, sob a visão da Escola de Chicago, por meio dos estudos 

voltados às minorias sociais. 

Tão forte foi essa discussão filosófica e sociológica acerca da 

sociedade, do indivíduo, das classes sociais e da própria ciência que, 

como vimos, a Escola Sociológica de Chicago perpassa desde a própria 

área das Ciências Sociais refletindo na Psicologia, Economia e 

Educação, por exemplo. 

 

2.2.3 Émile Durkheim 

 

As teorias de Émile Durkheim também podem ser encontradas 

em obras publicadas por autores relacionados à Escola de Chicago. A 

influência ou determinação do fator social evidenciado por Shera (1977) 

se assemelha à discussão da condicionante social na vida do indivíduo, 

defendida por Durkheim. Becker (1996) afirma que o trabalho do 

sociólogo também era utilizado por Robert Park na Universidade de 

Chicago de modo consciente. Embora a filosofia de Durkheim não seja 

utilizada na íntegra pela Escola Sociológica de Chicago, as concepções 

elaboradas por ele embasaram as teorias difundidas pelo movimento.  

Émile Durkheim, nasceu e viveu na França de 1858 a 1917 e é 

considerado um dos fundadores das Ciências Sociais. Acreditava no uso 

de métodos científicos aplicados à sociedade e defendia a existência de 

uma ciência que se preocupasse com os fenômenos sociais a partir de 

um olhar coletivo, e não com a visão de que os fenômenos acontecem 

apenas pelas experiências de cada indivíduo. 
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Segundo Vares (2011), a formação intelectual de Durkheim 

transita entre os empiristas ingleses e racionalistas franceses tendo uma 

forte ligação com o positivismo de Comte. O sociólogo defende que a 

Sociologia, seguindo a objetividade da ciência, pode analisar os “fatos 

sociais” considerando-os como um objeto de estudo, como “coisa”. Em 

sua obra “As regras do método sociológico”, Durkheim (2001, p. 40) 

define o “fato social” como “toda a maneira de fazer, fixada ou não, 

suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior: ou então, 

que é em geral no âmbito de uma dada sociedade tendo, ao mesmo 

tempo, uma existência própria, independente das suas manifestações 

individuais”. A partir deste conceito, o autor evidencia como a 

Sociologia costuma analisar esses fatos e sugere a aplicação de métodos 

que tornariam essa análise mais próxima do que era realizado pelas 

ciências clássicas que adotam a objetividade dos estudos como aquilo 

que determina o caráter científico da pesquisa.  

É justamente essa objetividade que Durkheim procura trazer em 

toda a sua discussão e é esse olhar diferente dele para com os estudos 

sociológicos que o tornam um autor tão importante não só em sua época, 

mas, também, para as Ciências Sociais que passam a se repensar, como 

afirma Lemos e Gusmão (2003), a partir dos anos 1970 com a quebra do 

paradigma baseado na hegemonia do determinismo econômico.  

Reafirmando a cientificidade de seu método, Durkheim (2001) 

comenta que 
Se encontrarmos um critério, objetivo, inerente 

aos próprios fatos, que nos permita distinguir 

cientificamente a saúde da doença nas diferentes 

ordens dos fenômenos sociais, a ciência estará em 

condições de esclarecer a prática permanecendo 

fiel ao seu próprio método. (DURKHEIM, 2001, 

p. 69). 

 
E, por fim, conclui: “[...] o nosso método é objetivo. É totalmente 

dominado pela ideia de que os fatos sociais são coisas e devem ser 

tratados como tais” (DURKHEIM, 2001, p. 149). 

Em outra obra intitulada “Da divisão do trabalho social”, 

Durkheim aprofunda a relação indivíduo e sociedade, como essa relação 

influencia na própria organização social e na maneira que a sociedade se 

estrutura a partir da divisão do trabalho. Também é neste livro que o 

autor explica aquilo que ele denomina como “consciência coletiva ou 

comum”, no qual “o conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à 
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média dos membros de uma mesma sociedade forma um sistema 

determinado que tem vida própria” (DURKHEIM, 2008, p. 50). 

As aproximações entre o trabalho de Durkheim e as pesquisas da 

Escola Sociológica de Chicago se dão a partir dessa obra que aborda, em 

um plano secundário, a imigração, que influenciou diretamente a 

produção científica da Universidade de Chicago como um todo. Porém, 

Durkheim não estava preocupado com a imigração propriamente dita. 

Quando escreve, sua atenção está voltada para os impactos que o 

movimento imigratório traz para a sociedade e como se dá essa relação 

que interfere na própria organização social. Afinal, a chegada de muitos 

imigrantes em qualquer localidade influencia os aspectos culturais, 

econômicos, populacionais e no suporte que a localidade precisa ter para 

atender tanto às demandas que já existiam quanto as que chegam junto 

com esses imigrantes.  

Oliveira (2014) faz um levantamento sobre a imigração a partir 

da “Sociologia Clássica” e destaca os pontos de convergência de Marx, 

Durkheim, Weber e Simmel (colega de Albion Small, fundador do 

Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago) com os 

estudos acerca dos imigrantes realizados pelos pesquisadores do 

movimento da Escola Sociológica de Chicago. O autor afirma, que 
 

[...] a contribuição durkheimiana ao tema da 

imigração pode ser percebida ainda nos estudos 

sobre integração e socialização. Socialização 

através da educação e, sobretudo, da disciplina, e 

integração graças à divisão do trabalho e à atuação 

do Estado são questões chave na obra 

durkheimiana. (OLIVEIRA, 2014, p. 78). 

 

É a partir de Thomas e Small que surge, então, um projeto 

voltado ao estudo empírico da vida social em Chicago que objetivava 

verificar os impactos dos variados grupos de imigrantes que adentravam 

na cidade, o que conversa muito com a proposta de Durkheim na obra 

“Da divisão do trabalho social”. Embora o foco do autor não fosse 

especificamente os imigrantes, e sim as relações entre os indivíduos que 

formam determinada sociedade, o que fica claro na afirmação de que “a 

massa da população não se divide mais de acordo com as relações de 

consanguinidade, reais ou fictícias, mas segundo a divisão do território. 

Os segmentos não são mais agregados familiares, mas circunscrições 

territoriais” (DURKHEIM, 2008, p. 169). 
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Por fim, se percebe o movimento da Escola Sociológica de 

Chicago como um movimento criativo, que busca em outras áreas 

teorias, métodos e abordagens a fim de criar novos modelos para os 

pesquisadores vinculados à Escola. Além disso, é perceptível a 

influência de Durkheim, bem como da Escola de Frankfurt que 

dialogam diretamente com o movimento da Escola Sociológica de 

Chicago, sem deixar de mencionar o Pragmatismo de John Dewey que 

fundamenta a Escola. Estas aproximações para com a Escola 

Sociológica de Chicago refletem na extensão desse movimento para as 

mais variadas áreas, como a Biblioteconomia. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

As subseções seguintes tratam da caracterização da pesquisa bem 

como dos fundamentos metodológicos que embasaram tanto o processo 

de coleta, quanto o tratamento e a análise dos dados obtidos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO E FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo é predominantemente qualitativo, mas também 

se utiliza de dados quantitativos. No primeiro momento seu foco é a 

contribuição da Escola de Chicago para a Biblioteconomia norte-

americana o que será discutido de maneira qualitativa. Posteriormente, 

se verifica as influências da Escola de Chicago na CI brasileira, por 

meio de uma análise quantitativa dos dados. Segundo Minayo, 

Deslandes e Gomes (2013, p. 21), a pesquisa qualitativa “trabalha com o 

universo das significações, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes”. Já a pesquisa quantitativa, para Lira (2014, p. 

26), “centra-se em números e tabelas, caracterizando-se, portanto, pelo 

emprego da quantificação na coleta de informações [...]”.  

Com relação à descrição da metodologia, a pesquisa exploratória, 

para Lira (2014, p. 24), é utilizada “quando o fenômeno ainda não foi 

abundantemente estudado por outros autores e os dados são poucos”. As 

buscas iniciais acerca das contribuições da Escola de Chicago no âmbito 

da Ciência da Informação apontavam para a escassez de material focado 

nas contribuições deixadas pela Escola. Isto porque o movimento é 

conhecido e referenciado na literatura nacional da área, mas suas 

contribuições não são evidenciadas e nem foram encontrados materiais 

acerca da constituição histórica do movimento, seus associados e as 

temáticas desenvolvidas por estes. A pouca discussão, na literatura 

científica brasileira da CI acerca da temática caracteriza a dissertação 

enquanto pesquisa exploratória, conforme a definição de Lira (2014). 

Quanto aos métodos empregados, a presente pesquisa é 

bibliográfica, pois tem como fontes de informação materiais já 

publicados e que serão descritos na subseção seguinte. De acordo com 

Gil (2010), 

 
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

reside no fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente. Essa vantagem torna-se 
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particularmente importante quando o problema de 

pesquisa requer dados muito dispersos pelo 

espaço. (GIL, 2010, p. 30) 

 

Portanto, devido à dispersão de dados relacionados à Escola de Chicago, 

seus pesquisadores e a produção científica acerca deste movimento, 

entende-se que a pesquisa bibliográfica é o melhor recurso 

metodológico. 

A primeira fase de análise e interpretação do material 

bibliográfico consistiu em duas etapas críticas, uma externa e outra 

interna, conforme ensinam Marconi e Lakatos (2009). A primeira etapa 

se refere à crítica externa que abrange a crítica do texto, da autenticidade 

e da proveniência. A crítica do texto verifica se o mesmo foi publicado 

pelo autor ou por outra pessoa e se foram feitas modificações no 

material. A crítica da autenticidade preocupa-se em determinar as 

circunstâncias da publicação como autor, local e data. Já a crítica da 

proveniência, segundo Marconi e Lakatos (2009) 
 

[...] varia conforme a ciência que utiliza. Em 

História, tem particular importância o estudo de 

onde provieram os documentos; em Filosofia, 

interessa muito mais discernir até que ponto uma 

obra foi mais ou menos decalcada sobre outra. 

(MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 49). 

 

A crítica interna pode se dividir em: crítica de interpretação ou 

hermenêutica, e crítica do valor interno do conteúdo. A primeira 

preocupa-se com o sentido que o autor gostaria de transmitir com aquele 

conteúdo, ou seja, aquilo que se entende que foi o que motivou o autor 

do texto a escrever sobre aquele assunto. A última, por sua vez, carrega 

a presença de um juízo de valor acerca da representação daquele 

trabalho e das ideias transmitidas a partir dele, que foca no motivo pelo 

qual aquele assunto foi abordado de determinada maneira pelo autor. 

Na segunda fase é feita a decomposição dos elementos essenciais 

de análise e classificação, na terceira é realizada a generalização do 

material e, por fim, na quarta fase é realizada a análise crítica do mesmo.  

Para historiar o processo de formação da Escola de Chicago, foi 

realizada uma pesquisa por meio do método histórico que 
 

Consiste em investigar acontecimentos, processos 

e instituições do passado para verificar a sua 

influência na sociedade de hoje, pois as 
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instituições alcançaram sua forma atual através de 

suas partes componentes, ao longo do tempo, 

influenciadas pelo contexto cultural particular de 

cada época. Seus estudos, para uma melhor 

compreensão do papel que atualmente 

desempenham na sociedade, deve remontar aos 

períodos de sua formação e de suas modificações. 

(MARCONI; LAKATOS 1990, p. 31) 

 

Marconi e Lakatos (2009) ainda complementam que o método 

histórico permite o preenchimento de vazios a partir do entrelaçamento 

dos fatos. Neste caso, sabe-se que o movimento da Escola de Chicago 

surge a partir das pesquisas realizadas por professores que, em sua 

maioria, estavam associados à Universidade de Chicago. 

A partir da investigação desses acontecimentos que envolvem a 

Universidade de Chicago e a Escola de Chicago, foi possível a 

delimitação dos profissionais envolvidos com o movimento e, com o 

entrelaçar desses fatos, o método histórico possibilita que se tenha um 

percurso norteador para as demais etapas de análise. Portanto, a presente 

pesquisa caracteriza-se como, qualiquantitativa e exploratória, do tipo 

bibliográfica, sem delimitação cronológica, a partir do método histórico. 
 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A construção dos procedimentos metodológicos para a realização 

desta pesquisa pauta-se no alcance dos objetivos específicos elencados 

na seção um.  A fim de relembrar os objetivos e associá-los aos métodos 

utilizados, foi construído o quadro abaixo. 
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Quadro 1 – Procedimentos metodológicos. 

OBJETIVOS MÉTODO/COLETA 

DE DADOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

a) Historiar o processo de 

formação da Escola de 

Chicago, suas 

concepções teórico-

metodológicas, 

principais 

pesquisadores e a 

relação deste 

movimento com a 

Biblioteconomia norte-

americana; 

 

- Pesquisa 

bibliográfica 

 

- Abordagem do 

método histórico 

 

 

- História da 

Universidade de 

Chicago à Escola de 

Chicago 

 

- Relações dos 

principais 

pesquisadores 

envolvidos neste 

processo histórico 

b) Discorrer sobre os 

principais 

pesquisadores, obras e 

conceitos que se 

destacaram na área de 

Biblioteconomia norte - 

americana a partir das 

perspectivas teórico-

metodológicas da 

Escola de Chicago 

 

- Levantamento da 

produção intelectual 

dos pesquisadores 

encontrados 

 

- Pesquisa 

bibliográfica 

 

- Abordagem do 

método histórico 

 

- Produção intelectual 

dos pesquisadores 

encontrados 

 

- Principais temáticas 

abordadas pelos 

pesquisadores da 

Escola de Chicago 

c) Buscar publicações na 

área de Ciência da 

Informação que versem 

sobre autores e/ou 

temas relacionados à 

Escola de Chicago na 

produção científica 

brasileira; 

- Levantamento das 

publicações nacionais 

 

-Pesquisa 

bibliográfica 

 

- Lista de publicações; 

corpus para análise 

d) Investigar em que 

subáreas da Ciência da 

Informação os autores 

brasileiros mais 

utilizam os recursos 

teórico-metodológicos 

da Escola de Chicago 

- Análise e 

interpretação do 

corpus 

 

- Pesquisa 

bibliográfica 

- Subáreas da CI mais 

influenciadas pelos 

recursos teórico-

metodológicos da 

Escola de Chicago. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Para que se cumpra o primeiro objetivo específico desta pesquisa, 

foi realizada uma busca com relação à história da Universidade de 

Chicago.  

Para este levantamento, utilizou-se a Journal Storage 

(JSTOR), biblioteca digital que disponibiliza artigos, livros e fontes 

primárias de revistas de diversas áreas do conhecimento. O acesso ao 

material disponibilizado pela biblioteca JSTOR pôde ser efetuado por 

meio do Virtual Private Network (VPN) da UFSC e os materiais 

encontram-se em formato PDF, possibilitando o download dos mesmos. 

Em uma busca exploratória sobre a Escola de Chicago, identificaram-se 

materiais de cunho administrativo publicados pela Universidade de 

Chicago no período do movimento estudado que revelam não só a 

publicação científica dos docentes como também retratam os bastidores 

administrativos da instituição. Portanto, se decidiu por incluir tal 

biblioteca como fonte para esta primeira etapa da pesquisa dada a 

possibilidade de acesso a esses materiais que auxiliam no processo de 

construção histórica do movimento da Escola de Chicago.  

Neste primeiro momento, por meio da busca avançada do termo 

“Chicago School” aplicado sob os filtros de ‘artigos e livros’ para tipos 

de documento, ‘leitura e download’ para tipos de acesso e com idioma 

em inglês8 nas áreas de “Communication Studies”, “Education”, 

“Library Science”, “Philosophy” e “Sociology”, foi recuperado um total 

de 793 documentos. Estes documentos, após um filtro que eliminou 

aqueles que continham informações relacionadas à Universidade de 

Chicago e que não faziam parte das áreas destacadas acima e, também, 

os documentos repetidos ou que não traziam informações significantes 

para a busca, obteve-se um corpus total de 49 documentos que sofreu 

análise por leitura transversal. 

Os profissionais relacionados/mencionados nas 49 publicações 

selecionadas foram pesquisados, individualmente, no buscador do 

Google para complementação de dados acerca de sua formação e datas 

relevantes no processo de reconstrução histórica da Universidade de 

Chicago. Neste aspecto, ressalta-se que muitos dados foram encontrados 

em obituários. A leitura destes documentos foi guiada pela perspectiva 

do método histórico que consiste numa análise crítica, por parte do 

pesquisador, das fontes, do sujeito produtor deste material e do contexto 

histórico-social no qual tais documentos passaram a existir. A partir 

desta análise, foi possível a criação de um fluxograma que retrate a 

relação entre esses pesquisadores partindo do Departamento de 

                                                        
8 Foi realizada a busca em português, mas esta não retornou resultados. 
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Sociologia da Universidade de Chicago, que embasa a então Escola de 

Chicago, até a Graduate Library School da Universidade de Chicago 

que foi influenciada pelos estudos sociológicos realizados na mesma 

instituição. Os resultados encontrados na primeira etapa desta pesquisa 

serão apresentados na seção 4.1 desta dissertação. 

Já com os nomes dos envolvidos com a Graduate Library School, 
realizou-se uma investigação acerca da produção intelectual desses 

pesquisadores para identificar os principais temas abordados. Para isso, 

fez-se na biblioteca digital JSTOR e na Library and Information Science 

Abstracts (LISA), um levantamento com o nome de cada pesquisador 

sob o filtro autor. A escolha da Library and Information Science 
Abstracts como fonte para esta pesquisa justifica-se pela extensa 

cobertura de material da área (ao todo mais de 300 periódicos) 

relacionados diretamente com a Biblioteconomia.  

Continuando o levantamento dos documentos, o filtro autor 

também foi aplicado nas bibliotecas da Universidade Federal de Santa 

Catarina e da Universidade do Estado de Santa Catarina dada a 

possibilidade de retirada do material, caso encontrado. No total, foram 

recuperados 107 documentos que após selecionados, desprezando as 

duplicatas, resenhas e/ou materiais que não fossem de autoria dos 

pesquisadores envolvidos, resultou num corpus de análise com 21 

documentos. Destes, sete documentos são relacionados a Lee Pierce 

Butler, 10 documentos são de autoria de Lester Eugene Asheim e quatro 

documentos são de Jesse Hauk Shera. Com a leitura das obras 

recuperadas, foi possível elencar os assuntos abordados por estes 

pesquisadores e que foram desenvolvidos durante e após seu 

envolvimento com a Escola de Chicago cumprindo, portanto, o segundo 

objetivo específico deste trabalho. 

Para atendimento ao objetivo específico “c”, foi realizada uma 

busca na Base de Dados de Periódicos na Ciência da Informação 

(BRAPCI), sem limite cronológico para construção do corpus. 

Considerando que o objetivo da pesquisa é verificar as publicações que 

versem sobre a Escola de Chicago e suas temáticas de estudo, entende-

se que as publicações indexadas na BRAPCI devem retratar o que se 

publica nacionalmente na área da Ciência da Informação. Além da 

BRAPCI, a busca foi realizada na Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC) 

considerando a possibilidade de pesquisadores brasileiros publicarem 

em âmbito internacional. Por fim, a busca também se fez pela LISA 

dada a extensa cobertura da base. 



61 

 

No entanto, para cada base foi preciso estabelecer uma estratégia 

de busca específica. Na BRAPCI, as strings utilizadas foram “Pierce 

Butler”, “Lester Asheim”, “Jesse Shera”, “Epistemologia Social” e 

“Censura”. Em todas as buscas se aplicou o filtro de “Palavras-chave” 

sendo que, no termo “Censura”, também foi verificado o título, resumo 

e palavras-chave denominadas pelo autor do documento a fim de 

identificar os trabalhos relacionados às unidades de informação, dada a 

abrangência do termo.  

Na busca realizada na REDALYC, manteve-se as strings 

consultadas na BRAPCI com o acréscimo de “Censura AND 

Bibliotec*”. Neste caso, os filtros aplicados foram: artigos e Ciência da 

Informação, além da verificação das instituições dos autores, incluindo 

apenas instituições brasileiras tendo em vista que o presente estudo está 

focado na produção científica nacional.  

Já na LISA, as strings utilizadas foram: “Pierce AND Butler”, 

“Jesse” AND “Shera”, “Epistemology” AND “Social”, “Epistemologia” 

AND “Social”, “Censura” AND “Bibliotec*”, “Censura” AND 

“Biblioteconomia”, “Censura” AND “Livros”, “Censorship” AND 

“Librar*”, “Censorship” AND “Librarianship”, “Censorship” AND 

“Library Science”.  Os filtros aplicados, portanto, eram: todos os 

assuntos e indexação, periódicos acadêmicos e revisado por pares. 

No quadro abaixo (Quadro 2), é possível verificar a quantidade 

total de documentos recuperados nas três etapas de busca. Após a 

obtenção do número total de documentos do corpus fez-se uma exclusão 

das duplicatas já que muitos documentos relacionados a Jesse Shera 

também estavam vinculados à epistemologia social. Por fim, o corpus 

de análise é de um montante de 26 documentos. 
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Quadro 2 – Número de documentos recuperados e selecionados para a pesquisa. 

 Docs. Recuperados Docs. Selecionados 

Pierce Butler 5 1 

Lester Asheim 0 0 

Jesse Shera 28 10 

Epistemologia Social 56 13 

Censura 259 8 

TOTAL 320 32 

Número de duplicatas  6 

CORPUS FINAL  26 Documentos 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A última etapa de análise, a fim de cumprir com o último objetivo 

específico desta pesquisa, infere-se a partir do número total de 

documentos presentes no corpus, quais subáreas da CI são influenciadas 

pelos recursos teórico-metodológicos da Escola de Chicago.  

Dentre as classificações existentes que subdividem a CI, se 

considerou a possibilidade de uso das categorias mencionadas pelo 

Tesauro do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), da LISA e a classificação JITA.  No entanto, objetivando uma 

categorização em nível geral, foi determinado que os autores que 

compõem o corpus documental desta pesquisa seriam categorizados 

com base na classificação JITA.  

Segundo Café e Barros, (2016, p. 110), a classificação JITA é 

“um esquema de classificação da área de Ciência da Informação (CI) 

utilizado pelo repositório internacional E-Lis”. Este instrumento foi 

elaborado por José Manuel Barrueco Cruz, Imma Subirats Coll, Thomas 

Krichel e Antonella De Robbio, sendo o nome JITA, portanto, um 
acrônimo das iniciais de seus autores. Para esta pesquisa, foram 

adotadas apenas as grandes classes e principais subclasses presentes no 

instrumento selecionado, de acordo com sua versão traduzida para o 

português, por Cassandra Lúcia de Maya Viana. 
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A classificação do corpus foi com base nas grandes classes da 

JITA que podem ser verificadas no Quadro 3, abaixo. Por meio dessa 

classificação e pela análise quantitativa dos dados, é possível verificar 

na produção nacional quais subáreas da CI mais se entrelaçam com as 

contribuições deixadas pelo movimento da Escola de Chicago. Neste 

estudo, chamaremos de “subáreas” da CI, as grandes classes da 

classificação JITA (ilustradas na cor azul) e por subclasses, as 

subclasses ilustradas nas cores rosa e branco. 

 

Quadro 3 – Categorização das Subáreas e subclasses da CI. 

