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“A sociedade moderna, principalmente com o uso da 
eletrônica, tem propiciado a ampliação no uso da 

informação, o que permite repensar os fazeres 
profissionais, identificando oportunidades que vão além 

das práticas tidas como tradicionais” (LANCASTER, 
1983). 
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PREFÁCIO 

 

Antes de tudo, uma pergunta para você, caro(a) leitor(a): Acredita que 

todas as pessoas do mundo têm a capacidade de desenvolver 

competências empreendedoras?  

 

Enquanto refletes sobre a pergunta, adianto que para muita gente a 

resposta será não, mas muitos acreditarão piamente que sim. Ao me 

deparar com a abordagem efetiva do empreendedorismo (no livro: 

Effectuation - Elementos da Expertise Empreendedora), desenvolvida e 

difundida pela pesquisadora Saras Sarasvathy (da Universidade de 

Virgínia), percebi que práticas inovadoras e comportamentos 

empreendedores podem ser desenvolvidos, desde que sejam trabalhados 

constantemente.  

 

Assim como Sarasvachy observou práticas empreendedoras sendo 

realizadas por pessoas comuns, você poderá ver na presente obra - 

Empreendedorismo Bibliotecário na Sociedade da Informação: 

outros caminhos e possibilidades –, textos (de abordagem efetiva) 

que comprovam que algo significativo e transformador pode ser feito com 

poucos recursos e que a transpiração tende a gerar a ação. 

 

A primeira parte deste livro aborda como o fenômeno do 

empreendedorismo pode ser uma luz à realidade brasileira, uma vez 

que a identificação de boas práticas podem levar atores sociais a obter 

novas perspectivas para a transformação de ambientes e de 

profissões. Por tal motivo, esta seção destaca a transversalidade do 

empreendedorismo, a inovação e o espírito empreendedor, e introduz o 

empreendedorismo e a cultura empreendedora como diferenciais do 

bibliotecário no fomento da Biblioteconomia. Dessa maneira, terás a 

possibilidade de visualizar como o empreendedorismo se enquadra como 

um elemento fundamental na Biblioteconomia e Ciência da Informação, 
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bem como para a construção da cidadania nessa era de Transformação 

Digital. 

 

Acerca da última assertiva, posso ressaltar que o contexto da Sociedade 

da Informação leva ao surgimento de espaços ressignificados, criação de 

novos produtos que alteram a vida de usuários, desenvolvimento de uma 

economia baseada em serviços que suprem dores (necessidades) de 

públicos segmentados. Por isso, adaptar-se ao meio é uma tarefa que 

todo ser humano deve fazer, sobretudo, o empreendedor bibliotecário.  

Com base nessa discussão, lhe faço uma nova pergunta: O que é um 

empreendedor? Normalmente, algumas palavras associadas a este 

indivíduo são: criativo; inovador; empresário; diferente, e; visionário. E 

muitas podem ser as definições, mas destaco uma que li no livro ‘Vai lá e 

faz’, de Tiago Matos [(2017, p. 20), um dos fundadores da Perestroika], 

em que o empreendedor é apontado como “aquele que tem consciência 

de seu empoderamento”. É aqui onde a Parte II deste livro se centra, 

por um motivo ímpar: as bibliotecas foram e continuam sendo espaços de 

informação que podem transformar vidas quando rompem suas fronteiras. 

Por isso, os estudos desta segunda parte do livro te apresentarão um 

debate sobre o processo de desinstitucionalização da biblioteca e do 

bibliotecário. 

 

Um empreendedor é “aquele que não aceita a realidade de maneira 

resignada” (MATOS, 2017, p. 20). Acredito que essa citação de impacto 

define bem o empreendedor bibliotecário, pois esse agente de mudanças 

não fica inerte aos acontecimentos em seu cotidiano. Neste ínterim, a 

Parte III desta obra insere o tema da reconstrução das funções da 

Biblioteconomia em face às novas práticas dos bibliotecários, 

bibliotecas e centros de documentação contemporâneos (públicos e 

privados), assim como a origem de serviços de consultoria em acervos 

documentários. 
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Já alguns dos casos destacados na Parte IV desta obra representam uma 

abordagem efetiva do Empreendedorismo Bibliotecário no Brasil, já que 

apresentam ações bibliotecárias inovadoras realizadas por pessoas 

comuns que decidiram fazer algo diferente: prestar um serviço além da 

atuação tradicional, conservadora e estereotipada do bibliotecário. Esta 

seção apresenta estudos sobre a atuação da Biblioteconomia em 

programas de formação de usuários, inovação na gestão de sistemas de 

bibliotecas públicas e na normalização de trabalhos acadêmicos, a atuação 

do bibliotecário na editoração de periódico e na criação de um próprio 

negócio. Esta parte do livro é a minha favorita, pois reforça o impacto 

social que o empreendedorismo bibliotecário pode gerar na vida das 

pessoas e como o profissional da informação pode ascender no mercado 

ao suprir necessidades específicas. 

 

Portanto, os estudos apresentados aqui, estimado(a) empreendedor(a), 

demonstrará que a conjuntura social e a revolução digital que vivemos 

requerem uma abordagem focada no atendimento de novas dores e 

anseios informacionais. Logo, pensar fora da caixa é uma boa forma de 

fazer algo inovador, diferente e imprescindível para a vida das pessoas. 

Por fim, faço uma última pergunta e para esta te deixo refletindo 

enquanto devora as páginas desta efetiva obra: Qual a última vez que 

você fez algo pela primeira vez? 

 

 

 

Guilherme Alves 

Doutorando e Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE) 
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REFLEXÕES INICIAIS 

 

Jorge Santa Anna 

Edcleyton Bruno Fernandes da Silva 

Maria Elizabeth de Oliveira Costa 

 

 

As transformações ocorridas na sociedade contemporânea têm refletido 

diretamente no modo com que a biblioteca, o bibliotecário e a área de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação devem se manifestar, no intuito 

de satisfazer as necessidades informacionais decorrentes do amplo 

mercado da informação. 

 

Durante muito tempo, os fundamentos da profissão bibliotecária 

estiveram ancorados às atividades técnicas de tratamento de acervos, 

comumente realizadas em bibliotecas. No entanto, o momento atual exige 

a redefinição e a recaracterização das práticas profissionais, por 

conseguinte, ocasiona o surgimento de novas oportunidades, de modo que 

as potencialidades da área possam ser mais bem aproveitadas. 

 

O mercado da informação expandiu os fazeres dos profissionais, os quais 

não se limitam a ocupar postos de trabalho, tão somente, em uma 

unidade de informação, por exemplo. A atuação torna-se cada dia mais 

desvinculada das instituições, e essa desinstitucionalização abre outros 

caminhos e possibilidades, as quais se concretizam por meio de ações 

inovadoras, logo, empreendedoras. 

 

Assim, o livro que ora se apresenta é um estímulo aos profissionais acerca 

do que pode ser feito pelo bibliotecário que possibilite a ampliação do seu 

fazer profissional. O interesse da obra é demonstrar que o momento atual 

exige muito mais dos bibliotecários e as oportunidades existem e se 
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manifestam, quando temos atitudes inovadoras e nos colocamos a serviço 

da sociedade, não se restringindo, apenas, à gestão de acervos. 

 

Por contemplar ações inovadoras, que vão além das instituições de 

informação, os capítulos descritos nesta obra aproximam-se de um tema 

ainda em consolidação – o empreendedorismo na Biblioteconomia - e que, 

certamente, engaja-se, cada vez mais, no cotidiano dos profissionais em 

todas as áreas de conhecimento.  

 

Não é pretensão do livro aprofundar