1. Teorética e Generalidades: nível geral 

A. Aspectos teóricos e gerais de bibliotecas e informação 

B. Uso da informação e sociologia da Informação 

2. Funcionalidades orientadas ao usuário, de direção e de 

gerenciamento: nível intermediário (inclui questões socioeconômicas e 

legais) 

C. Usuários, nível de instrução e leitura 

D. Bibliotecas como coleções físicas 

E.  Publicações e questões legais 

F.  Gerenciamento 

G.  Indústria, profissão e formação 

3.  Objetos, aspectos pragmáticos, aspectos técnicos: nível específico 

H.  Fontes de informação, suportes e canais 

I.  Tratamento da informação para serviços de informação 

J.  Serviços técnicos em bibliotecas, arquivos, museus 

K.  Técnicas de armazenamento 

L.  Tecnologia da informação e tecnologia de biblioteca 

Fonte: Adaptado pela autora a partir da Classificação JITA (2018). 

 

Durante a leitura do corpus, foi verificado que um dos 

documentos recuperados sob a termo “Epistemologia Social” tratava de 

outra teoria de epistemologia, voltada para as áreas de Matemática e 

Física, não caracterizando tal documento como um discurso proveniente 

das contribuições teórico-metodológicas da Escola de Chicago. Sendo 

assim, tal documento foi retirado da análise e o corpus final que foi lido, 

analisado e categorizado, conta com 25 artigos. 

A fim de aprofundar a discussão dos resultados no aspecto 

qualitativo do conteúdo dos artigos, foram selecionados apenas os 
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publicados em revistas com maior nível no Qualis Periódicos da Capes. 

Segundo Oliveira, et al (2015), 
 

O Qualis fornece assim um índice que infere a 

qualidade das revistas, pesquisas técnicas e 

científicas dos programas de pós-graduação do 

Brasil, influenciando a quantidade e a qualidade 

de submissões de cada título, pois os títulos que 

melhor se classificam, pontuam mais pelos 

programas de pós graduação e também para a 

progressão funcional dos autores. (OLIVEIRA, et 

al¸2015, p. 70). 

 

Sendo assim, se decidiu pela descrição dos artigos publicados em 

periódicos classificados com estrato A, segundo a avaliação da CAPES 

na área de Comunicação e Informação, e que estivessem entre os três 

periódicos com maior número de artigos coletados no corpus, descritos 

na seção 4.3 desta pesquisa. Tal decisão levou em conta o relatório de 

Avaliação Quadrienal da Capes 2017 da área em questão, e o fato destes 

periódicos classificados em estrato A estarem indexados em bases como 

Web of Science, Scopus ou SciELO, que são bases de grande 

visibilidade para a área da CI. 

Abaixo, segue um fluxograma que sintetiza as etapas realizadas 

durante os procedimentos metodológicos desta dissertação. 

Figura 1 – Etapas da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa estão dispostos nos 

seguintes itens e encontram-se separados em três “partes”. Na primeira 

parte, se apresenta a Escola de Chicago, iniciando com a história da 

Universidade de Chicago até o momento de criação e consolidação do 

movimento intelectual, objeto de estudo nesta dissertação. Na segunda 

parte, os principais pesquisadores envolvidos com o movimento 

intelectual da Escola de Chicago são apresentados, bem como suas 

principais obras e teorias. A partir deste ponto, se insere a terceira parte 

do trabalho, na qual se discute e analisa a literatura científica nacional 

que, de alguma forma, dialoga com as contribuições teórico-

metodológicas da Escola de Chicago. 

 

4.1 DA UNIVERSIDADE À ESCOLA DE CHICAGO 

 

No Brasil, são esparsas as referências sobre a história da 

Universidade de Chicago e a emergência das escolas de pensamento em 

seu interior. Contudo, é importante iniciar este tópico esclarecendo que, 

de fato, existiram duas Universidades de Chicago. Segundo Goodspeed 

(1910), a primeira Universidade de Chicago, criada em 1856, surgiu a 

partir do desejo do juiz Stephen A. Douglas que possuía interesse em 

estabelecer uma escola em Chicago e, por isso, doou um novo hectare 

para construção do prédio em Cottage Grove. Em 1857 se iniciaram os 

trabalhos de ensino na Universidade e em 1860 foi emitido o primeiro 

catálogo da instituição.  

Por volta de 1865, outro catálogo foi lançado na Universidade de 

Chicago e foi o primeiro a anunciar a existência do Observatório 

Dearborn, que contava com o maior telescópio refrator do mundo, até 

então, em meio a seus equipamentos (GOODSPEED, 1910). Neste 

mesmo ano, foi erguido um edifício central conhecido como “Douglas 

Hall” em homenagem ao fundador da instituição que havia falecido em 

três de junho de 1861. 

Em outubro de 1871, um incêndio com dois dias de duração 

deixou a cidade de Chicago devastada. De acordo com Altman (2012), 

foram 17.450 casas destruídas, cerca de 300 mortos e, 

aproximadamente, 100 mil pessoas desabrigadas. As causas do incêndio 

ainda não foram bem definidas, o que se sabe é que a grande quantidade 

de casas de madeira e o tempo seco foram os fatores que contribuíram 

para que as chamas se estendessem pelo local. A teoria mais aceita até 

então para justificar o início do incêndio, segundo Altman (2012), diz 
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respeito a uma vaca, de propriedade de O’Leary, que teria derrubado 

uma lamparina no estábulo de uma das fazendas locais. Contudo, há 

discussões de que o incêndio teria sido provocado por uma pessoa, mas 

nenhuma das duas teorias foi comprovada até hoje tendo em vista que, 

em 1897, o Conselho Municipal de Chicago inocentou O’Leary e seu 

animal. Durante este episódio, a Universidade de Chicago também foi 

atingida e precisou se reestabelecer. 

Em 1875, já em funcionamento novamente, a Universidade de 

Chicago passou a admitir que mulheres assistissem às aulas 

informalmente, sem direito a diploma, mas submetidas aos mesmos 

testes de admissão que os homens (GOODSPEED, 1910). Contudo, 

embora a Universidade de Chicago tenha funcionado por mais alguns 

anos após o incêndio de 1871, Eufrasio (1995), afirma que a instituição 

sobreviveu de forma precária tendo em vista sua falência em 1885 por 

questões financeiras, quando a companhia de seguros tomou a 

propriedade sob hipoteca. 

Embora esta primeira Universidade de Chicago não tenha ficado 

ativa por muito tempo, entende-se que a importância dada à pesquisa e 

tecnologia, o que pode ser exemplificada pelo Observatório Dearborn, e 

a abertura para que as mulheres pudessem se inserir no ambiente 

acadêmico, já demonstram a abordagem diferenciada que a instituição 

dava às questões do ensino. No entanto, são poucos os registros que 

mencionam a história desta primeira universidade, até em função do 

incêndio que atingiu a instituição. Contudo, ainda foi possível recuperar 

uma imagem referente ao prédio principal da primeira universidade por 

meio do arquivo fotográfico da Universidade de Chicago atual. 

Figura 2 – A primeira Universidade de Chicago (1857-1885): Douglas Hall. 

 
Fonte: Oscar and Associates, [entre 1857 e 1885]9. 

                                                        
9 Credit Line solicitada pela página do Arquivo Fotográfico da Universidade de 

Chicago para o uso das fotos: Univeristy of Chicago Photographic Archive, 
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No ano de 1890 foi fundada uma nova Universidade de Chicago, 

que se encontra ativa até os dias atuais, por meio de uma doação feita 

por John D. Rockefeller, mas que passou a atender seus alunos a partir 

de 1892. Após a leitura da carta de Rockefeller para o presidente e 

curadores da Universidade de Chicago, os curadores explanam que 

Rockefeller não tinha a intenção de interferir na Universidade opinando 

quanto aos funcionários ou aos métodos de ensino que seriam aplicados 

na instituição. 
 

Mr. Rockefeller has never permitted the university 

to bear his name, and consented to be called its 

founder only at the urgent request of the board of 

trustees. He has never suggested the appointment 

or removal of any professor. Whatever views may 

have been expressed by members of the faculty he 

has never indicated either assent of dissent. He 

has never interfered directly or indirectly with that 

freedom of opinion and expression which is the 

vital breath of a university, but has adhered 

without deviation to the principle that while it is 

important that university professors is their 

conclusions be correct, it is more important that 

their teaching, they be free.10 (AMERICAN 

ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT 

OF SCIENCE, 1910, p. 951) 

 

Essa liberdade idealizada por Rockefeller foi propagada pelos 

diversos departamentos que constituíram a instituição. Como será 

possível observar ao final desta seção, os docentes da Universidade de 

Chicago não só tinham liberdade na escolha de seus métodos como 

                                                                                                                     
[apf2-05358], Special Collections Research Center, University of Chicago 

Library ([20--?]) 
10 “O Sr. Rockefeller nunca permitiu que a universidade tivesse seu nome, e 

consentiu ser chamado de ‘fundador’ somente devido ao pedido urgente do 

conselho de curadores. Ele nunca sugeriu a nomeação ou remoção de qualquer 

professor. Quaisquer que tenham sido as opiniões expressas pelos membros da 

faculdade, ele nunca indicou assentimento de dissidência. Ele nunca interferiu 

direta ou indiretamente com aquela liberdade de opinião e expressão que é o 

alento vital de uma universidade, mas aderiu sem desvio ao princípio de que, 

embora seja importante que os professores universitários tenham suas 

conclusões corretas, é mais importante que em seu ensino, sejam livres. ” 

(Tradução nossa, 2018) 
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acreditavam na importância da realização de pesquisas de qualidade e de 

rigor científico. Este fato ocorria mesmo que as abordagens mais 

adequadas não fossem as que comumente se utilizavam em outras 

instituições de ensino. 

Sobre a organização institucional, a Universidade de Chicago 

historicamente contou com uma estrutura hierárquica um pouco 

diferente da que foi e continua sendo utilizada no contexto brasileiro. 

Esse fato pôde ser notado por meio da leitura das fontes citadas nesta 

seção. No Brasil, as universidades federais possuem o reitor, autoridade 

máxima institucional e, seus centros contam com diretores. Já na 

Universidade de Chicago, o que no Brasil é chamado de reitor, lá é 

chamado de presidente e, os que aqui se chamam “diretores de centro” 

e/ou “chefes de departamentos”, lá são os reitores dos departamentos. 

Assim, encontram-se menções, por exemplo, ao Reitor do Departamento 

de Sociologia, ao Reitor do Departamento de Pedagogia, e assim por 

diante. É de extrema importância o entendimento da estrutura 

hierárquica da Universidade de Chicago para compreensão das 

informações constantes nas fontes recuperadas por esta pesquisa, dado 

que o lugar de quem fala diz muito sobre o tipo de discurso e de 

influência dessas palavras no contexto institucional.  

A arquitetura da Universidade de Chicago foi moldada de acordo 

como estilo gótico inglês, usado também na Universidade de Oxford, e 

que se caracteriza pela presença de arcos, abóbadas e grandes janelas 

(UNIVERSITY OF CHICAGO, 2018). O primeiro prédio da atual 

Universidade de Chicago foi obra do arquiteto Henry Ives Cobb, em 

1892 (Figura 3) e que mantém sua parte externa preservada até os dias 

de hoje, como pode ser notado na Figura 4. 
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Figura 3 – Cobb Lecture Hall – Primeiro prédio da Universidade de Chicago 

inaugurado em 1892. 

 
Fonte: Cobb…, [189-?]11 

 

Figura 4 – Cobb Lecture Hall – Atualmente. 

 
Fonte: Rossiter, [201_]. 

                                                        
11 Credit Line solicitada pela página do Arquivo Fotográfico da Universidade de 

Chicago para o uso das fotos: Univeristy of Chicago Photographic Archive, 

[apf2-01732], Special Collections Research Center, University of Chicago 

Library ([20--?]) 
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O primeiro presidente da Universidade de Chicago foi William 

Rainey Harper, que a dirigiu nos anos de 1891 a 1906 e buscou “fundar 

uma universidade voltada à pesquisa básica e ao ensino de pós-

graduação” (EUFRASIO, 1995, p. 44). Em 1892, Albion Woodbury 

Small foi convidado para chefiar o Departamento de História, contudo, 

Small sugeriu a criação do Departamento de Sociologia, pois segundo 

Martins (2013), para Small  
 

a sociologia deveria adquirir um rigor teórico e 

desfrutar de uma credibilidade científica 

alcançada pela economia para realizar uma 

contribuição no processo de reforma social, ou 

seja, deveria, para tanto, produzir pesquisadores. 

(MARTINS, 2013, p. 224) 

 

Nesse sentido, o Departamento de Sociologia se consolidou a 

partir da formação de sua primeira equipe composta por Small, George 

E. Vicent, Charles Richmond Henderson e William Isaac Thomas que 

podem ser considerados os primeiros docentes e responsáveis por 

delinear uma identidade própria para o departamento. De acordo com 

Becker (1996), Thomas ficou conhecido pelos estudos de comunidade, 

de imigrantes, além da pobreza e por iniciar a pesquisa considerada um 

dos marcos na tipologia de trabalhos de campo intitulada “The Polish 

Peasant in Europe and American”. Por essa atuação, foi convidado por 

Small para compor a equipe docente do Departamento de Sociologia, de 

1895 a 1918. 

Com o avanço do Departamento de Sociologia, os primeiros 

alunos da Universidade de Chicago, ao se formarem, passaram a atuar 

em outras universidades, mas continuaram guiados pelas vertentes 

teóricas difundidas a partir das pesquisas de Thomas. Este, por sua vez, 

foi demitido por Harry Pratt Judson, presidente da Universidade de 

Chicago de 1906 a 1923, após denúncias de que o professor teria 

violado o código moral em suas relações com a esposa de um oficial do 

exército, Sra. Granger (WARD, 2007). Eufrasio (1995) comenta que, 

devido a essas desavenças com o presidente da Universidade de 

Chicago, os registros de Thomas durante seu período como docente da 

instituição foram quase que totalmente destruídos, o que impossibilita 

historiar suas pesquisas e a influência de seus ensinamentos em outras 

áreas do conhecimento. 

A destruição dos registros relacionados a Thomas não só impede 

de analisar seus feitos na Universidade de Chicago como evidencia o 
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poder institucional sob o registro de sua própria história. Este poder 

perante os documentos pode não só ofuscar certos profissionais ou fatos 

como pode ser utilizado para enaltecer algo ou alguém e é por isso que 

se faz tão importante a leitura crítica das fontes selecionadas. 

John Dewey, mencionado no referencial teórico desta pesquisa, 

fez parte do corpo docente da Universidade de Chicago de 1894 a 1904 

e, neste período, teve contato com George Herbert Mead, “pragmatista, 

representante do socialismo simbólico, em sociologia e psicologia 

social” (CEDEP, 2017), professor no Departamento de Filosofia e 

Psicologia da instituição e que, ao lado de Dewey, constituíram a Escola 

Pragmatista de Chicago.  

A relação destes dois pesquisadores é marcada por uma ligação 

que vai além do ambiente acadêmico e que pode ser notada, por 

exemplo, no artigo “The Philosophy of John Dewey”12, escrito por 

George Mead, quando este comenta sobre Dewey. 
 

He selected the philosophic muse because he had 

a great speculative mind. He mastered easily and 

competently the obscure and abstruse dialectic of 

Hegelianism, and took his technical facility with 

its cultural background to a professor's chair in an 

American college that was feeling its way into the 

function of a university. The training had this 

advantage for him, that it had freed him from the 

trammels of the Common Sense philosophy with 

its dogmatic dualisms.13 (MEAD, 1936, não 

paginado). 

 

Outra evidência dessa relação entre ambos é o discurso proferido 

por John Dewey no funeral de George Mead, em 30 de Abril de 1931. 

                                                        
12 O filósofo Charles W. Morris comenta que este artigo foi encontrado em meio 

a publicações inéditas de Mead e se infere ao que seria um estudo preliminar do 

artigo “The Philosophies of Royce James, and Dewey, in their American 

Setting” publicado em 1930.   
13 “Ele selecionou a musa filosófica porque ele tinha uma ótima mente 

especulativa. Ele dominou com facilidade e competência a dialética obscura e 

abstrata do hegelianismo e levou sua facilidade técnica com seus antecedentes 

culturais para uma cadeira de professor em uma faculdade americana que estava 

se sentindo no caminho da função de uma universidade. O treinamento teve essa 

vantagem para ele, que o libertou dos truques da filosofia do senso comum com 

seus dualismos dogmáticos” (Tradução nossa, 2018).  
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Grande parte deste discurso foi retirada de um artigo publicado no 

Journal of Philosophy. 
 

As I look back over the years of George Mead's 

life, and try to sum up the impression which his 

personality left upon me, I seem to find running 

through everything a sense of energy, of vigor, of 

a vigor unified, outgoing and outgiving. [...] His 

psychological and philosophical thinking during 

the intervening years never got far from the 

central push of his mind. But his mind was so rich 

and so fruitful that he was always discovering new 

phases and relations. He combined in a 

remarkable way traits usually separated — a 

central idea and unceasing growth. In 

consequence he was always dissatisfied with what 

he had done; always outgrowing his former 

expressions, and in consequence so reluctant to fix 

his ideas in the printed word that for many years it 

was his students and his immediate colleagues 

who were aware of the tremendous reach and 

force of his philosophic mind.14 (DEWEY, 1931, 

não paginado). 

 

Mead e Dewey foram os principais expoentes do que se 

convencionou chamar posteriormente de Escola Sociológica de Chicago. 

Os alunos destes profissionais, com o tempo, acabaram assumindo 

cargos dentro da Universidade de Chicago e em outras instituições. Com 

isso, estes ex-alunos começaram a divulgar o conhecimento aprendido 

por meio das aulas e pesquisas realizadas por Mead e Dewey e que, 

                                                        
14 “Enquanto eu olho para trás ao longo dos anos da vida de George Mead, e 

tento resumir a impressão que a personalidade dele deixou sobre mim, eu 

pareço encontrar em tudo o que é uma sensação de energia, de vigor, de um 

vigor unificado, extrovertido e vencedor. [...] Seu pensamento psicológico e 

filosófico durante os anos intermediários nunca se afastou do impulso central de 

sua mente. Mas sua mente era tão rica e tão frutífera que ele sempre estava 

descobrindo novas fases e relações. Ele combinou de forma notável 

características geralmente separadas - uma ideia central e um crescimento 

incessante. Em consequência, ele sempre estava insatisfeito com o que ele havia 

feito; sempre superando suas expressões anteriores e, consequentemente, tão 

relutante em consertar suas ideias na palavra impressa que durante muitos anos 

eram seus alunos e seus colegas próximos que estavam conscientes do tremendo 

alcance e força de sua mente filosófica” (Tradução nossa, 2018).  
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consequentemente, transmitiu para além dos muros institucionais da 

universidade a filosofia pragmática nascida na Universidade de Chicago. 

Exemplo disso é Robert Ezra Park que desenvolveu estudos baseados no 

pragmatismo de Mead e Dewey15, este último, foi seu professor na 

Universidade de Michigan (ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 2018).  

Convidado por Thomas para fazer parte do grupo de professores 

do Departamento de Sociologia no qual atuou de 1913 a 1933, Park, 

logo em seus primeiros trabalhos, escreveu um ensaio em que definiu a 

cidade como um “laboratório para a investigação da vida social” 

(BECKER, 1996, p. 190). Desse modo, Park relacionou seu estudo com 

a obra “Da Divisão do Trabalho Social” de Durkheim na qual é possível 

verificar a relação entre o indivíduo e a sociedade e a influência desta 

relação na própria construção social. Nessa perspectiva, é necessária a 

compreensão tanto do indivíduo quanto do meio em que este se encontra 

para a realização de pesquisas. 

Os estudos de Park focavam na relação indivíduo, comunidade e 

ambiente, o que pode ser constatado pela escolha dos públicos que este 

pesquisador selecionou para suas pesquisas como, por exemplo, os 

imigrantes. Blau (1960) comenta que o pensamento unificador dos 

membros da “Escola de Chicago” foi o de que a organização social seria 

um fator dinâmico dentro da evolução da espécie humana, o que 

claramente evidencia uma influência das teorias evolucionistas de 

Darwin, sob a perspectiva de Blau. No entanto, esta evidência não foi 

percebida por outros autores e nem legitimada pela análise realizada 

nesta dissertação. 

Outra característica dos estudos de Park foi a de não alimentar 

pesquisas puramente qualitativas ou quantitativas. Para este professor e, 

posteriormente para seus alunos, era preciso ter flexibilidade nas 

pesquisas e não as reduzir previamente a uma determinada tipologia. 

Conforme Becker (1996, p. 182) menciona, “se achasse que era possível 

mensurar alguma coisa, ótimo, se não o fosse, ótimo também”.  

No ano de 1919, Robert Park foi convidado a se aposentar, 

segundo Becker (1996), por se envolver em problemas políticos da 

Universidade e por um escândalo de foro íntimo. Contudo, mesmo após 

ter deixado a Universidade de Chicago e passado a atuar na Fisk 

University, Park aparecia periodicamente aos arredores da universidade 

                                                        
15 Dewey foi considerado um dos pais do Pragmatismo americano embora o 

mesmo não denominasse sua filosofia como pragmática, mas sim 

‘instrumentalista’ de influência empirista e utilitarista (CEDEP, 2017). 
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e fazia seminários secretos com pessoas que compartilhavam suas 

perspectivas teóricas e práticas sociais. 

Com o passar do tempo, os alunos de Park começaram a fazer 

parte, como docentes, do Departamento de Sociologia da Universidade 

de Chicago e consolidaram o que se denominou, posteriormente, de 

“segunda geração” da Escola Sociológica de Chicago. Neste grupo, 

podem ser citados os sociólogos Everett Hughes, professor de 1938 a 

aproximadamente 1961, e Herbert Blumer que foi docente de 1927 a 

1952, ambos já trabalhando na linha do interacionismo simbólico. 

O interacionismo simbólico é uma teoria fortemente defendida 

por Blumer na década de 1930 a partir das reflexões teóricas de Mead. 

De acordo com Cancian (2009, não paginado) “O foco do 

interacionismo simbólico concentra-se, justamente, nos processos de 

interação social - que ocorrem entre indivíduos ou grupos - mediados 

por relações simbólicas”, ou seja, ao mesmo tempo em que um 

indivíduo constrói grupos e coletividades sociais, estes grupos e/ou 

coletividades também fazem parte do processo construtivo do indivíduo, 

permitindo que a interação social seja vista a partir de uma perspectiva 

dialética.  

É importante destacar que o Departamento de Sociologia da 

Universidade de Chicago influenciou várias pesquisas da época e não 

apenas as relacionadas à área de Sociologia. Os “Estudos Urbanos” 

realizados pela área de Arquitetura e os “Estudos de Comunidade” 

realizados pela Biblioteconomia, são exemplos de sua influência. Esse 

escopo integrado de pesquisas voltadas à sociedade, às minorias e às 

questões consideradas “marginais” à ciência do início do Século XX, 

deu maior destaque para a Universidade de Chicago em relação a 

programas de outras universidades, o que durou até o fim da Segunda 

Guerra Mundial. 

Foi esta característica que culminou na chamada perspectiva 

humanista presente nas ciências. É a partir do desenvolvimento de 

pesquisas que consideram o contexto social que algumas áreas, como a 

Biblioteconomia, por exemplo, passam a ser observadas sob dois pontos 

de vista distintos. O primeiro, relacionado ao fazer técnico, à perspectiva 

tecnicista, que segue a linha das primeiras práticas bibliotecárias e do 

fazer profissional destacado por Araújo (2014). O segundo, a partir da 

sociedade, da comunidade, do desenvolvimento de técnicas que devem 

servir ao usuário, quando o foco principal da atividade biblioteconômica 

se volta ao ser humano, característico da perspectiva humanística.  

Após a Segunda Guerra Mundial, se destacaram os sociólogos 

Howard Becker, Erving Goffman e Anselm Strauss que, juntos, 
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formaram o que se denominou “terceira geração” da Escola Sociológica 

de Chicago. Becker, em sua fala ao Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social no dia 24 de Abril de 1990, relatou brevemente 

aquilo que aconteceu na Universidade e na Escola Sociológica de 

Chicago. Segundo ele, soldados e pessoas de classe baixa passaram a ter 

acesso às universidades, o que acabou gerando um grande número de 

alunos para poucos professores. Como exemplo, Becker (1996) trouxe 

os dados do próprio Departamento de Sociologia da Universidade de 

Chicago que continha 10 docentes para cerca de 200 discentes quando 

Becker iniciou seus estudos de graduação. 

Os estudos da Universidade de Chicago foram, aos poucos, 

deixando à margem as abordagens referentes à interação social e a 

influência desta interação para com os fatos escolhidos como objetos de 

estudo. Portanto, após a guerra, a perspectiva da instituição voltou-se ao 

survey e aos métodos quantitativos, com menos ênfase às abordagens 

antropológicas e, consequentemente, enfraquecendo o que defendia a 

terceira geração da Escola Sociológica de Chicago.  

Nota-se que a denominada terceira geração da Escola Sociológica 

de Chicago se formou num contexto de migração dos intelectuais 

formados pelo Departamento de Sociologia da Universidade de 

Chicago. Becker, Goffman, Freidson, alunos de Hughes e Blumer, por 

exemplo, foram atuar em outras instituições, assim como Robert Park. 

Porém, mesmo lecionando e realizando pesquisas sem vínculos 

institucionais com a Universidade de Chicago, estes pesquisadores 

continuaram se identificando como pertencentes à “Escola Sociológica 

de Chicago” justamente por terem, em algum momento, feito parte do 

grupo de pesquisadores da Universidade. 
 

[...] em determinado momento as pessoas 

começaram a dizer: não, a Escola de Chicago não 

está em Chicago, mas na Califórnia; ou então, ela 

está em Chicago, mas não na Universidade de 

Chicago e sim na Northwestern University, do 

outro lado da cidade. Nesse sentido, a Escola 

tornou-se uma espécie de perspectiva ou opinião 

global, e eu não sei muito bem se seria honroso 

chamar essa perspectiva de teoria, ou se seria 

embaraçoso considerá-la assim, porque na 

verdade ela é um modo de pensar, uma maneira de 

abordar problemas de pesquisa que estão muito 

vivos e presentes em boa parte do trabalho feito 

hoje em dia.” (BECKER, 1996, p. 187-188). 
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Com o intuito de constituir um contexto genealógico dos 

pesquisadores do Departamento de Sociologia de Chicago que 

formaram o que se denominou como “Escola Sociológica de Chicago”, 

elaborou-se a Figura 5. Nesta imagem visualizam-se os intelectuais, suas 

perspectivas teóricas, seus influenciadores e influenciados. 
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Figura 5 – Profissionais envolvidos com o Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Na figura, percebe-se que Herbert Blumer, embora tenha 

substituído George Mead e dado continuidade ao seu trabalho, não está 

associado como professor de outros personagens importantes deste 

contexto. Sua presença isolada neste fluxograma se dá pelo fato das 

fontes encontradas não o associarem a outros profissionais da 

Universidade de Chicago, mas sua participação no movimento foi 

legitimada pela análise desta dissertação, bem como a relevância dos 

estudos desenvolvidos por Blumer acerca do interacionismo simbólico.  

John Dewey é outro personagem que não está diretamente 

relacionado aos outros docentes do departamento de Sociologia da 

Universidade de Chicago. Isto porque, na instituição, Dewey atuou nos 

departamentos de Filosofia e de Pedagogia, embora sua filosofia 

pragmática estivesse imbuída nas concepções da Escola Sociológica de 

Chicago. Não se sabe ao certo quem o convidou para compor o corpo 

docente da instituição, o que se verifica pela literatura é que Robert Park 

foi aluno de Dewey na Universidade de Michigan, e foi a partir de então 

que Park teve contato com o pragmatismo que embasa a discussão do 

movimento da Escola Sociológica de Chicago, e que repercutiu nas 

demais gerações do movimento. 

O Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, ao 

mesmo tempo em que se dissolvia com a saída dos professores, ganhava 

corpo por meio de alunos e pesquisadores que compartilhavam com a 

vertente pragmatista de Dewey e Mead. Com isso, a Escola de Chicago, 

originalmente nascida no Departamento de Sociologia, atingiu outros 

departamentos. Assim, por meio de alguns pesquisadores, a 

nomenclatura “Escola de Chicago” foi associada também em outras 

áreas do conhecimento que passaram a produzir pesquisas a partir da 

mesma perspectiva pragmática. 

O uso de documentos provenientes de alunos, docentes e 

pesquisadores vinculados à Universidade de Chicago permite descrever 

a história com base no relato de quem, de fato, vivenciou a consolidação 

deste movimento. Além disso, a possibilidade de acesso aos materiais 

publicados pela própria Universidade e ao rico acervo fotográfico 

mantido pela instituição permite a realização de uma pesquisa também 

baseada em fontes primárias, não se restringindo, portanto, à opinião de 

comentadores. Embora alguns documentos tenham sido destruídos 

devido a questões de interesse político e pessoal, isso não impede a 

reconstituição de uma realidade institucional que influenciou os demais 

departamentos a partir do Departamento de Sociologia da Universidade 

de Chicago. 
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A partir desses dados, pode-se adentrar na história da 

Biblioteconomia da Universidade de Chicago cuja vertente sociológica 

contribui para a constituição histórica da CI. A Graduate Library 
School, como é conhecida, foi o berço de pesquisadores que, com suas 

pesquisas e obras, modificaram a compreensão teórica e prática da área 

de Biblioteconomia norte-americana. Fizeram parte desta corrente 

autores que, independentemente do sucesso de suas teorias, são ainda 

citados pela Biblioteconomia brasileira e pela Ciência da Informação. 

 

4.1.1 Graduate Library School 

 

A Graduate Library School da Universidade de Chicago, fundada 

em 1926, foi o primeiro departamento a oferecer doutorado em 

Biblioteconomia, em 1928. Os arquivos referentes aos anos de 1928 a 

1979 ainda se encontram disponíveis na Biblioteca da Universidade de 

Chicago, organizados em 13 caixas que contêm materiais relacionados 

aos professores, atas de reuniões, publicações e arquivos gerais de 

administração divididos em duas séries: a primeira que já se encontra 

disponível para consulta in loco desde 2009 e, a segunda, que será 

disponibilizada a partir de 2029. Embora haja o reconhecimento do feito 

de alguns profissionais atuantes na Graduate Library School, o curso 

encerrou no ano de 1988. (UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY, 

2017). 

Em 1928, ano em que se instaurou o primeiro doutorado em 

Biblioteconomia, Douglas Waples tornou-se professor em Ciências 

Sociais e passou a integrar o corpo docente da Graduate Library School, 

permanecendo nessa posição até 1958, quando se aposentou. 

(DOUGLAS..., 1978, não paginado). O pragmatismo de John Dewey e 

George Herbert Mead influenciou as pesquisas de Waples, pioneiro em 

trabalhar a Comunicação dentro da Biblioteconomia a partir de 

pesquisas em nível de pós-graduação. Além disso, de acordo o The New 

York Times, Waples desenvolveu trabalhos como “What people want to 
read about”, “People in print” e “What Reading does to people” que 

ressaltaram a ligação de seus estudos da área da Comunicação com a 

questão da leitura, evidenciando uma perspectiva social proveniente do 

pragmatismo que fez parte do movimento da Escola de Chicago. 

Em 1931, quando o doutorado em Biblioteconomia começava a 

se fortalecer, foi criado o The Library Quarterly, periódico que 

pretendia envolver “researchers, educators, professionals, and students 

interested in the roles of the libraries in the lives of individuals, 
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communities, and nations”16 (THE UNIVERSITY CHICAGO PRESS, 

2018, não paginado). Esta publicação ainda está ativa com periodicidade 

trimestral e com acesso mediante assinatura. Muito do que foi produzido 

pelos professores da Graduate Library School encontram-se nos 

volumes deste periódico, mas o acesso a materiais destes docentes é 

prejudicado pelo fato da publicação que data da época em que estes 

pesquisadores atuaram estar apenas em formato impresso.   

A partir da investigação tanto nas páginas da universidade, 

quanto dos textos que compuseram este primeiro corpus de análise, 

outros profissionais que compuseram o corpo docente da Graduate 

Library School foram Lee Pierce Butler, docente a partir de 1931, Leon 

Carnowsky, docente de 1932 a 1971, Carleton Bruns Joeckel, professor 

de 1935 a 1945 tendo realizado seu doutorado entre 1933 e 1934 na 

mesma instituição, e Frances W. Henne, primeira docente mulher a fazer 

parte da Universidade de Chicago e que se tornou uma defensora das 

bibliotecas escolares. 

Butler, em 1933, publicou a obra intitulada “An introduction to 

Library Science” e defendeu a Biblioteconomia como uma ciência, o 

que em muito influenciou seus alunos Jesse Hauk Shera e Lester Eugene 

Asheim. Este clássico da literatura da Biblioteconomia norte-americana, 

bem como a vida de Butler, serão melhor detalhados na subseção 

seguinte desta pesquisa. 

Leon Carnowsky, nascido em 1903, bibliotecário e educador, 

obteve seu mestrado em Biblioteconomia na mesma instituição em que 

atuou como professor assistente, a Graduate Library School da 

Universidade de Chicago, e também fez parte do corpo editorial do The 

Library Quarterly. Até 1971 Carnowsky esteve vinculado à 

Universidade de Chicago e, após se mudar para uma casa de repouso na 

Califórnia, veio a falecer em 6 de dezembro de 1975. 

Em 1976, foi publicada uma matéria no The Library Quarterly 

comunicando o falecimento de Carnowsky e agradecendo o trabalho 

desempenhado pelo professor ao periódico afirmando que 
 

[...] during this retirement from professional 

duties, however, he continued as an active 

member of the editorial board. In spite of his 

physical infirmities, he remained mentally alert, 

                                                        
16 “Pesquisadores, educadores, profissionais e estudantes interessados nos 

papéis das bibliotecas na vida de indivíduos, comunidades e nações” 

(Tradução nossa, 2018). 
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characteristically cheerful and judiciously 

considerate of all manuscripts that came his way, 

rendering reports that were balanced, pith, and 

precise. (WINGER, 1976, p. 117)17 

 

Carleton Bruns Joeckel foi bibliotecário e soldado nos Estados 

Unidos. Em 1910, quando era bacharel em Biblioteconomia pela NY 

State Library School, teve que parar sua atuação como bibliotecário 

durante a Primeira Guerra Mundial, que rendeu a ele uma Silver Star por 

coragem (CALIFORNIA LIBRARY ASSOCIATION, [201_], não 

paginado). Em 1934 Joeckel obteve seu doutorado pela Graduate 
Library School onde desenvolveu pesquisas sobre a Biblioteca Pública 

de Chicago, ao lado de seu colega Leon Carnowsky. Teve participação 

ativa na American Library Association no início dos anos 1940 e atuou 

como reitor da Graduate Library School na Universidade de Chicago 

durante os anos de 1942 e 1945, quando abandonou o cargo 

administrativo para voltar a lecionar na Berkeley's School of 

Librarianship, onde conseguiu se dedicar mais à pesquisa. Foi defensor 

das Bibliotecas Públicas e contribuiu com o desenvolvimento da 

California Library Association. Faleceu em 1960 e, em 1999 foi 

nomeado pela American Library Association como um dos 100 líderes 

mais importantes do Século XX. Em 2015 foi homenageado também 

pela California Library Association, quando passou a integrar o 

California Library Hall of Fame (CALIFORNIA LIBRARY 

ASSOCIATION, [201_], não paginado). 

Frances E. Henne nasceu em 1906 e foi apresentada à 

Biblioteconomia enquanto trabalhava na Lincoln Public Library, entre 

os anos de 1930 e 1940. Em 1939 foi convidada para fazer parte do 

corpo docente da Graduate Library School tornando-se, portanto, a 

primeira mulher a trabalhar como professora em toda a universidade e, a 

partir de sua prática docente, Henne passou a defender as bibliotecas 

escolares. 

Em dezembro de 1985 Henne faleceu devido à doença de Lou 

Gehrig, uma enfermidade neurodegenerativa. Kester e Jones Jr (2004) 

afirmam que  

                                                        
17 “[...] durante esta aposentadoria das funções profissionais, no entanto, ele 

continuou como um membro ativo do corpo editorial. Apesar de suas 

enfermidades físicas, ele permaneceu mentalmente alerta, caracteristicamente 

alegre e criterioso em relação a todos os manuscritos que surgiram em seu 

caminho, apresentando relatórios equilibrados, rígidos e precisos. ” (Tradução 

nossa, 2018). 
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Although her physical voice was stilled, her 

influence on and contribution to the development 

of school library standards is indisputable as the 

process of standards development, to some extent 

shaped by all that she was writing during this 

period, continued from 1945 to 1960 to 1969 and 

beyond.18 (KESTER; JONES JR., 2004, p. 959) 

 

Frances Henne também atuou na American Association of School 

Librarians e, como tributo à sua contribuição para a área das bibliotecas 

escolares há, desde 1986, o Frances Henne Award que busca reconhecer 

os bibliotecários atuantes no âmbito escolar e que tenham características 

de liderança para com os alunos, professores e administradores de sua 

instituição (AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL 

LIBRARIANS, 2018). 

Não foram só os primeiros docentes da Graduate Library School 

que tiveram seu lugar de destaque em meio a Biblioteconomia norte-

americana e na própria Universidade de Chicago. Lester Asheim, por 

exemplo, que começou como aluno de Pierce Butler, chegou a se tornar 

decano da Universidade de Chicago de 1952 a 1961. Influenciado pela 

visão pragmatista de Dewey e disseminada por Waples, Butler e seus 

respectivos alunos, Asheim seguiu com seus estudos sobre a censura, 

seleção de materiais e a mídia na educação. 

Conforme afirma Souza (2010): 
 

Na epistemologia pragmatista e também 

deweyana, os objetos estão interrelacionados, a 

partir da lógica, no processo de construção do 

conhecimento. Isso permite a conexão de uns com 

os outros, o que levaria à aplicabilidade 

pragmática, uma vez que conhecer se trata de 

perceber essas conexões que ligam os objetos com 

um fim útil. (SOUZA, 2010, p. 6). 

 

Asheim, no relatório sobre a Conference on Reading 

Development do ano de 1951, elenca duas principais funções sociais 

                                                        
18 “Embora sua voz física tenha sido silenciada, sua influência e contribuição 

para o desenvolvimento dos padrões da biblioteca escolar é indiscutível, pois o 

processo de desenvolvimento de padrões, de certa forma moldado por tudo o 

que ela escreveu durante esse período, continuou de 1945 a 1960 a 1969 e 

além.” (Tradução nossa, 2018). 
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úteis na leitura, fazendo jus ao marco epistemológico na qual a Escola 

de Chicago se fundamentou, o pragmatismo. As funções sociais 

mencionadas pelo pesquisador são: um consenso de valores básicos 

pensados na sociedade e a realização de satisfações individuais 

(ASHEIM, 1951a). 

Quando Asheim comenta sobre a necessidade de valores básicos 

pensados na sociedade, na verdade, se refere à criação de políticas que 

padronizem ou, pelo menos, recomendem planos de ação mais 

sistematizados que devem ser seguidos pelas unidades de informação. 

Estes planos, por sua vez, devem considerar os diferentes papéis e 

grupos sociais de modo a permitir que a outra função social da leitura 

possa se concretizar que é a realização individual. Portanto, esta 

realização individual reflete na própria relação do ser com a sociedade, 

com os valores sociais e, a partir disso, a leitura poderia ter um fim útil 

para cada contexto. 

No entanto, Asheim não foi o único a pensar na leitura e na 

Biblioteconomia de maneira social. Jesse Shera, bibliotecário pela 

Universidade de Chicago, trabalhou anteriormente como assistente de 

catalogação na biblioteca da Miami University e as problemáticas 

enfrentadas no cotidiano de seu fazer profissional o fizeram abraçar a 

Biblioteconomia a fim de entender mais sobre a área de modo a 

solucionar aquilo que o incomodava dentro da biblioteca, conforme 

menciona Wright (2013). 

Por ser da área da Comunicação e tendo um grande apreço pelas 

Ciências Sociais, Shera continuou trabalhando com esta perspectiva 

social dentro da Biblioteconomia. Defendia a Biblioteconomia como 

uma ciência, cujos fundamentos seriam a Epistemologia Social e o 

Pragmatismo. Sua posição teórica foi fortemente influenciada por 

Butler, seu professor, e, consequentemente, pela corrente pragmatista de 

Dewey e Mead. Foi docente na Universidade de Chicago de 1947 a 

1951 como professor assistente, e de 1951 a 1952 como professor 

associado da Graduate Library School.  
No esquema apresentado pela Figura 6, representam-se os 

profissionais que foram, de alguma forma, influenciados pela filosofia 

pragmática de John Dewey e George H. Mead e que compuseram o 

corpo docente da Graduate Library School. É importante perceber as 

relações hierárquicas institucionais para compreender até que ponto uma 

teoria ou filosofia repercutiu entre os docentes e discentes estudados.
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Figura 6 – Profissionais envolvido com a Graduate Library School da Universidade de Chicago. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Com o tempo, os estudos de Park, Becker, Goffman, Butler, 

Asheim e Shera repercutiram fora da Universidade de Chicago. Esta 

repercussão se deu pela atuação destes profissionais em outras 

instituições e/ou pela parceria com simpatizantes de suas teorias que não 

eram, necessariamente, vinculados à Universidade de Chicago ou ao 

Graduate Library School. 
O que a comunidade científica da área de Biblioteconomia 

instituiu como a “Escola de Chicago”, portanto, foi um movimento 

nascido, informalmente, por volta das décadas de 1920 e 1930. Tal 

movimento, independente da área em que se desenvolveu, foi 

influenciado pela repercussão dos estudos sociológicos desenvolvidos 

no Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago.  No 

entanto, o marco epistemológico do movimento em todas as áreas é o 

pragmatismo de John Dewey e George H. Mead.  

Na imagem seguinte (Figura 7), temos os principais membros 

envolvidos com o movimento da Escola de Chicago. Optou-se por 

elencar as relações do departamento de Sociologia pelo fato de ser o 

departamento que inicia o processo de formação desse movimento da 

Escola de Chicago, e o departamento de Biblioteconomia, objeto de 

estudo desta pesquisa. 

Figura 7 – Membros da Escola de Chicago. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir de UPI (1960); MOFFETT 

STUDIO, ([1863 e 1931]); ROBERT… ([1864 e 1944]); SCHÜTZE  (1902), 
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CROSSMAN (2018); GROSSO (2016); PENNSYLVANIA CENTER OF THE 

BOOK (2016)19. 

 

Santos e Rodrigues (2013) mencionam que foi com a Escola de 

Chicago que se começou a pensar efetivamente nos problemas 

relacionados à área da Biblioteconomia norte-americana. A criação do 

Doutorado na área pela Universidade de Chicago em 1928 permitiu a 

discussão de problemáticas dentro do ambiente acadêmico e por meio de 

pesquisa científica. Com isso, influenciado pelo pragmatismo e pelo viés 

sociológico, se aprimorou a vertente humanista da Biblioteconomia, na 

qual a prática bibliotecária é feita pensada no usuário final, e não na 

técnica por si só. 

Butler, Asheim e Shera defendiam a Biblioteconomia enquanto 

ciência e dedicaram suas vidas profissionais para sustentar esta 

cientificidade por meio de uma base epistemológica pragmatista. Pensar 

além da técnica e no usuário caracterizaram estes três pesquisadores 

como humanísticos e que, de alguma forma, trouxeram novas reflexões 

para a área, propondo debates que podem interferir tanto na formação e 

constituição da Biblioteconomia quanto da Ciência da Informação. 

Sendo assim, entende-se que tais autores, suas obras e perspectivas 

devem ser melhor analisados no interior desta dissertação, o que se 

apresenta no próximo item. 
 

4.2 PRINCIPAIS CONCEITOS, OBRAS E PESQUISADORES DA 

ESCOLA DE CHICAGO 

 

Lee Pierce Butler, Lester Eugene Asheim e Jesse Hauk Shera. 

Três pesquisadores que dedicaram seus estudos e, até certo ponto, sua 

vida, pela defesa de uma Biblioteconomia científica, de uma 

democratização da leitura e de uma epistemologia social. Todos eles 

foram conhecidos uns dos outros e estabeleceram uma relação 

acadêmica de “professor-aluno”, colegas de departamento e membros do 

que se entende hodiernamente como a “Escola de Chicago”. 
 

 

 

                                                        
19 Credit Line solicitada pela página do Arquivo Fotográfico da Universidade de 

Chicago para o uso das fotos: University of Chicago Photographic Archive, 

[apf1-00277r; apf1-04349r; apf1-06712r; apf1-09611r], Special Collections 

Research Center, University of Chicago Library ([20--?]). 
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4.2.1 Lee Pierce Butler 

 

Em 19 de Dezembro de 1884, em Clarendon Hills, Illinois, 

nasceu Lee Pierce Butler. Em sua infância sofreu com a paralisia infantil 

e quase ficou surdo devido a um caso de escarlatina. Já em 1906, Butler 

ensinava ciência e matemática em Virgínia, na Locust Dale Academy 

(GARRATY, 1999, não paginado). 

Durante o tempo que Butler passou em Hartford seus estudos 

foram guiados para a temática da história medieval da igreja o que, de 

certa forma, continuou entre seus interesses de pesquisa mesmo após ter 

voltado para Clarendon Hills, em 1912. Em Chicago, trabalhou na 

Newberry Library até 1919 e a partir desse ponto é que os caminhos de 

Butler e da Biblioteconomia começam a se cruzar. 

No ano de 1931, Butler passou a integrar o corpo docente da 

Graduate Library School, na Universidade de Chicago, lecionando a 

disciplina de História Bibliográfica (GARRATY, 1999, não paginado). 

Foi no ano de 1933 que lançou sua principal obra intitulada “An 

Introduction to Library Science” na qual defendeu a cientificidade 

biblioteconômica com base em três perspectivas: a História, a 

Sociologia e a Psicologia.  

Por volta de 1950, como mencionam Richardson Jr. (2018) e 

Garraty (1999), Butler encontrou-se diante de um conflito ideológico 

que abarcava questões sobre a importância de pesquisas quantitativas ou 

qualitativas dentro da Biblioteconomia e até que ponto esta área seria, de 

fato, científica. No desenvolvimento crítico de suas teorias e convicções, 

o pesquisador entendeu, por fim, que a cientificidade da 

Biblioteconomia não precisaria deixar de lado a visão humanística da 

área e nem seu caráter social. Desde então, Butler passou a publicar 

alguns ensaios que, segundo Richardson Jr. (2018), refletiram esta 

perspectiva e influenciaram as futuras gerações de pesquisadores da 

área, como, por exemplo, Margaret Egan e Jesse Shera. Richardson Jr. 

(2018) acredita que a proposta de uma Epistemologia Social 

desenvolvida por Egan e Shera entre os anos de 1952 e 1980, seria um 

recondicionamento das ideias desenvolvidas por Butler e que 

fomentaram uma Biblioteconomia científica sem a perda de sua função 

humanística  

Com relação às obras de Butler recuperadas nesta pesquisa, a 

primeira data de 1904 (período em que o pesquisador ainda não 

pertencia ao corpo docente da Universidade de Chicago) e aborda as 

diferentes tipologias existentes na literatura, em especial a ficção. Além 

disso, Butler (1904, p. 130) reforça o papel da literatura de ficção como 
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fonte de aprendizagem e complementa afirmando que “learning, in fact, 

is one form of amusement, though I fear it rarely seems so in the 

schoolroom”.20 Esse foco na análise literária e em obras de ficção  é 

percebido também em outros dois artigos: “The eclipse of Ben Jonson's 

comedies” de 1910; e “Two Histories of English Literature” de 1913. 

Em 1915, Butler publicou um artigo bem diferente das demais 

obras coletadas no corpus dessa pesquisa. O título é “Valuation of 

railway property for purposes of rate regulation”. Trata-se de uma 

crítica à política governamental de avaliação de propriedade ferroviária. 

Considerando que, neste ano, Butler morava com seus pais em 

Clarendon Hills e que, de acordo com Garraty (1999), o pai de Butler, 

John Pierce Butler, era agente imobiliário, gerente de fazenda e 

funcionário de uma ferrovia, este texto retrata uma manifestação pessoal 

em prol dos interesses de sua família. Não foram encontrados outros 

dados sobre o pai de Butler para que fosse possível apurar melhor o 

contexto em que tal artigo foi escrito. 

Já no ano de 1921, após Butler ter ingressado na Newberry 

Library, ele publica um artigo intitulado “Church History and 

Psychology of Religion”. Neste documento, o autor escreveu sobre a 

religiosidade como objeto de estudo psicológico, ressaltando, também, a 

presença e a importância da história para a temática. Logo no início do 

artigo Butler explicou que, embora mencionasse frequentemente o 

benefício de se aliar a psicologia aos estudos históricos religiosos, ele 

não era um psicólogo, mas apenas um interessado na história das igrejas 

e da religião. Esses estudos acompanharam a trajetória de Butler e, em 

1937, houve ainda a publicação do artigo “Irvingism as an Analogue of 

the Oxford Movement”, onde também se percebe a forte presença de 

uma perspectiva histórica para embasar a discussão teórica desta obra. 

Entretanto, foi em 1933, quando já atuava na Universidade de 

Chicago, que Lee Pierce Butler escreveu o que a bibliografia considera a 

sua obra mais importante para a Biblioteconomia: “An Introduction to 

Library Science”. Traduzido em 1971 por Maria Luiza Nogueira, o livro 

teve como título “Introdução à Ciência da Biblioteconomia” na edição 

brasileira utilizada para este estudo, tendo em vista que não se obteve 

acesso à edição original. 

Na apresentação da referida obra, Butler destaca que  
 

                                                        
20 “Aprender, de fato, é uma forma de diversão, embora eu tema que 

raramente pareça assim na sala de aula” (Tradução nossa, 2018). 
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O ensaio que se segue é um caminho para os 

tempos. É dirigido, não aos pesquisadores, 

propriamente, mas aos praticantes atarefados, na 

esperança de ganhar a sua simpatia para a 

tentativa que ora se inicia de estabelecer essa tão 

necessária ciência da Biblioteconomia (BUTLER, 

1971, p. XXI). 

  

O prefácio da obra indica que esta publicação foi pensada devido 

algumas tentativas de alteração de currículo na Graduate Library School 

e a proposta do autor seria oferecer uma reflexão aprofundada dos 

aspectos científicos e teóricos da Biblioteconomia. 

A escrita do texto, além de ser bem clara e direta, é muito crítica. 

É o tipo de texto que é escrito para sensibilizar o leitor a uma causa, para 

chamar sua atenção e, por que não, para alertar sobre as falhas que são 

repetidas dia após dia e que, muitas vezes, não são enxergadas por sua 

classe profissional. O livro se divide em prefácio, introdução e mais 

cinco capítulos: I – Natureza da ciência; II – O problema sociológico; III 

– O problema psicológico; IV – O problema histórico; e V – 

Considerações práticas. 

A divisão dos capítulos já evidencia as temáticas que 

acompanharam outras obras de Butler e que o auxiliaram na constituição 

da sua concepção de ciência e de como a Biblioteconomia se adequava a 

este campo. O trabalho de reflexão que a obra propõe, para o autor, 

serve justamente para despertar os bibliotecários que só se voltavam ao 

tecnicismo da área. Nesse sentido, Butler (1971, p. IX) é muito claro ao 

dizer que “Ao contrário de seus colegas em outros campos da atividade 

social, o bibliotecário, por estranho que pareça, desinteressa-se pelos 

aspectos teóricos de sua profissão”. 

A obra original, publicada em 1933, teve uma nova edição em 

1961 pela Universidade de Chicago. O prefácio da chamada edição 

Fênix foi escrito pelo aluno de Butler, Lester Asheim, que será também 

analisado na sequência desta pesquisa. No prefácio, Asheim comenta 

sobre o contexto de criação da obra que deveria dialogar com as 

necessidades da sociedade contemporânea já que, para Butler, os 

bibliotecários ainda vivenciavam a “simplicidade” do pragmatismo. Ou 

seja, ainda havia um movimento que dava atenção mais ao processo do 

que a real função social das bibliotecas. Por fim, “é surpreendente que 

tão pouco do seu material tenha envelhecido depois de quase trinta 

anos” (ASHEIM, 1971 p. V), e mais surpreendente ainda é ver que 

muitas reflexões ainda servem para os dias atuais, após 86 anos.  
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No capítulo referente à natureza da ciência, Butler comenta sobre 

o fato de que, em muitos casos, os problemas são adaptados aos 

métodos científicos e não o contrário e, por conta disso, disciplinas 

como a Psicologia, Sociologia e Educação acabam por abandonar ou 

silenciar questões que não se adequariam aos métodos existentes 

gerando, portanto, uma perda no avanço dessas áreas. Nesse sentido, o 

autor acredita que a Biblioteconomia se torna ciência na medida em que 

consegue se adaptar nesse pensamento moderno de cientificidade, 

transferindo seus esforços para a função, e não para o processo. Mas 

todo esse estudo deve se voltar para a atividade humana mantendo sua 

responsabilidade social para com a comunidade e fazendo jus à vertente 

pragmática que influencia a Escola de Chicago. 

Ainda sobre a ciência, Butler acredita que o pensamento moderno 

científico tem qualidade significativa quando se abre à discussão 

epistemológica, sendo essa discussão tida como critério de validade para 

afirmar ou não a cientificidade de determinado conhecimento. No 

entanto, as áreas do pensamento moderno não se ajustam facilmente aos 

métodos já conhecidos, mas nem por isso esses estudos não teriam 

caráter científico. 

Com relação à discussão do problema sociológico, no capítulo II 

da obra, Butler ressalta a importância da preservação da memória e dos 

registros gráficos para a sociedade. E afirma, 
 

É aparente, então, que a leitura é um elemento 

importante no contexto social moderno, mas é 

também evidente que nem a natureza deste 

elemento nem seu controle racional devem ser 

definidos pela consideração especulativa. Devem 

ser estudados em seu ambiente como fenômenos 

sociais pelos processos do método científico que 

se mostraram válidos em outros setores. 

(BUTLER, 1971, p. 36) 

 

Para Butler, não existe nada melhor do que o aporte teórico 

proveniente da Psicologia e da História para a compreensão desses 

fenômenos. Segundo ele, o conhecimento do bibliotecário deveria, 

portanto, ultrapassar as necessidades de solução de problemas dentro 

das quatro paredes da biblioteca em que atua, devendo refletir 

profundamente sobre o todo da Biblioteconomia e, principalmente, 

modificando a perspectiva que se volta apenas aos procedimentos, e não 

à função e a utilidade social de seu trabalho. 
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A discussão e reflexão teórica proposta por Butler em 1971 serve 

para “[...] que a Biblioteconomia volte sua atenção do processo para a 

função. Quando isso acontecer, seus fenômenos próprios serão 

encarados em termos de uma ciência da biblioteca. ” (BUTLER, 1971, 

p. 86). Como comentou Lester Asheim  
 

É isso – a habilidade de ainda estimular o 

pensamento, questionar, provocar argumentação e 

abalar convicções – que merecidamente conquista 

para ‘Introdução à Ciência da Biblioteconomia’ a 

denominação de ‘clássico’ da literatura moderna 

do ramo (ASHEIM, 1971, p. VI). 

  

Sendo assim, pode-se concluir que “An Introduction to Library Science” 

foi o principal legado deixado por Butler para a Biblioteconomia norte-

americana. 

Butler morreu em 29 de Março de 1953 e a continuidade de seus 

estudos se deu por meio da produção de seus alunos da pós-graduação: 

Rudolph Hirsch, Arna Bontemps, Jesse Hauk Shera, Lester Asheim e 

Haynes McMullen. (GARRATY, 19991 não paginado). 
 

4.2.2 Lester Eugene Asheim 

 

Lester Eugene Asheim, aluno de Butler, nasceu no dia 22 de 

Janeiro de 1914, em Washington. Não se encontram muitas informações 

sobre a vida pessoal deste bibliotecário, mas, em compensação, sua vida 

profissional é bem detalhada tendo em vista seu envolvimento com o 

movimento associativo da American Library Association.  

Em 1937, Asheim obteve sua graduação em Biblioteconomia pela 

University of Washington, e foi no ano de 1949, quando recebeu o título 

de Ph.D. pela Graduate Library School, na Universidade de Chicago 

que suas atividades profissionais tomaram um rumo mais ativo em sua 

vida. Entre os anos de 1948 e 1952, Asheim trabalhou como professor 

assistente na Graduate Library of Chicago e, de 1952 a 1961 recebeu o 

título de Decano no departamento de Biblioteconomia na mesma 

instituição (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, [201-?], não 

paginado). 

O trabalho de Asheim foi marcado, principalmente, pelas 

discussões sobre a censura e seleção de obras que compõem o acervo 

das bibliotecas. O pesquisador dizia que “the real question of censorship 

versus selection arises when the librarian, exercising his own judgment, 
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decides against a book which has every legal right to representation on 

his shelves21.” (ASHEIM, 1954, não paginado) Esse trecho foi retirado 

de uma das obras mais importantes do pesquisador, publicada 

originalmente em 1954, pelo Wilson Library Bulletin, intitulada “Not 

Censorship, but Selection”. O texto ainda pode ser encontrado na página 

da American Library Association que conseguiu permissão para 

publicação em novembro de 2005 com o primo de Asheim, Michael 

Frank. 

A partir do ano de 1961, as fontes apontam que Lester Asheim 

participou ativamente do movimento associativo da American Library 

Association, a mais antiga associação de bibliotecas do mundo que 

busca aprimorar os serviços de informação e o desenvolvimento da 

Biblioteconomia. Lá, Asheim ocupou cargos de diretor de Relações 

Internacionais e do escritório de Educação Bibliotecária. (HEISE, 1997, 

não paginado). 

Grande parte da documentação deixada por Lester Asheim se 

encontra na biblioteca da University of North Carolina, em Chapel Hill, 

instituição na qual o pesquisador trabalhou nos últimos anos de sua 

carreira, até se aposentar em 1984. Por meio desta documentação e da 

vasta produção bibliográfica, pode-se afirmar que uma das principais 

características de Lester Asheim foi seu espírito crítico. Em 1947, no 

artigo “The Film and the Zeitgeist”, por exemplo, o autor já comentava 

sobre a necessidade das análises críticas serem feitas respeitando o 

contexto daquela criação, especialmente quando se compara uma obra 

literária com a produção cinematográfica. Entre 1951 e 1952, Asheim 

publicou uma série de artigos advindos da pesquisa que desenvolveu 

durante seu doutorado pela Universidade de Chicago, intitulada “From 
book to film”. Sua atuação neste momento mostra o interesse em 

investigar, paralelamente, a literatura e os demais meios de 

comunicação, neste caso, a indústria cinematográfica. 

Os artigos provenientes de sua pesquisa de doutorado foram 

publicados pelos periódicos “The Quarterly of Film, Radio and 
Television” e “Hollywood Quarterly”. No primeiro artigo intitulado 

“From Book to Film: Mass Appeals”, Asheim fez uma análise dos 

efeitos exagerados nas produções fílmicas com enfoque na 

superprodução que envolvia a violência e sexo. Além disso, Asheim 

                                                        
21 “A verdadeira questão da censura versus seleção surge quando o 

bibliotecário, exercendo seu próprio julgamento, decide contra um livro que tem 

todos os direitos legais de representação em suas prateleiras. ” (Tradução nossa, 

2018). 
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(1951b) instigou a importância de se pensar no público não apenas como 

quantidade de audiência pós-produção, mas na necessidade de filtrar o 

tipo de público que se pretendia atingir já na criação da obra, a fim de 

que toda a produção estivesse voltada para o segmento que se buscava 

alcançar. 

No segundo artigo, “From Book to Film: The note of 
Affirmation”, a ênfase de Asheim foi em direção aos finais felizes 

geralmente atrelados às cenas que priorizam o romance e o amor como 

sendo este um dos principais mecanismos para atrair o público. E, 

quando não se privilegiava o foco romântico ao final da produção, as 

cenas geralmente ressaltavam o heroísmo, afinal, “[...] the final scene is 

an important one, the one which the audience takes with it as the last 

memory of the film”22. (ASHEIM, 1951c, p. 59). 

Por fim, o último artigo publicado, “From Book to Film: 
Summary”, diz respeito às imposições tecnológicas nas produções 

cinematográficas. Nesse ponto, Asheim (1952) fez suas considerações 

com relação ao uso artístico propiciado pelo meio cinematográfico. 

Como conclusão, o autor elencou tópicos que deveriam ser considerados 

quanto ao reconhecimento das limitações e interesses com relação à 

audiência e ao público alvo de cada produção.  

Em 1951, no “The Public Opinion Quarterly”, foi publicado um 

relatório escrito por Asheim sobre a Conference on Reading 

Development ocorrida em janeiro do mesmo ano. A Conferência reuniu 

profissionais da Biblioteconomia, mas grande parte do seu público foi 

formada por editores e cientistas sociais que se interessavam sobre os 

impactos do livro e da leitura na construção social. A Conferência “it 

was interested also in the ways and means of improving Reading, not 

only in the effects that Reading has now but in the effects that it can and 

should have.”23 (ASHEIM, 1951a, p. 306, grifo do autor). 

Durante esta conferência, alguns pontos centrais foram 

levantados para guiar a discussão entre os profissionais presentes. 

Segundo Asheim (1951, p. 30), as Ciências Sociais modernas poderiam 

auxiliar na busca pelas respostas das seguintes questões: “(I) What do 

we want or need to know? (II) What research methods are available to 

help us get the wanted facts? (III) What are the priorities for needed 

                                                        
22 “[...] a cena final é importante, aquela que o público leva com ela como a 

última lembrança do filme”. (Tradução nossa, 2018). 
23 “Interessava-se também pelas maneiras e meios de melhorar a leitura, não 

apenas nos efeitos que a leitura tem agora, mas nos efeitos que pode e deve ter.” 

(Tradução nossa, 2018). 
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research in terms of technical feasibility and needs basic 

information?”24. 

Deste relatório de Asheim, é importante ressaltar a análise 

comparativa entre a importância social da leitura, o processo de 

produção do livro físico e sua expansão por meio das outras mídias de 

comunicação, chamadas pelo autor de tecnologias. Ao fomentar o 

diálogo entre cientistas sociais e editores no que tange a função social do 

livro e da leitura, Asheim interconecta a parte teórica ao cotidiano 

educacional da Biblioteconomia. Percebe-se, dessa forma, sua filiação e 

compromisso com a vertente pragmatista da Escola de Chicago. 

Como já dito anteriormente, Asheim era muito crítico em sua 

escrita e também na leitura que fazia de outros textos científicos. Tanto 

que, em 1958, o autor escreveu um texto questionando os textos 

publicados pelo “Film Quarterly”. Utilizando trechos de estudos 

publicados no periódico, Asheim critica os artigos que não se 

sustentavam cientificamente, baseados em opiniões ou perspectivas 

próprias dos colaboradores do periódico. Em alguns casos, evidenciou 

que os autores encaminhavam as interpretações dos estudos de modo a 

satisfazer suas próprias preferências. 

Já em 1970, Asheim publicou um capítulo de livro intitulado 

“Um inquérito junto à opinião esclarecida sobre o futuro papel da 

Televisão na educação”. O livro, chamado “Educação pela TV” trouxe 

um compilado de textos que abordavam as temáticas de ensino à 

distância, a presença da própria mídia televisiva no contexto escolar e a 

utilidade das tecnologias no âmbito educacional. 

O capítulo específico de Asheim discute o papel que a televisão 

desempenharia no contexto educacional, nos dez anos seguintes à 

publicação. Na ocasião, Asheim concluiu que 
 

O espírito de nossa época constitui um fator 

favorável. São grandes as necessidades. Os 

instrumentos se afiguram promissores. A televisão 

é o emprego mais dotado de imaginação 

suscetíveis de aumentar as probabilidades de 

realizar-se o velho sonho que aspira a 

proporcionar uma boa educação, de caráter 

universal. Os próximos dez anos serão decisivos 

                                                        
24 “(I) O que queremos ou precisamos saber? (II) Quais os métodos de pesquisa 

estão disponíveis para nos ajudar a obter os fatos desejados? (III) Quais são as 

prioridades para a pesquisa necessária em termos de viabilidade técnica e 

necessidade de informação básica? ” (Tradução nossa, 2018). 
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para que nos certifiquemos se a TVE poderá 

realmente tornar uma realidade suas empolgantes 

qualidades potenciais. (ASHEIM, 1970, p.95). 

 

Na publicação de 1979 e nos dois artigos datadas de 1980, a 

temática já estava diretamente voltada à Biblioteconomia. Em “O estudo 

da Biblioteconomia comparada” (1979), conferência proferida no 

Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal de 

Pernambuco, Asheim ressaltou a importância do estudo teórico por trás 

das questões práticas bem como a preocupação com o fazer social tanto 

no âmbito da graduação quanto da pós-graduação. Neste texto, além de 

fazer menção a Durkheim, Asheim também cita os estudos da 

comunicação de Shannon e a Teoria da Informação. 

No documento, Asheim ainda se posicionou sobre a abrangência 

da Ciência da Informação que, segundo ele, seria uma área mais ampla 

que a Biblioteconomia. 
 

Graças ao computador, a Comunicação e Ciência 

da Informação passaram a ser consideradas pelos 

bibliotecários como partes essenciais da 

Biblioteconomia. Há, no entanto, aqueles que 

invertem o relacionamento passando a 

Biblioteconomia a ser apenas uma parte da área 

mais ampla da Ciência da Informação. 

Em minha opinião, o computador simplesmente 

deu aos bibliotecários a capacidade de ação mais 

rápida, mais eficiente e em maior escala, para 

cumprimento de objetivos que foram sempre os 

seus. Não creio que o computador tenha realmente 

modificado o caráter básico da própria 

biblioteconomia.  

[...] O computador mudou em vários casos a 

natureza do registro: multiplicou o número de 

informações as quais o usuário tem acesso agora. 

Talvez a inovação mais relevante tenha sido o 

desvio da atenção dos bibliotecários para a própria 

informação, não importa sob qual suporte venha 

ela a se apresentar (ASHEIM, 1979, p.60). 

 

Essa posição de que a Ciência da Informação complementaria 

a Biblioteconomia e não a englobaria como uma área mais ampla 

também foi levantada por Jesse Shera, autor que será analisado adiante. 

Dessa forma, pode-se afirmar que, no caso dos três sujeitos de análise 
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desta dissertação, esta opinião sobre a relação entre Biblioteconomia e 

Ciência da Informação seria um ponto de vista comum entre os 

membros da Escola de Chicago. Ainda sobre Asheim, outros dois 

artigos foram recuperados durante o levantamento desta dissertação, 

ambos publicados em 1980. “Planejamento bibliotecário nos Estados 

Unidos”, foi uma palestra proferida no Brasil em julho de 1979 ao 

Serviço Federal de Processamento de Dados, em Brasília. Basicamente 

o texto trata da dificuldade de se ter um planejamento “universal” nas 

bibliotecas dos Estados Unidos devido ao fato de as bibliotecas 

geralmente planejarem suas atividades de acordo com a necessidade ou 

realidade institucional. Isso se referia, inclusive, ao planejamento das 

bibliotecas públicas mantidas por órgãos governamentais, 

independentemente de suas esferas de poder (estadual ou nacional).  

Asheim comenta ainda que essa visão de que cada bibliotecário 

desenvolve seus serviços visando o seu local de trabalho, também é uma 

realidade vivenciada pelo Brasil, pelo que parece. E diz que: 
 

o que é preciso – e é o que algumas de nossas 

escolas de biblioteconomia nos Estados Unidos 

estão tentando produzir – são bibliotecários 

praticantes – e depois bibliotecários para 

bibliotecas públicas, infantis e acadêmicas; 

primeiro bibliotecários depois catalogadores, 

bibliotecários de referência, cientistas de 

informação (ASHEIM, 1980, p. 12). 

 

Com o movimento das bibliotecas públicas e da criação de 

bibliotecas especializadas, nos Estados Unidos, oriundo do pós-guerra, 

houve uma tendência de que os estudos biblioteconômicos se voltassem 

aos ambientes específicos no qual cada profissional se inseria. Asheim 

teve a mesma impressão com relação ao ensino de Biblioteconomia no 

Brasil. Neste momento, em âmbito nacional, se vivia o regime da 

Ditadura Militar, quando a crítica aos aspectos sociais e/ou políticos não 

fazia parte da agenda oficial da educação, especialmente na graduação, 

onde professores e alunos sofriam vigilância constante. Souza (2009, p. 

109) afirma que “nada de marcante, em nível de bacharelado em 

Biblioteconomia se fez em toda essa década [de 1970]”. Já ao final dos 
anos 1970, havia um movimento que fomentava a necessidade da área 

em dar suporte aos setores ditos “modernos” no que tange ao 

desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Tais setores seriam 

o agrícola, a área da saúde e das engenharias (SOUZA, 2009). 
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Portanto, a realidade vista por Asheim voltava-se a suprir as 

necessidades de áreas consideradas importantes para o mercado, por 

meio de um currículo que se preocupava com realidades específicas e 

não com a Biblioteconomia como uma área de conhecimento específica, 

de núcleo comum em todas as suas facetas. Segundo Souza (2009), a 

realidade do currículo de graduação em Biblioteconomia começou a ter 

alterações substanciais apenas em 1984. 

Outra conferência pronunciada por Asheim em 1979 e publicada 

em 1980, teve como temáticas “Bibliotecas e Censura”. Tal palestra foi 

um pronunciamento ao Departamento de Biblioteconomia da 

Universidade de Brasília, onde Asheim falou sobre o fato da censura se 

dar por parte dos próprios bibliotecários, no contexto dos Estados 

Unidos. Com isso, o autor suscita uma discussão acerca da atitude ética 

do profissional que não deve montar um acervo de cunho institucional 

ou comunitário, tomando por base seus interesses pessoais. Neste texto 

há, também, uma menção à declaração dos Direitos da Biblioteca, 

produzida no ano de 1948 pela American Library Association e que 

estabelece diretrizes para uma Política Nacional de Informações. O 

posicionamento do autor retoma aquilo que é comentado sobre sua obra 

“Not censorship, but selection” o que evidencia que, de fato, a temática 

de bibliotecas e censura, ao lado do que se pode chamar de mídia e 

educação são temáticas pesquisadas com densidade por Asheim.  

Mesmo Lester Asheim não sendo um nome tão lembrado na 

produção sobre Biblioteconomia brasileira, percebe-se que seu discurso 

sobre a crítica à censura, ética profissional e educação estão presentes no 

processo formativo do bibliotecário em âmbito nacional. Além disso, a 

participação de Asheim em movimentos associativos, sua preocupação 

em tratar a comunidade de maneira prioritária e as críticas acerca das 

atitudes profissionais que caminham para uma vertente tecnicista, 

reforçam as influências do movimento da Escola de Chicago nas 

contribuições teórico-metodológicas deste pesquisador. 

No dia 1º de Julho de 1997, com 83 anos, Lester Asheim faleceu 

na cidade de Chapel Hill. O pesquisador foi lembrado pelo The New 

York Times como um profissional muito premiado por suas 

contribuições pela área da Biblioteconomia. (DEATHS ASHEIM, 

LESTER, 1997, não paginado). Dentre essas premiações ressaltam-se: 

prêmio pela Illinois Library Association Intellectual Freedom Award, 

em 1966; Beta Phi Mu Award for Distinguished Service to Education 

for Librarianship, em 1973; Joseph W. Lippincott Award, em 1976; 

ALISE Award for Professional Contribution to Library and Information 
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Science Education em 1992. (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, 

[201-? ], não paginado). 

 

4.2.3 Jesse Hauk Shera 

 

Em 8 de Dezembro de 1903, na cidade de Ohio, nasceu Jesse 

Hauk Shera, filho único de Charles e Jessie Shera. Foi colega pessoal de 

Margaret Egan e chegou a trocar cartas com S. R. Ranganathan. Além 

disso, em 1928 se casou com a bibliotecária May Bickham e, com ela, 

teve dois filhos. Durante sua vida, Jesse Shera conheceu e trabalhou em 

projetos de Herbert Curtis Wright, também bibliotecário. Wright faleceu 

em 2012 após uma breve doença, no entanto, havia produzido um livro 

intitulado “Jesse Shera, Librarianship and Information Science” que foi 

publicado em 2013. O objetivo da obra foi o de divulgar os trabalhos de 

Shera, além de expor algumas conversas informais e curiosidades entre 

os pesquisadores citados.  

Wright (2013) comenta que foi o envolvimento de Shera com a 

Sociologia e com as Ciências Sociais que determinou o seu 

posicionamento junto à Biblioteconomia e, posteriormente, à Ciência da 

Informação. Shera começou a trabalhar como assistente de catalogação 

na University of Miami, em 1927, e as problemáticas vivenciadas no 

cotidiano profissional o fizeram questionar sobre a posição da 

Biblioteconomia para com o usuário. 

Contudo, Vieira, Lucas e Araujo (2017) afirmam que outra área 

também haveria influenciado o pesquisador: a Comunicação. Shera se 

preocupava em como se dava o processo de transmissão da informação e 

se interessava pela maneira como as pessoas se comunicavam para 

solucionar problemas e atender suas necessidades.  

Dialogando com a Sociologia e com a Comunicação, e 

incomodado com a realidade das bibliotecas que se importavam mais 

com os livros do que com seus usuários, Shera recebeu seu título de 

PhD em Biblioteconomia em 1944, pela Universidade de Chicago, 

defendendo uma pesquisa acerca das bibliotecas públicas em New 

England. A partir deste momento, o pesquisador passou a ter uma vida 

profissional ativa, atuando em entidades de classe, como a American 

Library Association, e lecionando em grandes instituições, como a 

própria Universidade de Chicago. 
 

Shera wrote a column for Wilson Library Bulletin. 

At OSS, he experimented with techniques for 

indexing. He was Dean Emeritus, Baxter School 
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of Information and Library Science, Western 

Reserve University. He was the leading authority 

on documentation, classification, and history of 

American libraries. He dedicated his career to 

enhancing the status of librarianship. Shera served 

in editorial capacity for Library Quarterly, 

American Documentation, and Journal of 

Cataloging and Classification. With Shera’s help 

the library school at WRU became a center of 

advanced ideas and techniques in 

librarianship25.(ASSOCIATION FOR 

INFORMATION SCIENCE AND 

TECHNOLOGY, 2015, não paginado). 

 

Hartel (2012, não paginado) comenta que o polímata Jesse 

Shera torna-se um professor proeminente de sua geração e o caracteriza 

como “researcher, educational administrator, technologist, historian, 

theorist, and ambassador of Library and Information Science”26. A 

mesma autora ainda complementa que Shera defendeu perspectivas 

humanísticas e sociológicas, sempre tentando aliar uma base teórica às 

discussões especialmente da Biblioteconomia e, também, Ciência da 

Informação. 

Dentre as idas e vindas institucionais, Jesse Shera tornou-se 

colega de grandes pesquisadores vinculados à Escola de Chicago. 

Dentre os autores que fizeram parte de seu convívio destacam-se: Pierce 

Butler que influenciou consideravelmente as concepções do que Shera 

viria a chamar ‘Epistemologia Social’; Margaret Egan, bibliotecária e 

que foi parceira de Shera nos estudos que culminaram com a perspectiva 

teórica da “Epistemologia Social”; S. R. Ranganathan que, segundo 

Grossman (2010), teria a nova edição da Colon Classification revisada 

por Shera. Ainda de acordo com Grossman (2010), algumas das ideias 

                                                        
25 “Shera escreveu uma coluna para o Wilson Library Bulletin. Na OSS, ele 

experimentou técnicas de indexação. Ele era decano emérito, da Escola de 

Informação e Biblioteconomia da Baxter, da Western Reserve University. Ele 

era a principal autoridade em documentação, classificação e história das 

bibliotecas americanas. Ele dedicou sua carreira a melhorar o status da 

biblioteconomia. Shera atuou em como editor para a Library Quarterly, 

American Documentation e Journal of Cataloging and Classification. Com a 

ajuda de Shera, a escola de bibliotecas da WRU tornou-se um centro de ideias e 

técnicas avançadas em biblioteconomia. ” (Tradução nossa, 2018). 
26 “Pesquisador, administrador educacional, tecnólogo, historiador, teórico e 

embaixador da biblioteca e da ciência da informação. ” (Tradução nossa, 2018). 
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da disciplina de Epistemologia Social seriam baseadas nas leituras 

indicadas por Ranganathan e na visita que Shera fez à Índia para 

participação em um evento no ano de 1967. 

Em 1966, Shera e Foskett publicaram a obra “Documentation 

and the organization of knowledge” que, segundos os autores, tinha 

como função ‘atualizar’ a discussão sobre documentação de Bradford, 
em 1948, no livro ‘Documentation’, no entanto, optou-se por fazer uma 

discussão mais no sentido da filosofia da documentação. Nesse sentido, 

Shera e Foskett (1966, p. 20) mencionam que “[...] Documentation lies 

at the very heart of Librarianship, and the primary responsibility of the 

librarian is to make of himself an expert in bibliographic 

organization”27. Partindo dessa premissa, Shera e Foskett (1966) 

abordam questões filosóficas e epistemológicas justificando esta 

discussão pelo fato de que, em princípio, os bibliotecários não se 

interessavam pelas teorias culturais e sociais e, portanto, não se inseriam 

no debate epistemológico. 

Contudo, 
 

from such excursions into the nature of the 

information process and its utilization by society 

has begun to emerge the foreshadowings of a new 

discipline that we have called 'social 

epistemology', and this, perhaps more than any 

other discipline, is the basic concern of those of us 

who are dedicated to maximizing the effectiveness 

of recorded knowledge for the benefit of 

mankind.28 (SHERA; FOSKETT, 1966, p. 67). 

 

Em 1966, Shera defendeu a criação da disciplina de 

Epistemologia Social. A partir desta disciplina, portanto, o principal 

objetivo da Biblioteconomia seria a gestão do conhecimento humano 

que em um segundo momento, a partir da inserção tecnológica e de 

                                                        
27 “[...] a Documentação está no coração da Biblioteconomia, e a principal 

responsabilidade do bibliotecário é ser um especialista em organização 

bibliográfica. ” (Tradução nossa, 2018). 
28 "A partir de tais excursões sobre a natureza do processo de informação e sua 

utilização pela sociedade começaram a emergir os prenúncios de uma nova 

disciplina que chamamos de 'epistemologia social', e isso, talvez mais do que 

qualquer outra disciplina, é o princípio básico de aqueles de nós que se dedicam 

a maximizar as efetividades do conhecimento registrado para o benefício da 

humanidade” (Tradução nossa, 2018). 
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profissionais vindos da engenharia, permitiria a formação dos 

‘especialistas em informação técnica’. Para Shera e Foskett (1966), esse 

especialista precisaria de um conhecimento geral educacional, deveria 

vir com uma especialização no meio em que ele desejaria atuar e, 

principalmente, formação em Biblioteconomia. Sendo assim, entende-se 

que o que era considerado um “especialista em informação” para os 

autores supracitados não seria o que hoje chamamos de “cientista da 

informação”, até porque não é obrigatório, dentro da CI, que seus 

profissionais tenham formação em Biblioteconomia para ingressar na 

área.  

Por meio da American Library Association, em 1956, Shera e 

Egan publicaram a obra “The Classified Catalog: basic principles and 

practices”, traduzido para o português por Maria Neile Teles Landau, 

em 1969. Nesta publicação, Shera e Egan trazem um pouco da história 

da classificação e usam Durkheim como ponto de partida para discussão 

das relações hierárquicas. Segundo Shera e Egan (1969), o catálogo não 

deve servir apenas como fonte de organização dos documentos de uma 

biblioteca, pois, tendo em vista que ele representa todo o tipo de 

conteúdo que pode ser encontrado dentro da instituição, ele pode ser útil 

para alguém além do bibliotecário. 

O livro encontra-se subdividido em três grandes capítulos, o 

primeiro é intitulado “Natureza e funções do catálogo da biblioteca” que 

faz uma discussão introdutória sobre vantagens, desvantagens e 

objetivos dos catálogos alfabéticos de assunto em comparação ao 

catálogo sistemático proposto. No segundo capítulo, “Princípios gerais 

para a elaboração de um sistema de classificação”, são levantados 

conceitos chave para a compreensão da estrutura de um catálogo, além 

da menção às classificações filosóficas e outras iniciativas como a 

Classificação Decimal de Dewey e a Classificação Facetada de 

Ranganathan. É no terceiro e último capítulo que Shera e Egan 

aprofundam sua proposta e dialogam numa perspectiva mais voltada à 

aplicação do catálogo sistemático. Intitulado “Elaboração e manutenção 

do catálogo sistemático”, os autores abordam o catálogo em si e seus 

elementos auxiliares, alguns métodos de análise e as normas para a 

elaboração e manutenção do mesmo. 

Diferente de outros trabalhos de Shera, que possuíam uma densa 

carga teórica, esse texto, especificamente, não tem essa característica, 

pois tem o objetivo de ser um manual, trazendo, portanto, exemplos de 

como preencher a ficha catalográfica ou guardá-la. Todavia, os autores 

concluem que a adoção ou não desse tipo de catálogo deve considerar o 
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tipo de unidade de informação, o tipo de pessoa que acessa essa 

informação e o contexto da biblioteca. 

Originalmente publicado pela Wilson Library Bulletin, em 1961, 

Shera discute sobre aquilo que seria considerado o principal legado do 

autor, o conceito de Epistemologia Social. O artigo “Epistemologia 

social, Semântica geral e Biblioteconomia” foi traduzido e divulgado 

pelo periódico brasileiro Ciência da Informação, em 1977. O texto se 

inicia a partir da discussão abordada por John Rader Platt, docente da 

Universidade de Chicago, que afirma que a 5ª necessidade do ser 

humano (além de ar, água, alimentação e abrigo) seria a busca por 

informação. Com isso, Shera (1977, p. 10, grifo do autor) faz um 

paralelo com a área da Comunicação e afirma que “o poder de 

comunicar, se torna não uma feliz e fortuita invenção, mas uma 

necessidade essencial e inevitável à sobrevivência humana”. 

Passando por todo o processo de comunicação e da formação da 

linguagem, o autor chega, portanto, na proposta de uma Epistemologia 

Social que, nas suas palavras, deveria ser uma nova disciplina paras as 

ciências que, de alguma forma, lidavam com o fenômeno da informação. 
 

Nós aqui estamos nos referindo a uma disciplina 

epistemológica, um corpo de conhecimento sobre 

o próprio conhecimento. [...] os meios pelos quais 

o conhecimento é coordenado, integrado e posto a 

trabalhar são, até aqui, um quase irreconhecido 

campo de investigação. [...] (SHERA, 1977, p. 

11). 

 

Esta nova disciplina, portanto, deveria investigar os processos de 

comunicação inseridos na sociedade, possuindo como foco “a produção, 

fluxo, integração e consumo de todas as formas de pensamento 

comunicado através de todo o modelo social. ” (SHERA, 1977, p. 11) 

A epistemologia social seria o fundamento para a 

Biblioteconomia compreendida como ciência e de tal forma defendida 

pelos teóricos da Escola de Chicago. Assim, os bibliotecários que 

comumente eram apenas categorizados como técnicos, deveriam se 

inserir no campo científico, refletindo, promovendo e fomentando 

discussões acerca de um fazer biblioteconômico voltado a suprir as 

demandas sociais de informação. Por meio da epistemologia social, 

Shera e Egan conseguem promover teoricamente uma vertente 

pragmatista nos pilares da Biblioteconomia contemporânea, já 

influenciada pelo avanço da tecnologia e da gestão da informação que 
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serviram como base para a consolidação da própria Ciência da 

Informação no decorrer das décadas de 1960, 1970 e 1980. 

Para o autor, o bibliotecário deveria ser o “ligador do tempo”, 

aquilo que entendemos hoje por “mediador” dado que este profissional 

deve compreender a sociedade e o modo como as pessoas adquirem o 

conhecimento, especialmente com o advento da tecnologia. Shera 

complementa dizendo que a Biblioteconomia deveria assumir seu 

protagonismo como a área mais interdisciplinar de todas. Segundo ele, 

até as ações mais técnicas, como a construção de padrões e instrumentos 

de recuperação da informação, por exemplo, possuem seu caráter social 

(considerando que sempre se recupera a informação para alguém). Shera 

(1977, p. 11) entende que, pelo fato da área ser responsável pela 

“ordenação, relação e estruturação do conhecimento e dos conceitos”, 

ela atua nas diversas áreas do saber e essa relação com outras disciplinas 

tais como a Psicologia, Linguística e Filosofia, por exemplo, a tornam 

interdisciplinar. 

Por fim, Shera (1977) conclui que 
 

A biblioteconomia deveria contribuir para a 

semântica geral com novos ‘insights’ de estrutura, 

organização e avaliação do conhecimento 

humano. Poderá trazer método e possibilidade de 

realização para a divulgação do conhecimento 

registrado que ameaça tornar-se sufocante. A 

semântica geral deveria poder contribuir para a 

biblioteconomia com os resultados da 

epistemologia social – os próprios fundamentos 

do conhecimento teórico do bibliotecário, sem os 

quais a biblioteconomia deixa de ser uma 

profissão para tornar-se um pouco mais que uma 

simples atividade comercial. (SHERA, 1977, p. 

12). 

 

Com isso, Shera reforça a identidade científica da 

Biblioteconomia já que, para o autor, pela ausência de um 

direcionamento epistemológico, a atividade biblioteconômica se 

aproximaria muito mais de um fazer meramente técnico. O que não 

deixa de ser uma crítica ao próprio desenvolvimento da área, no 

contexto norte-americano, pois com o avanço tecnológico e a 

necessidade de informações especializadas em cada área do saber, a 

Biblioteconomia também sofre um processo de especialização de suas 

práticas. E, com isso, os estudos da área voltaram seu olhar para suas 
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realidades específicas, dificultando o diálogo social da Biblioteconomia 

em um âmbito mais geral.  

No artigo “Toward a theory of librarianship and information 
Science”, publicado originalmente em 1972, e traduzido para o 

português em 1973, Shera apresenta uma densa fundamentação teórica 

pautada na problemática do indivíduo, no avanço da Bibliografia e nas 

relações entre Biblioteconomia e Ciência da Informação que embasava a 

concepção da epistemologia social. O autor ainda comenta que “the 

focus of this new discipline should be upon the production, flow, 

integration, and consumption of all forms of communicated thought 

throughout the entire social fabric”29 (SHERA, 1973, p. 89). 

Para dialogar com sua proposta, Shera aborda autores como 

Robert Fairthorne e Archibald MacLeish, que já relacionavam a Ciência 

da Informação com as Ciências Sociais e aos estudos que consideravam 

a importância do ser humano na constituição da área. A partir disso, 

Shera segue com a perspectiva de que a Biblioteconomia seria uma 

ciência cuja base epistemológica seria a “epistemologia social”. 

Menciona, também, a relação da área com a Comunicação e apresenta a 

inserção tecnológica na biblioteca de maneira benéfica para as práticas 

bibliotecárias.  

Para Shera (1973, p. 90), “the real question that librarians must 

ask themselves is not ‘Is librarianship a Science?’ but rather ‘what kind 

of Science does or should librarianship represent?’”30. A partir disso, 

defende que o bibliotecário deve ser um cientista tendo em vista que a 

própria ciência é a base do conhecimento biblioteconômico.  

Baseando-se no que foi dito pelo Comitê Especial Russo ao 

Council for Mutual Economic Assistance, o autor reforça que a Ciência 

da Informação seria uma área focada na informação científica que 

deveria estudar tanto a estrutura quanto as características gerais da 

informação científica e de seu processo de comunicação. No entanto, a 

cientificidade da Ciência da Informação não anularia o caráter científico 

da Biblioteconomia.  

Para Shera, a Biblioteconomia seria responsável pela necessidade 

de organização da informação voltada à sociedade, especialmente no 

                                                        
29 “O foco dessa nova disciplina deve estar na produção, fluxo, integração e 

consumo de todas as formas de pensamento comunicado em todo o tecido 

social”. (Tradução nossa, 2018). 
30 “A verdadeira questão que os bibliotecários devem se perguntar não é ‘A 

biblioteconomia é uma ciência? ’ mas sim ‘Que tipo de ciência representa ou 

deveria a biblioteconomia representar? ” (Tradução nossa, 2018). 
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contexto do período pós Segunda Guerra Mundial, já que esta possui 

bases epistemológicas focadas no aspecto social. Sendo assim, em linhas 

gerais, o que o autor defende é que a Ciência da Informação cuidaria da 

produção científica e tecnológica e a Biblioteconomia da informação de 

cunho e utilidade social, ambas enquanto ciência.  

O que Jesse Shera deixa como contribuição é uma continuação do 

que Butler defendia com relação à Biblioteconomia. Muitas vezes tida 

como técnica, a Biblioteconomia para Shera não só possuía caráter 

científico como tinha bases epistemológicas definidas a partir do 

conceito de epistemologia social. Tais bases fomentam a relação da área 

com a Comunicação e a sociedade, além de permitirem o uso da 

tecnologia como meio para atingir seu objetivo fim: o indivíduo. 

No que possibilitaram as poucas fontes disponíveis, foi 

apresentada aqui a história não só de três sujeitos, mas um levantamento 

histórico daquilo que os guiou enquanto membros de um movimento, a 

Escola de Chicago, o que, de certa forma, influenciou sua trajetória 

profissional. É possível notar, portanto, que estes três pesquisadores 

estudados nesta dissertação, de certa forma, foram referência na 

biblioteconomia norte-americana, cada um com suas especificidades. A 

vertente pragmatista, sociológica e os ideais de Durkheim podem ser 

percebidos nas principais obras de cada um: ‘An introduction to Library 
Science’, ‘Not censorship but selection’ e ‘Epistemologia social, 

semântica geral e Biblioteconomia’. 

A importância do aspecto social em toda a ciência, abordada por 

Butler, e da necessidade de se pensar no usuário e no contexto 

biblioteconômico é visível quando se lê o trabalho desenvolvido por 

Lester Asheim, seu aluno.  Também se verifica tal influência na 

construção de bases epistemológicas para uma Biblioteconomia 

científica, ideia defendida por Jesse Shera, que chega a propor uma 

Epistemologia Social como fundamento para área. 

Percebe-se, no entanto, que a discussão da cientificidade ou não 

da Biblioteconomia, era plausível no contexto do movimento da Escola 

de Chicago, uma vez que a CI ainda estava em seu processo formativo, 

já que se consolida por volta dos anos 1960. Além disso, 

institucionalmente a Universidade de Chicago foi se destacando com 

relação a outras universidades, em função da criação do doutorado em 

Biblioteconomia que, segundo Araújo (2014), foi o único até 1948. Foi 

na Universidade de Chicago que também se constituiu o primeiro 

periódico científico da área, o Library Quarterly, em 1931 (ARAÚJO, 

2014), evidenciando a discussão da Biblioteconomia em âmbito 

científico. 
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Antes mesmo da chegada da CI, a Biblioteconomia já convivia 

com um conflito acadêmico e político diante da criação da 

Documentação, proposta de Paul Outlet e Henri La Fontaine como área 

distinta e singular no campo disciplinar. De acordo com Carvalho Silva 

(2016, p. 18), “a Documentação surge em um contexto de articulação 

política e para se estabelecer enquanto disciplina evita utilizar termos 

adotados pela Biblioteconomia como demonstração criativa de uma 

disciplina autêntica e inovadora”. Com isso, a Biblioteconomia norte-

americana buscava avançar cientificamente a fim de se firmar no campo 

que envolve a organização e armazenamento do conhecimento. 

Com a chegada da CI na década de 1960, a Biblioteconomia que 

iniciara um diálogo com a Documentação, até pelo fato da inclusão de 

disciplinas voltadas à Documentação na própria Graduate Library 

School, passou a se preocupar com a instauração desta nova ciência. 

Para Fonseca (2007, p. 6), a CI surge a partir de um “acordo tácito entre 

bibliotecários e documentalistas, tendo estes aceito a nova denominação 

e aqueles imposto a palavra biblioteca, do que resultou a frase [...] 

library-and-information science”.  

Todo este embate político, na época, se polarizou conforme a 

defesa de diversos profissionais. Carvalho Silva (2013) ressalta que há 

quem defenda que a CI veio da Documentação enquanto que, por outro 

lado, há quem defenda que a CI surge da Biblioteconomia especializada. 

O próprio autor acredita que a CI surge da junção de todos esses fatores, 

formando o que ele chama de ciência amalgamada, que é capaz de se 

identificar com múltiplos diálogos sem a necessidade de uma identidade 

fixa. 

Contudo, entende-se que, conforme Araújo (2018), a CI atual não 

é a mesma daquela que surge em 1960. De acordo com o autor, 
 

Ainda que propostas de estudo parecidas com 

aquelas de sua época fundacional permaneçam, 

elas coexistem com diversas outras maneiras de se 

estudar a informação, sobretudo (mas não só) 

porque o desenvolvimento das tecnologias 

solucionou uma série de problemas, mas trouxe 

muitos outros, relativos às questões humanas 

(sociais, culturais, políticas, econômicas, 

jurídicas) de como nós, seres humanos, no século 

XXI, produzimos, fazemos circular, 

disseminamos, organizamos, preservamos, 

usamos e nos apropriamos dos registros de 

conhecimento produzidos, bem como intervimos, 
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criando instituições, serviços e produtos, nos 

fluxos informacionais. (ARAÚJO, 2018, p. 7). 

 

Embora todos os pesquisadores estudados nessa dissertação 

defendam a Biblioteconomia como ciência, entende-se que esta proposta 

de discussão tinha sua validade dado o período histórico em que se 

instaura o movimento da Escola de Chicago. Hoje a CI está consolidada 

enquanto área, abrangendo em especial a Biblioteconomia, Arquivologia 

e Museologia, e colabora com o desenvolvimento destas três. Mas, para 

os pesquisadores norte-americanos estudados nesta dissertação, ainda 

era necessário o debate sobre a cientificidade ou não da 

Biblioteconomia. 

Esta abordagem deve ser atrelada especialmente a Lee Pierce 

Butler, o pioneiro desse estudo. Lester Asheim que também desenvolve 

estudos relevantes sobre a democratização da leitura bem como sobre a 

relação das mídias e tecnologias no processo educacional já segue por 

um viés que prioriza principalmente a questão da censura nas 

bibliotecas. Evidentemente, a temática mais divulgada e defendida por 

Shera foi a epistemologia social como fundamento epistemológico para 

a Biblioteconomia. 

A partir disso, na próxima subseção, apresenta-se a inserção de 

tais temáticas e pesquisadores na produção bibliográfica da área de 

Ciência da Informação no Brasil. Pretende-se, assim, apresentar em que 

medida o pensamento desenvolvido pela Escola de Chicago contribuiu 

ou têm contribuído para a área no âmbito nacional. 
 

4.3 A ESCOLA DE CHICAGO NA PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA DA 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: UM REFLEXO DA UTILIZAÇÃO 

DOS RECURSOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DEIXADOS PELO 

MOVIMENTO 

 

Como visto no decorrer deste estudo, o fato da Escola de Chicago 

ser um movimento instituído a posteriori já dificulta a compreensão de 

quais seriam as contribuições provenientes dos estudos destes 

pesquisadores, como os que foram abordados nas subseções anteriores. 

No entanto, a análise das fontes e a reconstituição histórica que se fez a 
fim de cumprir com o primeiro objetivo deste trabalho, permitiu que as 

principais temáticas do movimento fossem elencadas e, com isso, foi 

possível analisar a presença destas na produção científica nacional da 

área de Ciência da Informação. 
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A não delimitação cronológica permite verificar a partir de 

quando as temáticas relacionadas ao movimento da Escola de Chicago 

se fazem presentes na produção científica brasileira, em Ciência da 

Informação. É preciso, contudo, trazer uma breve contextualização 

histórica da Biblioteconomia no Brasil para que se possa compreender o 

contexto em que tais publicações surgem. 

O primeiro curso de Biblioteconomia do Brasil data de 1915 e, 

segundo o Conselho Federal de Biblioteconomia ([201-]), surgiu sob a 

influência da perspectiva francesa, mais especificamente de acordo com 

a proposta da Ècole Nationale des Chartes. Contudo, por influência da 

situação política e econômica do Brasil, o primeiro curso de 

Biblioteconomia foi fechado já em 1922, reabrindo depois de quase uma 

década.  

Já nos Estados Unidos, como vimos acima, o curso de 

Biblioteconomia foi criado em 1928, a partir da Graduate Library 

School na Universidade de Chicago. Fonseca (1979) comenta que, 

talvez, uma das pessoas que deve ter chamado a atenção dos 

bibliotecários brasileiros para as bibliotecas dos Estados Unidos foi o 

escritor Monteiro Lobato. Isto porque, segundo o mesmo autor, Lobato 

teria visitado os Estados Unidos no ano de 1929 e trazido informações 

acerca da organização das bibliotecas e da forma como o país norte-

americano buscava formar seus profissionais desta área. 

Nesta linha, ao estabelecer o quadro econômico brasileiro entre o 

fim da década de 1920 e o início da década de 1930, Souza (2009) 

afirma que a influência norte-americana cresceu no Brasil, e que o país 

já se encontrava sob dependência econômico-financeira dos Estados 

Unidos. O autor ainda complementa que 
 

do mesmo modo [...] foi em relação à 

Biblioteconomia. O pragmatismo dos Estados 

Unidos da América embriagava os intelectuais 

brasileiros que visitavam ou estudavam naquele 

país. Mesmo os indivíduos mais nacionalistas ou 

de sólida formação europeia submetiam-se ao 

encantamento da América. (SOUZA, 2009, p. 54) 

 

A partir desse panorama, é compreensível que as publicações que 

versem sobre a Escola de Chicago na produção científica brasileira, se 

deem mais tardiamente até pelo período de consolidação da 

Biblioteconomia tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Isto se 

percebe pelo fato de que a primeira produção nacional que dialoga com 
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autores ou temáticas da Escola de Chicago data apenas de 1987, 59 anos 

após a criação da Graduate Library School. Com o decorrer dos anos, o 

aumento da frequência de publicações se faz presente e os dados desta 

primeira análise podem ser conferidos no Gráfico 1. 
 

Gráfico 1 - Quantidade de Publicações por ano 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

É curioso notar que, até 2004, existe apenas uma publicação, 

datada de 1987 e que tratava sobre a censura em bibliotecas 

(VERGUEIRO, 1987). Mais curioso ainda é verificar a existência de 

apenas 25 artigos recuperados em um intervalo de tempo 31 anos, dado 

os inúmeros programas de Pós-Graduação e periódicos existentes no 

Brasil.  

Em 2003, embora não faça parte do corpus de análise, Capurro 

publica um texto que permite um momento de reflexão epistemológica, 

na realidade da Ciência da Informação brasileira. Nele, o autor comenta 

sobre os três paradigmas da área: o físico, o cognitivo e o social e, com 

relação a este último, Capurro menciona a iniciativa de Jesse Shera na 

criação da disciplina de Epistemologia Social como um primeiro 

movimento do que seria o terceiro paradigma, o social. Com isso, 

percebe-se um aumento na quantidade de documentos que abordam o 

paradigma social e a disciplina de epistemologia propostas por Shera, 

refletindo assim um olhar mais atento à produção bibliográfica de Shera 

a partir da proposta paradigmática da CI de Capurro (2003), e este 

movimento pode ser percebido com o aumento da produção científica 

coletada no corpus, de 2004 em diante. A influência da obra de Capurro 
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pôde ser verificada pela quantidade de documentos que citam o texto em 

questão, tais como: Renault; Martins, 2007; Azevedo; Marteleto, 2008; 

Alvares; Araújo Júnior, 2010; Carvalho Silva, 2013; Sampaio; Oliveira, 

2013; Martins; Lima, 2013; Terto; Duarte, 2014; Bozzetti; Saldanha, 

2017; Vieira; Lucas, 2018; Correia; Zandonade, 2018. 

Esta crescente produção bibliográfica atinge seu ápice em 2013, 

com quatro publicações envolvendo temáticas relacionadas ao 

movimento da Escola de Chicago e seus pesquisadores. Essa frequência 

diminui no ano de 2014, mas, já em 2015, há um novo aumento na 

quantidade de artigos publicados. 

Outra obra que não faz parte do corpus, mas que cabe aqui 

evidenciar é o livro “Expect more” de Lankes (2013), onde é dado um 

enfoque social para o bibliotecário e que, por vezes, é chamado de “nova 

Biblioteconomia”. Contudo, embora o enfoque social na 

Biblioteconomia não tenha surgido com o Lankes, seu livro suscita 

discussões voltadas ao aspecto social e humanístico da profissão. Ainda 

é muito sutil o impacto desta obra nas publicações envolvendo o 

movimento da Escola de Chicago, mesmo que as temáticas trabalhadas 

caminhem na mesma direção, pois são poucas as publicações do corpus 

que citam o livro de Lankes. Mesmo assim, mereceu destaque nos 

artigos de Vieira; Lucas; Araujo, 2017; Vieira; Lucas, 2018.  

Há uma diminuição de publicações nos anos de 2017 e 2018, 

embora se deva ressaltar que a coleta dos dados se fez durante os meses 

de Junho e Agosto deste último ano, não incluindo os artigos que por 

ventura tenham sido publicados até Dezembro de 2018. De qualquer 

forma, percebe-se uma estabilidade quantitativa nas publicações acerca 

das contribuições teórico-metodológicas da Escola de Chicago a partir 

de 2017 e que se concentra mais no debate da Epistemologia Social. 

Passado pela análise das datas das publicações é pertinente 

questionar onde estes artigos foram publicados já que, não 

necessariamente, a produção de autores brasileiros se concentra em 

periódicos nacionais. Além disso, a pouca quantidade de publicações 

recuperadas conforme dito acima, pode ter relação com o Qualis de cada 

periódico, dado que a procura dos periódicos melhores avaliados é 

maior, o que atrasa o processo editorial como um todo.  

Os periódicos são estratificados de acordo com a qualidade da 

produção intelectual e o conjunto dos procedimentos que avaliam estes 

periódicos se chama Qualis-Periódicos. Quem é responsável pela 

avaliação e estratificação das revistas científicas no Brasil é a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) com base na coleta de dados referentes à Pós-Graduação no 
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Brasil feitos por meio da Plataforma Sucupira. A partir da análise dos 

periódicos, a CAPES elenca Qualis que vão de A1 a C, sendo os 

periódicos A1 os mais qualificados.  

Ao verificar os periódicos recuperados no corpus deste estudo, se 

observou o Qualis na área de Comunicação e Informação, onde a 

Ciência da Informação está inserida atualmente. A presença de artigos 

nestes periódicos podem incitar outras pesquisas nas mesmas temáticas, 

considerando o status destas revistas no cenário da produção científica 

em CI no Brasil. Os periódicos responsáveis pela publicação dos artigos 

coletados estão dispostos conforme o valor de seu Qualis (Quadro 4). 
 

Quadro 4 - Qualis dos Periódicos pertencentes ao corpus 

NOME DO PERIÓDICO QUALIS ARTIGOS POR PERIÓDICO 

Biblios A1 5 

Transinformação A1 4 

Encontros Bibli A2 4 

Em Questão A2 3 

Anales de Documentación A2 1 

Revista Interamericana de 

Bibliotecología 

A2 1 

Ciência da Informação B1 2 

Revista Ibero-Americana de 

Ciência da Informação 

B1 1 

Brazilian Journal of 

Information Science 

B1 1 

Revista ACB B2 2 

Library Trends Sem Qualis 1 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da Plataforma Sucupira31 

(2018) 

 

Dentre os 11 periódicos pertencentes ao corpus, seis possuem, 

atualmente, Qualis A e três são estratificadas com Qualis B1, bem 

classificados para a área de Comunicação e Informação. Isso reflete que 

a discussão das temáticas relacionadas à Escola de Chicago se dá em 

revistas com grande visibilidade e prestígio no cenário da produção 

científica brasileira em CI. Na análise foi possível verificar que todos os 

periódicos qualificados pela Capes e presentes neste corpus oferecem 

                                                        
31 Disponível em:<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/ 

coleta/veiculoPublicacaoQualis/ listaConsultaGeralPeriodicos.jsf >. 
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acesso gratuito aos artigos e não exigem pagamento, por parte dos 

autores, para a publicação. 

Outro ponto que influencia na qualidade dos artigos publicados 

por cada periódico é a revisão por pares. Neste processo, dois ou mais 

especialistas do assunto tratado pelo artigo avaliam o documento, fazem 

considerações e aprovam ou não a sua publicação. Dentre os periódicos 

coletados, todos fazem a revisão por pares, o que também é uma 

característica das revistas bem estratificadas no Qualis-Periódicos. 

Como critério de seleção para os artigos que serão aprofundados 

na discussão qualitativa desta dissertação, optou-se pela restrição aos 

periódicos de maior Qualis (Qualis A) e que tiveram o maior número de 

publicações recuperadas (apenas os três primeiros periódicos). A 

quantidade de artigos publicados, por periódico, pode ser conferida 

conforme o Gráfico 2, abaixo. 
 

Gráfico 2 – Quantidade de artigos por periódicos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

No quadro abaixo (Quadro 5), estão dispostos, por ordem 

cronológica, todos os 25 documentos analisados por este estudo bem 

como os dados de autoria, o título dos artigos e o periódico que o 

publicou. Além disso, também consta o código atribuído a cada 

documento no momento da análise dos dados. 
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Biblios
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Quadro 5 - Corpus de Análise 

CÓDIGO TÍTULO AUTORIA REVISTA ANO 

D - 01 
Censura e seleção de materiais em bibliotecas: o 

despreparo dos bibliotecários brasileiros 

Waldomiro de 
Castro Santos 

Vergueiro 

Ciência da 
Informação 

1987 

D - 02 
O ambiente escolar e a atuação bibliotecária: o 
olhar da educação e o olhar da biblioteconomia 

Fernanda de Sales Encontros Bibli 2004 

D - 03 
Social epistemology from Jesse Shera to Steve 

Fuller 
Tarcisio Zandonade Library Trends 2004 

D - 04 
A questão ética na atuação do profissional 

bibliotecário 
Michel Maya 

Aranalde 
Em Questão 2005 

D - 05 
Revisitando a "epistemologia social": esboço de 

uma ecologia sociotécnica do trabalho intelectual 
Nanci Elizabeth 

Oddone 
Ciência da 

Informação 
2007 

D - 06 
O retrato da ciência da informação: uma análise 

de seus fundamentos sociais 

Leonardo 
Vasconcelos 

Renault; Ronaldo 
Martins 

Encontros Bibli 2007 

D - 07 
Lugares del conocimiento: Las bibliotecas 

universitarias 
Ivone Job Biblios 2007 

D - 08 
Informação e segurança pública: a construção do 
conhecimento social em ambiente comunitário 

Marco Antônio de 
Azevedo; Regina 
Maria Marteleto 

Transinformação 2008 

D - 09 
A contribuição de J. H. Shera para a ciência da 

informação no Brasil 

Carlos Alberto de 
Ávila Araújo; Danilo 
Francisco de Souza 

Revista ACB 2010 
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Lage; Ráisa Mendes 
Fernandes de Souza; 
Romênia Aparecida 

Assis. 

D - 10 
Marcos históricos da Ciência da Informação: breve 
cronologia dos pioneiros, das obras clássicas e dos 

eventos fundamentais 

Lilian Alvares; 
Rogério Henrique de 

Araújo Júnior 
Transinformação 2010 

D - 11 
Biblioteca, luta de classes e o posicionamento da 

Biblioteconomia brasileira: algumas considerações 

Jonathas Luiz 
Carvalho Silva; 

Roosewelt Lins Silva 
Em Questão 2010 

D - 12 
Nas tramas do discurso: sentidos sobre biblioteca, 

leitura e pesquisa escolar 

Ludmila Ferrarezi; 
Lucília Maria Souza 

Romão 
Biblios 2012 

D - 13 
Desenvolvimento de coleções: origem dos 

fundamentos contemporâneos 
Simone da Rocha 

Weitzel 
Transinformação 2012 

D - 14 
Normatividade, tecnicidade e/ou cientificidade da 

Biblioteconomia 
Jonathas Luiz 
Carvalho Silva 

Transinformação 2013 

D - 15 
Memória, museus e ciência da informação: uma 

perspectiva interdisciplinar 

Débora Adriano 
Sampaio; Bernadina 
Maria Juvenal Freire 

de Oliveira 

Biblios 2013 

D - 16 
A abordagem social na recuperação da 

informação: frente e tendências de pesquisa 

Marcio Souza 
Martins; Vânia Mara 

Alves Lima 
Biblios 2013 

D - 17 O processo de mediação da informação nas Fellipe Sá Brasileiro; Anales de 2013 
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organizações a partir do contexto do regime de 
informação 

Gustavo Henrique 
de Araújo Freire 

Documentación 

D - 18 
A prática informacional dos usuários de um 

sistema de informação a partir de uma 
perspectiva compreensiva 

Ana Luisa de 
Vasconcelos Terto; 

Adriana Bogliolo 
Sirihal Duarte 

Biblios 2014 

D - 19 
Epistemologia social e cultura digital: reflexões 

em torno das formas de escritas na web 
Regina Maria 

Marteleto 
Em Questão 2015 

D - 20 
Revisão e Reflexões. Letramento Informacional 

nas escolas: o papel do licenciado em 
Biblioteconomia 

Simone da Rocha 
Weitzel; Alberto Calil 

Junior; Daniele 
Achilles 

Revista 
Interamericana de 

Bibliotecología 
2015 

D - 21 
Valores éticos na organização e representação do 

conhecimento 

José Augusto Chaves 
Guimarães; Suellen 

Oliveira Milani; 
Isadora Victorino 

Evangelista 

Encontros Bibli 2015 

D - 22 
Jesse Shera, the wars and the Pietá: social 

epistemology as criticism of information ontology. 

Rodrigo Porto 
Bozzetti; Gustavo 

Saldanha 

Brazilian Journal 
of Information 

Science 
2017 

D - 23 Jesse Shera: entre citações e bibliografia 

Keitty Rodrigues 
Vieira; Elaine 
Rosangela de 

Oliveira Lucas; 
Andre  

 de Freitas Araujo 

Revista ACB 2017 
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D - 24 
Jesse Shera e sua contribuição para o campo da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação 

Keitty Rodrigues 
Vieira; Elaine 
Rosangela de 
Oliveira Lucas 

Encontros Bibli 2018 

D - 25 
O conceito de informação como conhecimento 

registrado 

Mara Cristina Salles 
Correia; Tarcisio 

Zandonade 

Revista Ibero-
Americana de 

Ciência da 
Informação 

2018 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Durante o processo de análise se observa que não há 

predominância de determinados autores que pesquisam esta temática 

específica ou que se dedicam a estes estudos relacionados à Escola de 

Chicago.  Os autores também foram analisados a fim de identificar 

possíveis relações de coautoria, formação profissional e vínculo 

institucional atual. 

Para isso, se fez uma busca na Plataforma Lattes, criada pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), que integra dados relacionados aos currículos, instituições e 

grupos de pesquisa. Dentro desse sistema é possível acessar os dados 

dos currículos cadastrados na página do Currículo Lattes32, local de 

onde foram retiradas as informações dos autores presentes no corpus. 

Apenas seis, dos 40 autores, possuíam mais de uma publicação, 

cada um com 2 artigos. Contudo, nem todos os autores estavam com o 

Currículo Lattes devidamente cadastrado ou preenchido, o que permitiu 

que 36 autores tivessem seu currículo devidamente analisado. 

De fato, a produção científica estudada se pauta nas pesquisas 

realizadas dentro do ambiente acadêmico e é pautada na relação 

“professor – aluno”, ou “orientador – orientando”. Dos 36 currículos, 26 

eram de professores universitários e dois ainda estão como discentes 

ativos. Os cinco currículos restantes, atualmente, se referem a 

profissionais que atuam em outros espaços do mercado de trabalho, tais 

como bibliotecas universitárias, bibliotecas públicas e, também, atuando 

no Instituto de Geociências da UFMG.  Entretanto, pela data de 

formação e de publicação dos artigos, percebe-se que os documentos 

foram escritos próximo à conclusão ou em meio ao desenvolvimento 

acadêmico dos autores.  

Percebe-se uma grande incidência de profissionais graduados em 

Biblioteconomia e com Pós-Graduação em Comunicação ou na Ciência 

da Informação. Do ponto de vista da filiação institucional, percebeu-se 

que a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e a Universidade de 

Brasília (UNB) tiveram maior representação entre os autores. As duas 

primeiras com quatro autores vinculados atualmente, e a última com 

três. As demais instituições se mantiveram entre um ou dois autores com 

vínculo institucional registrado. 

Na última etapa de análise, a fim de cumprir com o objetivo de 

investigar em que subáreas da Ciência da Informação os autores 

brasileiros mais utilizam os recursos teórico-metodológicos da Escola de 

                                                        
32 Disponível em: < http://lattes.cnpq.br/ >. 



118  

 

Chicago, os 25 artigos foram lidos e classificados a partir da 

Classificação JITA. A classificação é dividida em três grandes classes 

(aqui utilizadas como subáreas da Ciência da Informação) e 12 

subclasses. 

A classe de número um é de nível geral, e se chama “Teorética e 

Generalidades”. Como subclasse, têm-se os aspectos teóricos e gerais de 

bibliotecas e informação (onde se inclui a discussão teórica da 

Biblioteconomia, da CI, teoria da informação e o relacionamento com 

outros campos de conhecimento); e o uso da informação e sociologia da 

informação (que trata de métodos bibliográficos, sociedade da 

informação, política e economia da informação, disseminação e o 

impacto da informação propriamente dita). 

Na segunda classe, “Funcionalidades orientadas ao usuário, de 

direção, de gerenciamento”, aspectos intermediários como questões 

legais se fazem presentes. As subclasses são referentes a: usuários, nível 

de instrução e leitura (onde se enquadram estudos de usuário, 

treinamento e instrução literária, por exemplo); bibliotecas como 

coleções físicas (públicas, municipais, universitárias, escolares...); 

publicação e questões legais (venda de livros, propriedade e liberdade 

intelectual, comunicação de massa); gerenciamento (e todas as 

atividades ligadas à gestão como marketing, recursos financeiros e 

relações públicas); e indústria, profissão e formação (questões de 

software, computadores, telecomunicações, currículos e organizações). 

Por fim, a última classe diz respeito ao nível específico da área, 

“Objetos, aspectos pragmáticos, aspectos técnicos”. Esta classe também 

contém cinco subclasses, são elas: fontes de informação, suporte e 

canais (que trata de periódicos, literatura cinzenta, livros raros, livros 

eletrônicos, páginas web...); tratamento da informação para serviços de 

informação (voltado à parte conhecida da área como “núcleo duro”, 

contemplando a catalogação, indexação, classificação e representação 

do conhecimento, além da parte mais moderna com os hiperlinks); 

serviços técnicos em bibliotecas, arquivos e museus (engloba a 

aquisição, descarte, inventário, cadastros, preservação, empréstimo...); 

técnicas de armazenamento (arquitetura, mobiliário, segurança, edifícios 

em si das unidades de informação); e tecnologia da informação e 

tecnologia da biblioteca (internet, scanners, autenticação e controle de 

acesso, engenharia de software, processamento automatizado e 

mecanismos de busca). 

A partir da leitura na íntegra dos 25 documentos recuperados pelo 

corpus, cada um foi classificado dentro das grandes classes e subclasses 

da JITA. Atentou-se a referências diretas ao movimento da Escola de 
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Chicago, à bibliografia utilizada pelos autores e à menção dos 

pesquisadores Butler, Asheim e Shera, a discussão sob uma perspectiva 

pragmática das temáticas trabalhadas pelos pesquisadores mencionados. 

Além das temáticas elencadas no decorrer desta pesquisa: 

Biblioteconomia enquanto ciência, a crítica à censura e a Epistemologia 

Social. No quadro abaixo é possível identificar a classificação dos 25 

documentos analisados. (Quadro 6). 
 

Quadro 6 - Corpus classificado conforme JITA 

CÓDIGO SUBÁREA SUBCLASSE 

D - 01 
2 – Funcionalidades orientadas ao 

usuário, de direção e de gerenciamento 

E – Publicações e 

questões legais 

D - 02 1 – Teorética e generalidades 

B – Uso da informação 

e sociologia da 

informação 

D - 03 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 04 1 – Teorética e generalidades 

B – Uso da informação 

e sociologia da 

informação 

D - 05 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 06 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 07 
2 – Funcionalidades orientadas ao 

usuário, de direção e de gerenciamento 

D – Bibliotecas como 

coleções físicas 

D - 08 1 – Teorética e generalidades 

B – Uso da informação 

e sociologia da 

informação 

D - 09 
3 – Objetos, aspectos pragmáticos, 

aspectos técnicos 

H – Fontes de 

informação, suportes e 

canais 

D - 10 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 11 
2 – Funcionalidades orientadas ao 

usuário, de direção e de gerenciamento 

G – Indústria, profissão 

e formação 

D - 12 
2 – Funcionalidades orientadas ao 

usuário, de direção e de gerenciamento 

D – Bibliotecas como 

coleções físicas 
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D - 13 
3 – Objetos, aspectos pragmáticos, 

aspectos técnicos 

J – Serviços técnicos em 

bibliotecas, arquivos e 

museus 

D - 14 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 15 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 16 
3 – Objetos, aspectos pragmáticos, 

aspectos técnicos 

J – Serviços técnicos em 

bibliotecas, arquivos e 

museus 

D - 17 1 – Teorética e generalidades 

B – Uso da informação 

e sociologia da 

informação 

D - 18 
2 – Funcionalidades orientadas ao 

usuário, de direção e de gerenciamento 

C – Usuários, nível de 

instrução e leitura 

D - 19 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 20 
2 – Funcionalidades orientadas ao 

usuário, de direção e de gerenciamento 

C – Usuários, nível de 

instrução e leitura 

D - 21 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 22 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 23 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 24 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

D - 25 1 – Teorética e generalidades 

A – Aspectos teóricos e 

gerais de bibliotecas e 

informação 

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Com base nos resultados, é perceptível que nem todas as 

subclasses da classificação JITA foram contempladas pelos artigos 

analisados, além de evidenciar uma concentração maior no nível geral e 

intermediário. No quadro abaixo (Quadro 7), estão ilustrados 
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quantitativamente os documentos classificados em cada subclasse da 

JITA. 
 

Quadro 7 – Quantidade de artigos por subclasse da classificação JITA 

SUBÁREAS E SUBCLASSES SEGUNDO 

CLASSIFICAÇÃO JITA 

Nº DE 

ARTIGOS 

Teorética e Generalidades: nível geral 

Aspectos teóricos e gerais de bibliotecas e informação 12 

Uso da informação e sociologia da Informação 4 

Funcionalidades orientadas ao usuário, de direção e de gerenciamento: nível 
intermediário (inclui questões socioeconômicas e legais) 

Usuários, nível de instrução e leitura 2 

Bibliotecas como coleções físicas 2 

Publicações e questões legais 1 

Gerenciamento - 

Indústria, profissão e formação 1 

Objetos, aspectos pragmáticos, aspectos técnicos: nível específico 

Fontes de informação, suportes e canais 1 

Tratamento da informação para serviços de informação - 

Serviços técnicos em bibliotecas, arquivos, museus 2 

Técnicas de armazenamento - 

Tecnologia da informação e tecnologia de biblioteca - 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os estudos de Butler que tentavam fundamentar uma 

Biblioteconomia científica, e a tese desenvolvida por Shera da disciplina 

de Epistemologia Social, seguiam uma vertente teórica. 

Consequentemente, a maioria dos artigos do corpus se manteve na 

mesma linha de discussão, o que explica a concentração de textos na 

subclasse de aspectos teóricos e gerais de bibliotecas e informação. Pela 

JITA, nesta subclasse se reúnem os documentos voltados às discussões 

teóricas e epistemológicas entre Biblioteconomia, CI, e a relação destas 

com outros campos.  

A segunda subclasse da JITA com maior número de artigos 

classificados também se encontra na subárea de nível geral voltada aos 

aspectos teóricos. Neste caso, o discurso acerca do uso da informação se 

aproxima das contribuições do movimento da Escola de Chicago tais 

como: o papel social do profissional da informação; o impacto da 

informação ou falta dela à sociedade; a vertente humanista (tanto por 
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parte do movimento, quanto por parte dos autores analisados neste 

segmento). 

Responsável por comportar as questões de nível intermediário, a 

subárea de funcionalidades orientadas ao usuário foi a segunda com 

maior representatividade na análise do corpus. Cabe lembrar que os 

estudos de usuários da Biblioteconomia foram um reflexo dos primeiros 

estudos de comunidade desenvolvidos pelo Departamento de Sociologia 

da Universidade de Chicago, berço da Escola Sociológica de Chicago 

que deu base para a consolidação do movimento na Biblioteconomia. A 

literatura científica nacional da área, a exemplo de Figueiredo (1983) e 

Araújo (2014), já consolidam tal temática como uma contribuição da 

Escola de Chicago e, embora o termo “estudo de usuário” não fizesse 

parte da análise, esperava-se que a temática apareceria implicitamente 

em função da vertente humanista da Escola.  

Nesta subárea, as subclasses “usuários, nível de instrução e 

leitura” e “bibliotecas como coleções físicas” tiveram dois artigos 

classificados em cada uma, sendo que a subclasse “publicação e 

questões legais” e “indústria, profissão e formação” tiveram apenas um 

documento. De modo geral, estes documentos refletem a necessidade de 

se olhar para o usuário e preparar as unidades de informação para 

atendê-lo da melhor maneira, como seu principal objetivo, reafirmando 

o foco no ser humano e não nos processos, representando o legado da 

vertente humanista deixada pela Escola de Chicago. Outros aspectos 

como a crítica à censura, que também são contribuições do movimento, 

são evidenciados nesta amostra do corpus, dado que tais questões devem 

ser debatidas já no processo formativo do profissional da informação. 

Apenas duas subclasses pertencentes à subárea de nível 

específico tiveram artigos classificados. Com apenas um artigo em 

“fontes de informação, suportes e canais” voltado a um estudo de 

citação, e dois documentos em “serviços técnicos em bibliotecas, 

arquivos e museus”, percebe-se que o foco do movimento está em 

discussões mais amplas. No Gráfico 3 é possível verificar a diferença 

quantitativa entre as subáreas da classificação JITA que reflete, neste 

estudo, as subáreas da CI que versam sobre as contribuições teórico-

metodológicas deixadas pelo movimento. 
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Gráfico 3 – Quantidade de documentos classificados em cada uma das três 

grandes subáreas da CI 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

As discussões propostas por Butler, Asheim e Shera, embora 

tenham possibilidade de aplicação prática, se mantiveram no nível 

teórico na maioria dos artigos analisados. É curioso observar que a 

classificação JITA traz uma área chamada “objetos, aspectos 

pragmáticos, aspectos técnicos” e as temáticas englobadas por este item 

são específicas, muito mais próximas de uma vertente tecnicista. No 

entanto, embora a abordagem pragmatista seja a base epistemológica do 

movimento da Escola de Chicago, as discussões do movimento 

caminham para uma vertente humanista e mais teórica. 

Sabe-se que o pragmatismo na Biblioteconomia da Escola de 

Chicago, anseia por dar utilidade às unidades de informação de modo 

que estas façam a diferença em seu contexto social. No entanto, mesmo 

Shera tendo uma obra voltada à elaboração de catálogos sistemáticos, 

seu discurso, no geral, bem como o de seus colegas Butler e Asheim, se 

pautavam na discussão teórica e, consequentemente, os autores 
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brasileiros que se pautam nestes pesquisadores ou em suas 

contribuições, acabam se voltando também à teoria.  

Todos os três periódicos que tiveram um maior número de artigos 

publicados que refletem as contribuições teórico-metodológicas da 

Escola de Chicago são periódicos bem classificados de acordo com a 

estratificação de qualidade avaliada pela CAPES na área de 

Comunicação e Informação. A revista Biblios, vinculada a University of 

Pittsburgh, que publicou cinco artigos, e a revista Transinformação, da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com quatro artigos, 

receberam Qualis A1 na última avaliação, e o periódico Encontros Bibli, 

da Universidade Federal de Santa Catarina, também publicando quatro 

artigos, possui Qualis A2. Portanto, conforme os critérios explanados 

nos procedimentos metodológicos deste estudo, os artigos recuperados 

nestes três periódicos serão detalhados abaixo. 
 

4.3.1 Análise qualitativa dos artigos de periódicos Qualis A com 

maior quantidade de publicações: apresentação 
 

O primeiro documento que se discutirá aqui, foi publicado pela 

Encontros Bibli, em 2004, e é de autoria de Fernanda de Sales 

(atualmente, docente na Universidade do Estado de Santa Catarina). O 

intuito da pesquisa era evidenciar a atuação do bibliotecário nos 

ambientes escolares com a justificativa de que a biblioteca escolar, para 

muitos, é o local onde primeiro se oferece o contato com os livros e à 

leitura.  

Ao dialogar sobre a biblioteca escolar e a função pedagógica do 

bibliotecário, a autora se refere a John Dewey como um pedagogo 

influente, além de trazer uma abordagem voltada ao fazer social neste 

tipo de unidade de informação. O esforço em estabelecer este diálogo 

entre educação e biblioteca escolar, conforme proposto por Sales (2004), 

reforça a presença da vertente pragmática imbuída nos discursos 

biblioteconômicos sobre a atuação social do bibliotecário e a relação da 

área com a Pedagogia. 

Também pela Encontros Bibli, em 2007, Leonardo Vasconcelos 

Renault e Ronaldo Martins publicaram o artigo intitulado “O retrato da 

Ciência da Informação: uma análise de seus fundamentos sociais”. Nele, 

os autores apresentam uma fundamentação social da área da CI, pautada 

em uma perspectiva social com base no discurso de Capurro, Shera e 

Wersig. Especificamente sobre Jesse Shera, Renault e Martins (2007) 

afirmam que ele foi um dos pesquisadores que contribuiu para o 

desenvolvimento teórico da Biblioteconomia, e que sua Epistemologia 
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Social corrobora para o desenvolvimento da CI, enquanto Ciência 

Social. 

Em 2007 outra publicação suscita discussões acerca da crítica à 

censura, neste caso pertencente à revista Biblios. Ivone Job, bibliotecária 

aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

comenta que há quatro grandes motivos que levam à destruição dos 

documentos armazenados em bibliotecas: as catástrofes naturais, os 

inimigos naturais (como insetos), o próprio papel (devido ao excesso de 

acidez da folha), e as catástrofes provocadas pelo ser humano onde a 

autora destaca as guerras, lutas religiosas e a censura ao material.  

O intuito de Job em seu artigo é iniciar o diálogo sobre a 

biblioteca como responsável pela preservação dos conhecimentos 

oriundos de sua comunidade. Mas, para isso, assim como o movimento 

da Escola de Chicago e as contribuições indiretas deixadas por Lester 

Asheim, a autora faz uma crítica à censura colocando-a como uma 

“catástrofe” ocasionada pelo ser humano.  

Pensando na sociedade da informação e no uso ou não da própria 

informação, em 2008, Marco Antônio de Azevedo publica, na revista 

Transinformação, um artigo baseado em sua tese de doutoramento, em 

parceria com sua então orientadora, Regina Maria Marteleto. Neste 

estudo, o foco dos autores foi a relação entre informação e segurança 

pública, onde analisa especificamente a ação da Polícia Militar de Minas 

Gerais. 

Segundo Azevedo e Marteleto (2008), 
 

Os “sistemas de informação” (SI), na realidade, 

reproduzem o conhecimento social e são capazes 

de interferir na produção (ou reprodução) desses 

conhecimentos, construindo um discurso meta-

informacional que tende a gerenciar e controlar o 

discurso do campo no qual se insere. (AZEVEDO; 

MARTELETO, 2008, p. 287) 

 

Neste sentido, os autores tomam, como base, o desenvolvimento 

da disciplina de Epistemologia Social e o papel social das bibliotecas 

defendido por Shera, como ponto de partida para sustentar a afirmação 

de que o processo de comunicação e disseminação da informação 

influencia o comportamento de grupos sociais.  
Em 2010, Alvares e Araújo Júnior fazem um panorama de obras, 

pesquisadores pioneiros e eventos fundamentais para a história da 

Ciência da Informação em artigo publicado na Revista Transinformação. 
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Nesse estudo, os autores descrevem as influências das correntes 

europeia e anglo-saxônica, dialogam com pesquisadores como Vannevar 

Bush e Capurro, e ainda comentam sobre a International Conference on 
Scientific Information, em 1958, e o nascimento da expressão 

Information Science na década de 1960. 

Alvares e Araújo Júnior (2010), consideram a Escola de Chicago 

importante no processo construtivo da Ciência da Informação por 

aproximar o diálogo entre a Biblioteconomia e as Ciências Sociais. 

Além disso, Alvares e Araújo Júnior (2010) destacam o esforço de 

Shera e Egan na constituição da disciplina Epistemologia Social, além 

de considerá-los autores relevantes também em pesquisas voltados à 

representação de conteúdos na classificação, indexação e recuperação da 

informação, de modo a abordar as novas problemáticas informacionais. 

Outro assunto tratado no texto de Alvares e Araújo Júnior (2010) 

é a responsabilidade Social. Para falar sobre isso, os autores dialogam 

com pesquisadores clássicos na CI, como Saracevic e Capurro. Alvares 

e Araújo Júnior (2010) também se preocupam em tentar aproximações 

da CI com a Filosofia, a Sociologia e a Biblioteconomia no que tange à 

temática de Responsabilidade Social. 

No ano de 2012, também pelo periódico Biblios, Ludmila 

Ferrarezi e Lucília Maria Souza Romão propõem uma discussão sobre a 

biblioteca escolar a partir do sentido dos pressupostos teóricos da 

Análise do Discurso. O texto deixa claro, desde seu título, a 

preocupação das autoras em abordar o ambiente da biblioteca escolar 

após a Lei 12.244/2010, sobre universalização das bibliotecas nas 

instituições de ensino do Brasil (BRASIL, 2010). 

Além disso, o artigo aborda a presença das novas tecnologias 

digitais no ambiente escolar. As autoras defendem a importância dos 

acervos físicos, mas reiteram a necessidade dos profissionais se abrirem 

para o universo digital e para a internet. Ademais, Ferrarezi e Romão 

(2012) concordam que a falta de recurso não necessariamente é 

responsável pelo insucesso da biblioteca escolar, dado que os 

profissionais devem buscar métodos lúdicos e criativos alternativos à 

tecnologia, a fim de atrair seu público nas escolas. 

O desenvolvimento de coleções como uma contribuição da 

Biblioteconomia norte-americana, em especial aos profissionais 

relacionados à Escola de Chicago, foi discutido por Weitzel (2012), em 

sua publicação na revista Transinformação. Segundo a autora, 
 

A literatura especializada, notadamente norte-

americana, atribuiu como marco dessa nova 
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abordagem os estudos desenvolvidos nos Estados 

Unidos na década de 1960. [...] O termo 

desenvolvimento de coleções foi, a partir desse 

momento, consagrado pela literatura especializada 

para designar os processos e as políticas que 

envolvem ações em relação às coleções. 

(WEITZEL, 2012, p. 181) 

 

Weitzel (2012) objetiva, em seu artigo, identificar aproximações 

entre os fundamentos da área estudada com o que foi estabelecido no 

Século XIX. Para isso, se utiliza de um estudo exploratório a partir de 

autores selecionados e considera que a explosão informacional, desde o 

Século XVIII, interfere na prática e nos estudos de desenvolvimento de 

coleções. 

Outro artigo publicado pela Transinformação é o de Carvalho 

Silva (2013), onde procura discutir sobre a normatividade, tecnicidade 

e/ou cientificidade da Biblioteconomia. Dentre a bibliografia utilizada 

pelo autor, está presente a obra de Butler (1971) como referência ao 

assunto “Biblioteconomia enquanto ciência”. 

Carvalho Silva (2013) reforça também a contribuição de Shera 

que, juntamente com Butler constituem pilares da Biblioteconomia na 

Graduate Library School berço do movimento da Escola de Chicago. 

Além disso, o autor evidencia a participação das teorias durkheimianas 

na concepção da área no contexto norte-americano e destaca a 

importância da obra de Butler (1971) para a área. 

Com relação ao movimento da Escola de Chicago, Carvalho Silva 

(2013) afirma que “a partir dos estudos da Escola de Biblioteconomia de 

Chicago, [...] há uma percepção técnica e normativa para a área da 

Biblioteconomia tanto no contexto acadêmico quanto na prática 

profissional do bibliotecário” (CARVALHO SILVA, 2013, p. 10). No 

entanto, o autor ressalta que houveram críticas relacionadas à 

abordagem científica da Escola de Biblioteconomia de Chicago, mesmo 

que a Graduate Library School desenvolvesse estudos voltados à 

administração de bibliotecas e serviços de informação.  

Em 2013, pela revista Biblios, Débora Adriano Sampaio e 

Bernadina Maria Juvenal Freire de Oliveira publicam o artigo 

“Memória, museus e Ciência da Informação: uma perspectiva 

interdisciplinar”. Nele, as autoras traçam um diálogo a partir da 

Epistemologia Social de Shera, da Hermenêutica de Capurro e da 

abordagem do conhecimento de Wersig, propondo ainda uma discussão 

sobre a informação, memória e as instituições museológicas. 



128  

 

Para Sampaio e Oliveira (2013, p. 38), a Museologia vista 

enquanto “campo do saber, articula-se como geradora de conhecimento 

a partir de pressupostos históricos da constituição dos Museus, dotados 

de acervos estabelecidos sócio-culturalmente, ao longo dos anos”. Nesse 

sentido, as autoras ainda afirmam que “somos atores sociais, ativos e 

indispensáveis na construção da memória individual, mas, sobretudo, da 

memória coletiva que deve ser entendida em âmbito social e que está 

sujeita a transformações constantes” (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2013, p. 

39). 

No mesmo ano e no mesmo periódico, Biblios, foi publicado o 

texto de autoria de Marcio Souza Martins e Vânia Mara Alves Lima. O 

objetivo do artigo foi o de identificar uma possível abordagem social 

nos estudos de Recuperação da Informação. Para isso, os autores 

propõem uma discussão teórica acerca da abordagem social na 

Recuperação da Informação, e a coleta de dados se deu por meio de uma 

densa análise bibliométrica. 

A conclusão do trabalho evidencia que as principais abordagens 

sociais presentes nos estudos de Recuperação da Informação foram: 

Epistemologia Social, Psicologia Social, Hermenêutica, Construtivismo 

Social e Análise de Domínio.  

No ano seguinte, em 2014, também no periódico Biblios, Ana 

Luisa de Vasconcelos Terto e Adriana Bogliolo Sirihal Duarte 

publicaram o artigo “A prática informacional dos usuários de um 

sistema de informação a partir de uma perspectiva compreensiva”. A 

pesquisa trata de um estudo de usuários do Sistema de Informação e 

Extensão da UFMG, a fim de investigar as práticas informacionais deste 

público alvo, visando enfocar tanto o comportamento dos usuários 

quanto os aspectos próprios do sistema. 

Sobre os estudos de usuários, Terto e Duarte (2014, p. 55) 

explicam que estes “constituem um importante campo de estudo da 

Ciência da Informação. Sua origem deu-se, aproximadamente, em 1930, 

com estudos que se preocupavam com os hábitos de leitura dos usuários 

de bibliotecas”.  

Em 2015, Guimarães, Milani e Evangelista escrevem sobre os 

valores éticos na área de Organização e Representação do 

Conhecimento em artigo publicado pelo periódico Encontros Bibli. Os 

autores objetivam discutir sobre a não neutralidade do bibliotecário no 

processo de organização e representação do conhecimento. A partir 

disso, a discussão sobre a ética se dá por meio de um cenário teórico 

pautado na literatura internacional tanto da Biblioteconomia quanto da 

Ciência da Informação, entre 1990 e 2012.  
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Por fim, em 2018 na revista Encontros Bibli, Keitty Rodrigues 

Vieira e Elaine Rosangela de Oliveira Lucas publicaram alguns 

resultados do TCC intitulado “Jesse Shera e sua contribuição para o 

campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação”. O artigo destaca, 

inicialmente, a importância dos estudos históricos para a compreensão 

das áreas estudadas e faz uma discussão sobre a visão humanista da 

Biblioteconomia e sua relação com a Escola de Chicago. 
 

Aos poucos, a vertente humanística vai se fazendo 

cada vez mais presente no contexto 

biblioteconômico a partir do momento que a 

importância da biblioteca passa a ser com a 

disseminação da informação, e não apenas com a 

guarda documental. [...] Entre os movimentos 

conhecidos que influenciaram o campo da 

Biblioteconomia e CI está o movimento da Escola 

de Chicago, que nasce na Universidade de mesmo 

nome e que reverberou na voz de Jesse Shera. 

(VIEIRA; LUCAS, 2018, p. 20). 

 

O artigo também possibilita o contato com informações 

relacionadas à Jesse Shera enquanto vida e obra, além de suscitar futuros 

estudos que girem em torno da Escola de Chicago e da produção de 

outros teóricos que ainda não foram tão abordados pela literatura 

científica nacional da CI. 

Até o presente momento, foram apresentadas as principais ideias 

dos textos analisados. Se buscou explicitar o título, local de publicação, 

ano, autoria, objetivos e algumas características mais marcantes destes 

estudos. No entanto, a leitura dos documentos recuperados pelo corpus 

permite interpretações, especulações e inquietações que não poderiam 

passar despercebidas neste texto. Sendo assim, as reflexões oriundas 

desta etapa de análise estão expostas na sequência, aprofundando, 

portanto, a discussão dos resultados obtidos. 

 

4.3.2 Análise qualitativa dos artigos de periódicos Qualis A com 

maior quantidade de publicações: discussão 
 

O trabalho de Sales (2004), primeiro artigo a ser analisado no 

corpus, é um exemplo de como a presença da perspectiva pragmatista 

proveniente da Escola de Chicago se faz presente na produção nacional. 

John Dewey, neste trabalho, é visto apenas sob a ótica da Pedagogia, 

área na qual adquire prestígio acadêmico, pois até hoje este pesquisador 
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é considerado como um grande pedagogo e influenciador de teorias 

pedagógicas (ANDRADE; CUNHA, 2015; DUTRA, 2014). 

A aproximação feita pela autora entre Dewey e a biblioteca 

escolar, permite refletir se Sales teria maior contato com a Pedagogia, 

uma vez que, como apontado no parágrafo anterior, Dewey é mais 

reconhecido nesta área. Analisando o currículo da autora, percebe-se 

que, embora sua formação seja em Biblioteconomia, em 2004 Sales 

concluía seu mestrado na área da Educação, o que, possivelmente, 

promoveu uma aproximação com os escritos de John Dewey, autor 

comumente utilizado na área de Educação. Contudo, há um esforço para 

estabelecer uma ligação entre o “Dewey Pedagogo” e o bibliotecário em 

seu fazer social. 

Dando sequência à análise dos documentos é perceptível, na 

produção científica nacional, que a relação entre Biblioteconomia e 

Ciência da Informação se dê por meio dos fundamentos históricos da 

própria Ciência da Informação, como exemplo de texto que sigam tal 

perspectiva, destaca-se o artigo de Renault e Martins (2007). A pesquisa 

em questão foi escrita quando os autores eram mestrandos do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFMG. Fazem parte 

dessa essa instituição vários docentes autores de publicações voltadas ao 

movimento da Escola de Chicago, o que facilita o contato destes alunos 

com as contribuições deixadas pelo movimento.  

Sobre alguns feitos de Shera e Egan, Renault e Martins (2007) 

indicam que 
 

Naquele ano [1949], Shera e sua colaboradora 

Margaret Egan adotaram o termo “controle 

bibliográfico” para se referir à documentação. Em 

1951, eles passaram a utilizar a nomenclatura 

“organização bibliográfica”, como resposta às 

pressões daqueles que consideravam a conotação 

de censura na palavra “controle”. (RENAULT; 

MARTINS, 2007, p. 136). 

 

O curioso neste trecho é que, em 1951, Shera e Egan teriam 

mudado o termo para evitar possíveis conflitos de uma ideia de censura 

por trás do “controle bibliográfico”. Isso devido à publicação de “Not 
censorship, but selection”, de Asheim (1954) na qual defende a 

constituição de coleções sem a existência de uma censura institucional 

ou de juízo de valor dos bibliotecários. Com isso, pode-se inferir um 

movimento por parte dos membros da Escola de Chicago em debater a 

questão da censura de modo que ela não influenciasse nas atividades 
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biblioteconômicas de maneira negativa, a ponto de se trocar o termo 

“controle bibliográfico” para “organização bibliográfica”. Além disso, a 

Epistemologia Social é considerada pelos autores como uma 

contribuição importante nas discussões teóricas da Biblioteconomia, 

corroborando, portanto, com aquilo que Butler tentou fazer um pouco 

antes dos trabalhos de Shera, quando propõem uma Biblioteconomia 

com caráter científico. 

Seguindo a análise crítica dos textos destacados e mantendo a 

temática da censura, entende-se que o posicionamento de Job (2007) 

com relação a este assunto é forte, e embasa toda a discussão acerca da 

democratização da informação nas bibliotecas universitárias, em 

específico. A censura é comum em cenários onde há disputa de poder, a 

exemplo de casos de grande repercussão como a queima de livros pelos 

nazistas e em casos isolados e regionais, como a própria Universidade 

de Chicago com a queima de arquivos institucionais por desavenças 

pessoais. Censurar a informação ou manipula-la em benefício próprio é 

algo que, ultimamente, se faz presente nos estudos da Ciência da 

Informação.  

O trabalho de Ferrarezi e Romão (2012) também se volta à 

temática da censura, a partir de uma discussão histórica da biblioteca 

escolar. Ao discorrer sobre esse assunto, as autoras colocam, entre 

parênteses, a expressão “política do silêncio”, e reforçam que 
 

A partir da censura e outras práticas cerceadoras, 

a biblioteca escolar, no século XIX, atualizou 

práticas medievais que perduraram ao longo da 

história, evocando sentidos que a concebem como 

um lugar inacessível, sagrado e silencioso. 

(FERRAREZI, ROMÃO, 2012, p. 16). 

 

Ao tratar a censura como a “política do silêncio” é possível 

aproximar o argumento das autoras com as reflexões de Asheim (1954). 

Por mais que esse autor não seja citado no artigo em questão, é 

perceptível a influência, mesmo que indireta, das discussões e defesas 

presentes no movimento da Escola de Chicago. 
No entanto, falar de censura hoje, no mundo digital e com a 

rapidez de divulgação de informações pode parecer desnecessário, mas 

acredita-se que cabe à área questionar se, de fato, a informação está 

alcançando o público ao qual se destina. Cabe ainda perceber o impacto 

que o movimento reverso à censura tem causado na sociedade, na 

medida em que se pesquisa sobre a segurança dos dados pessoais 
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quando os sistemas de informação parecem ter acesso irrestrito aos 

mesmos.  

Em outro artigo, publicado em 2008, Azevedo e Marteleto 

debatem sobre a relação entre a informação e a segurança pública, 

especificamente no caso da Polícia Militar de Minas Gerais. É possível 

perceber que, para esses autores, a informação que é produzida e 

disseminada impacta diretamente no meio social e, no casso desse 

estudo, no Conselho Comunitário de Segurança Pública de Belo 

Horizonte. 

Outro ponto que fica evidente na análise deste texto, é uma 

preocupação, por parte dos autores, sobre a falta de informação para o 

público pesquisado, confirmando que o “não uso” informacional 

também gera impacto na sociedade. Uma vez que a falta de informação 

para setores de segurança pública pode, inclusive, comprometer a ação 

destas repartições para com a sociedade. 

Ao refletir sobre as discussões de Alvares e Araújo Junior (2010), 

é possível inferir que o diálogo frutífero com a Filosofia e a Sociologia, 

por parte da Biblioteconomia, nada mais é que um resquício do legado 

deixado por Butler quando este propõe uma Biblioteconomia científica. 

Todo o arcabouço teórico que Butler se utiliza para embasar sua tese é 

revisitado por Shera e Egan quando da proposta de uma Epistemologia 

Social e, além disso, caminha junto com a história da Ciência da 

Informação, especialmente nos seus enfoques epistemológicos. A ideia 

de uma biblioteca útil para a sociedade ainda é encontrada nos atuais 

textos da Ciência da Informação, e é uma concepção que se difundiu a 

partir da Escola de Chicago, como ressalta Araújo (2014). 

Outra área que sofreu influência da Escola de Chicago na 

Biblioteconomia foram os estudos sobre a temática “desenvolvimento 

de coleções”, temática esta que foi abordada por Weitzel (2012). 

Entende-se que o reconhecimento do avanço dos estudos norte-

americanos sobre as bibliotecas especializadas foram os marcos iniciais 

da área de desenvolvimento de coleções na Ciência da Informação.  

Weitzel (2012) aborda cada conceito envolvido no processo de 

desenvolvimento de coleções como a seleção e a aquisição dos 

materiais. Com o passar dos anos, a área de “desenvolvimento de 

coleções” passou a ser conhecida também como “gestão de estoques 

informacionais” o que, de certa forma, evidencia uma aproximação com 

a área de gestão da informação que, hoje constitui um dos pilares da CI, 

juntamente com a tecnologia e a organização/representação da 

informação e/ou do conhecimento.  
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Em 2013, no artigo “Normatividade, tecnicidade e/ou 

cientificidade da Biblioteconomia”, Carvalho Silva comenta sobre a 

influência de teorias funcionalistas para diferentes áreas do 

conhecimento como a Filosofia, Sociologia e a Biblioteconomia. Com 

isso, o autor ainda retoma as reflexões de Durkheim como um dos 

principais expoentes nessas discussões. Por fim, Carvalho Silva ressalta 

que, embora a Escola de Biblioteconomia de Chicago tenha deixado 

contribuições técnico-normativas para a Biblioteconomia, sua 

abordagem sociológica dificultou a aceitação de uma sustentação 

científica para esta área.  

Em 2013, Sampaio e Oliveira chegam com a proposta de 

aproximar a visão humanística da CI com a Museologia. Percebe-se, 

portanto, uma preocupação das autoras em considerar o ser humano e a 

sociedade nas discussões teóricas da Museologia, o que vai ao encontro, 

de fato, com a visão humanista presente na Epistemologia Social de 

Shera. Com isso, se vê outro ponto de reflexão para a CI, a partir dos 

debates museológicos que se pautam em autores da Ciência da 

Informação (como Capurro e Wersig), para estudar o usuário do museu, 

caracterizando o discurso interdisciplinar da área.  

Nesta dissertação, na mesma vertente proposta pelas autoras 

supracitadas, se verifica a Epistemologia Social como um ponto de 

discussão que permite refletir sobre o cunho social e humanista presente 

das atividades técnicas da Biblioteconomia. Afinal, a ação de recuperar 

a informação se dá pensando no outro, no indivíduo que está na busca 

por aquela informação e, o fato dos autores encontrarem essa abordagem 

social nos estudos de Recuperação da Informação, aponta para uma 

tendência da área em focar no usuário, e não apenas nos mecanismos 

que possibilitam tal prática. 

Também se aproximando da Epistemologia Social, Terto e 

Duarte (2014) abordam aspectos desta teoria além da menção aos três 

paradigmas de Capurro (físico, cognitivo e social), mas não se pauta 

nestas discussões como ponto principal do estudo. É a fenomenologia 

social a vertente priorizada pelas autoras. “A fenomenologia é um 

importante movimento filosófico surgido no Século XX, que rompe com 

o positivismo e inicia uma relação muito próxima com a psicologia. ” 

(TERTO; DUARTE, 2014, p. 57).  

A preocupação das autoras é com o comportamento 

informacional do usuário. Sendo assim, a abordagem da fenomenologia 

social é utilizada para justificar uma aproximação com a Ciência da 

Informação, pois, tal abordagem poderia “propor um novo olhar para os 
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fenômenos informacionais, adotando uma postura compreensiva” 

(TERTO; DUARTE, 2014, p. 58).  

Aproximando Biblioteconomia e Filosofia, Guimarães, Milani e 

Evangelista (2015) debatem a ética do bibliotecário a partir da discussão 

entre ética e moral. O debate teórico pautado em discussões filosóficas 

promove reflexões acerca da necessidade de se considerar o aspecto 

social nas atividades práticas da Organização e Representação do 

Conhecimento. Essas discussões, por sua vez, sob a perspectiva do 

bibliotecário, tendem a instigar que os instrumentos de representação do 

conhecimento sejam mais representativos para a sociedade, respeitando 

a diversidade cultural existente na comunidade atendida pela unidade de 

informação. 

Vieira e Lucas (2018) exploram sobre a vida e a obra de Shera 

destacando que sua atuação profissional é reflexo de seu envolvimento 

com os movimentos influenciadores da vertente humanística da 

Biblioteconomia, a exemplo da Escola de Chicago. De acordo com as 

autoras, Shera teria se esforçado para mostrar que a Biblioteconomia vai 

além das classificações dos livros e que esta área, junto com a Ciência 

da Informação, está pautada no fazer social e na vertente humanista. 
 

4.3.3 Análise qualitativa por exceção: outros artigos relevantes do 

corpus 

 

Alguns documentos não foram descritos anteriormente por não 

atenderem os critérios metodológicos de seleção. Todavia, foram 

recuperados textos no corpus que se relacionam explicitamente com os 

pesquisadores e o próprio movimento da Escola de Chicago e, por isso, 

este subitem abordará, mesmo que brevemente, estas três exceções: 

Vergueiro, 1987, Aranalde, 2005, Bozetti; Saldanha, 2017. 

O primeiro artigo que merece destaque data de 1987, publicado 

no periódico Ciência da Informação, sob autoria de Waldomiro 

Vergueiro, considerado um dos autores de referência nacional quando se 

trata do desenvolvimento de coleções, em especial para a 

Biblioteconomia. O autor não só traz o debate sobre a importância da 

diferenciação entre censura e seleção, como também faz menção à 

publicação de Lester Asheim colocando-o como 
 

um clássico da literatura biblioteconômica [...] 

diferenciando seleção e censura, onde, 

resumidamente, o autor procura traçar duas 

posturas distintas: de um lado a do censor, [...] e, 
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de outro lado, o bibliotecário em sua atividade de 

seleção [...] (VERGUEIRO, 1987, p. 25). 

 

Além da menção consciente de Vergueiro ao trabalho de Asheim, 

há um trecho no artigo que comenta que não se debatia muito sobre a 

temática de censura e liberdade intelectual, nas palavras do autor, até os 

fins da década de 1930. Este dado permite inferir que foi a partir da 

Escola de Chicago que se começou a discutir este tipo de temática na 

Biblioteconomia, no contexto americano.  

O autor conclui que os estudos brasileiros de Biblioteconomia 

poderiam se utilizar dos exemplos das práticas e dos esforços dos 

profissionais norte-americanos para promover o crescimento científico 

da área, no Brasil. Por fim, Vergueiro (1987) compreende a crítica à 

censura como um legado deixado pela Escola de Chicago para a 

Biblioteconomia, caracterizando, portanto, uma das contribuições 

teórico-metodológicas do movimento à Biblioteconomia e CI. 

Aranalde (2005) também é outro autor que dialoga com muita 

proximidade com o pragmatismo da Escola de Chicago sem fazer 

menção direta ao movimento. Seu artigo chama a atenção para a 

necessidade da ética na atuação do bibliotecário e a importância de uma 

prática pautada no aspecto social da área. Além disso, discorre sobre a 

necessidade de consciência, por parte do bibliotecário, do “porque 

fazer”, ou seja, saber o porquê de determinada prática de modo a torná-

la útil à sociedade. Outro conceito abordado pelo autor é o de 

“responsabilidade social”, que hoje é denominado pela área como 

“responsabilidade social bibliotecária” (RBS) e que se relaciona de 

forma direta com o movimento da Escola de Chicago (MORAES, 

2018). 

Entre 2017 e 2018, Jesse Shera e a Epistemologia Social foram as 

temáticas abordadas pela produção científica brasileira na Ciência da 

Informação. Contudo, dentre os quatro artigos publicados neste período, 

se destaca o texto de Bozetti e Saldanha (2017).  Nele, os autores não só 

refletem sobre a epistemologia social como apontam aquilo que Shera 

argumentava sobre a CI que se consolidava no mesmo momento em que 

o pensador produzia sua “epistemologia social”. 
 

[...] it is necessary to recognize Shera’s vision 

before and after the consolidation of the notion of 

Information Science, as a critique of the mechanic 

process, a reflection of the development of the 

field. Here is the central role of his notion of 

“social epistemology” as a critical tool for 
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“technological dependence”. (BOZETTI; 

SALDANHA, 2017, p. 84)33 

 

Este trecho de Bozetti e Saldanha evidencia uma crítica, por parte 

de Shera, à visão mecanicista que se instaurava na tecnologia e que 

serve, também, para reafirmar a noção de Epistemologia Social. Ou seja, 

a tecnologia deveria se dar como um instrumento, guiado pela 

perspectiva social e não com enfoque mecanicista que anula a 

participação do sujeito no fluxo de produção e comunicação da 

informação. 

Por fim, após a leitura de todo o corpus de análise percebe-se 

que, embora sejam identificadas as contribuições teórico-metodológicas 

deixadas pelo movimento da Escola de Chicago para a Ciência da 

Informação nos textos lidos, não se estabelece uma relação explicita 

entre essas contribuições e o movimento estudado. Dentre os 25 

documentos analisados, apenas três mencionam explicitamente o 

movimento da Escola de Chicago (ALVARES; ARAÚJO JÚNIOR, 

2010; VIEIRA; LUCAS; ARAUJO, 2017; VIEIRA; LUCAS, 2018), e 

outros três fazem menção à Universidade de Chicago (ODDONE, 2007; 

ARAÚJO, et al., 2010; CORREIA; ZANDONADE, 2018). Verifica-se, 

portanto, que os autores do corpus não mencionam o movimento da 

Escola de Chicago mesmo que seu texto esteja pautado nas suas 

perspectivas teórico-metodológicas ou em autores reconhecidos como 

membros do movimento. 

Dentre os pesquisadores identificados como principais expoentes 

do movimento da Escola de Chicago para a Biblioteconomia e, 

posteriormente, para a Ciência da Informação, o reconhecimento maior 

se dá a Jesse Shera, especialmente acerca de sua teoria da Epistemologia 

Social. O trabalho de Butler ainda é muito relacionado à 

Biblioteconomia brasileira em seu momento de origem e consolidação, 

conforme ressalta Souza (2009). Enquanto Asheim foi mencionado nos 

primeiros documentos recuperados pelo corpus de maneira consciente 

pelos autores.  

Todavia, a temática de Asheim se faz presente no atual cenário da 

produção científica brasileira em Ciência da Informação, e se relaciona 

                                                        
33 “[...] é preciso reconhecer a visão de Shera antes e depois da consolidação da 

noção de Ciência da Informação, como crítica do processo mecânico, reflexo do 

desenvolvimento do campo. Aqui está o papel central de sua noção de 

‘epistemologia social’ como uma ferramenta crítica para a ‘dependência 

tecnológica’. ” (Tradução nossa, 2018). 
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tanto com o desenvolvimento teórico quanto prático nos cursos de 

graduação e pós-graduação existentes na área, no Brasil. O 

desenvolvimento de coleções que hoje também é visto enquanto gestão 

de estoques informacionais e a própria crítica à censura institucional ou 

pessoal, são reflexos do trabalho de Asheim e que foram influenciados 

pela consciência crítica profissional debatida e defendida pela 

Biblioteconomia da Escola de Chicago. 

A abordagem pragmatista e a perspectiva social, proveniente do 

humanismo reforçado pela Escola de Chicago também se encontram 

diluídas na produção científica nacional da área. Nesse sentido, se vê 

que o desconhecimento do movimento por parte dos pesquisadores 

brasileiros acaba, por vezes, ocultando o crédito que deveria ser dado à 

Escola de Chicago e a seus membros não tão conhecidos quanto Jesse 

Shera.   

Sem desmerecer os demais pesquisadores, de fato, é com Shera 

que se dá margem à visibilidade do movimento e é a partir de estudos 

desenvolvidos nesta dissertação, que se faz possível elencar, discutir e 

homenagear, outros nomes importantes que buscaram fazer a diferença 

na Biblioteconomia norte-americana, como Butler e Asheim.  Este 

esforço, aliado a uma base sociológica e pragmatista, deixou 

contribuições notáveis ao que hoje temos, no Brasil, enquanto Ciência 

da Informação e que, como verificado, se concentra mais na discussão 

teórica da área. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Originalmente a Ciência da Informação se relaciona com o 

legado histórico da Biblioteconomia. As aproximações de tais áreas 

permitem concluir que uma contribuiu com a outra durante seu processo 

formativo, e esta pesquisa se voltou a um ponto específico: o 

movimento intelectual da Escola de Chicago. 

A Escola de Chicago foi um movimento intelectual, originado nas 

décadas de 1920 e 1930, tendo como ponto de partida os estudos 

desenvolvidos por pesquisadores que foram vinculados, em algum 

momento, ao Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago. 

No entanto, as pesquisas destes profissionais foram ganhando corpo fora 

das instituições e, aos poucos, outras áreas aderiram às pesquisas 

empíricas e à vertente pragmatista difundida pelo Departamento. 

A história narrada por meio das fontes coletadas evidenciou a 

construção política e crítica dos profissionais envolvidos e, também, 

mostrou a força das parcerias entre as áreas, de modo que criou um 

movimento com variantes na Arquitetura, Economia e Biblioteconomia, 

por exemplo. Com a construção histórica do movimento, percebe-se que 

o fato deste ter se originado no Departamento de Sociologia da 

Universidade de Chicago, influenciou nas próprias concepções teóricas 

e epistemológicas que repercutiram na Graduate Library School e que 

foram refletidas pela Biblioteconomia de outros países, como a 

brasileira. 

Desde o início desta pesquisa, os dados primários evidenciavam a 

menção do movimento pela produção científica brasileira de maneira 

superficial. Sendo assim, a compreensão dos fundamentos teórico-

metodológicos deste movimento bem como seu aprofundamento se 

concretizou nesta dissertação ampliando, assim, o debate sobre os 

pesquisadores, os movimentos e instituições que impactaram na 

construção epistemológica da Biblioteconomia e da Ciência da 

Informação.  

A metodologia utilizada permitiu o alcance dos objetivos 

propostos. Nesta pesquisa, portanto, foram percorridos alguns caminhos 

do longo processo histórico que envolveu desde a criação da 

Universidade de Chicago até o movimento da Escola de Chicago em sua 

vertente biblioteconômica. A partir disso, foi possível elencar os 

principais autores relacionados à Biblioteconomia que participaram 

deste movimento, sendo eles: Lee Pierce Butler, Lester Eugene Asheim 

e Jesse Hauk Shera. 
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Por meio da leitura das obras destes pesquisadores, percebe-se 

que as principais temáticas abordadas são a Biblioteconomia enquanto 

ciência, a democratização da leitura e o debate sobre a censura nas 

unidades de informação, e a Epistemologia Social como fundamento 

epistemológico da Biblioteconomia. Todas as temáticas possuem uma 

densa discussão teórica, no entanto, há um esforço, por parte dos 

pesquisadores, de relacionar a teoria com a prática, caracterizando a 

visão pragmatista da Escola de Chicago, quando de sua preocupação de 

desenvolver teorias que tornassem as unidades de informação úteis para 

a sociedade.  

A contribuição já conhecida da Escola de Chicago e que é 

amplamente relatada na literatura científica da área trata da influência de 

tal movimento na criação dos chamados “estudos de usuários” que são 

utilizados frequentemente pela Ciência da Informação que se apropriou 

desta prática comum, primeiramente, à Biblioteconomia da Escola de 

Chicago. Além disso, por meio da pesquisa, infere-se uma contribuição 

da Escola de Chicago na Organização e Representação do 

Conhecimento, presente nas discussões mais técnicas, como a obra 

Catálogo Sistemático, escrita por Shera e Egan. 

Com relação às subáreas da CI mais influenciadas pelas 

contribuições teórico-metodológicas da Escola de Chicago, com base na 

classificação JITA, percebeu-se que os estudos de caráter mais geral, 

voltados a Teorética e Generalidades obtiveram um maior número de 

artigos categorizados como tal. Dentro desta subárea, os aspectos 

teóricos e gerais relacionados à Biblioteconomia e CI, além da relação 

destas com outras áreas de conhecimento também teve maior destaque 

na análise do corpus. 

Na sequência, a segunda subárea influenciada pelo movimento é 

de nível intermediário, denominada “Funcionalidades orientadas ao 

usuário, de direção e de gerenciamento”. Tal subárea engloba os 

aspectos de usuários e uso da informação, além do impacto da 

informação e leitura o que, evidentemente, caminha na direção dos 

estudos de abordagem pragmatista da Escola de Chicago. 

Por fim, embora o nível específico da classificação JITA traga 

como tema os aspectos pragmáticos, os itens englobados por esta 

subárea são mais voltados ao fazer técnico. Mesmo o movimento da 

Escola de Chicago tendo como base o pragmatismo, as contribuições 

dos pesquisadores aqui elencados (Butler, Asheim e Shera) seguem 

muito mais uma vertente teórica e uma discussão sobre a prática do que 

o estudo das técnicas sem um posicionamento crítico como pano de 

fundo. Este distanciamento do fazer técnico pura e simplesmente com o 
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foco na própria técnica é característico da vertente humanista que 

circunda o movimento.  

Sendo assim, esta pesquisa conseguiu trazer um panorama de 

como a Biblioteconomia norte-americana foi influenciada pelo 

referencial teórico-metodológico da Escola de Chicago e quais as 

influências deste referencial na Ciência da Informação brasileira. 

Entende-se que os resultados obtidos beneficiam os pesquisadores da 

Ciência da Informação voltados aos estudos históricos e 

epistemológicos da área, já que enriquece a produção científica nacional 

acerca do tema, e permite que novos estudos sejam realizados a partir de 

tal temática. Além disso, os resultados aqui apresentados constituem 

possibilidades de outros estudos que versem sobre a influência do 

movimento nos estudos de usuários, de desenvolvimento de coleções, da 

organização e representação da informação e dos usos sociais da 

tecnologia na gestão da informação em bibliotecas, arquivos e museus. 

Durante a realização deste estudo, notou-se que muitas das 

contribuições teórico-metodológicas da Escola de Chicago são 

mencionadas na produção científica nacional em Ciência da Informação, 

mas, em alguns casos, se dá de forma inconsciente, reafirmando que, por 

vezes, desconhecemos sua história ou seus “começos”. Conclui-se que 

não há predominância de autores que tratem do tema da Escola de 

Chicago, demonstrando uma falta de continuidade de publicações acerca 

de um determinado tema de pesquisa.  

Também se percebe que, embora a literatura científica da área 

cite o movimento em questão, não há um aprofundamento deste nos 

artigos recuperados. Afinal, em um intervalo de 31 anos, apenas 25 

artigos voltados à temática foram publicados sendo que, destes, apenas 

três mencionavam explicitamente o movimento da Escola de Chicago, e 

outros três a instituição da Universidade de Chicago. 

Como sugestão para estudos futuros, o presente estudo indica a 

possibilidade de investigação sobre a Graduate Library School da 

Universidade de Chicago, as publicações vinculadas à American Library 
Association além da análise do próprio movimento associativo e, por 

fim, outros pesquisadores notórios da área da Biblioteconomia ou da CI, 

cujas contribuições ainda não foram alvo de pesquisa e produção 

científica da área. 

Nesse sentido, encerra-se este trabalho enfatizando o 

entendimento de que estudos dessa natureza constituem uma ferramenta 

útil para a identificação dos temas privilegiados e das tendências de 

pesquisa, cuja análise pode trazer contribuições importantes para o 

aperfeiçoamento das metodologias relacionadas ao campo da 
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Biblioteconomia e Ciência da Informação. Defende-se, assim, uma 

pesquisa teórica engajada, cujos resultados ampliem os horizontes do 

ensino, da pesquisa e, principalmente, da interlocução entre 

pesquisadores e a profissionais da informação. 
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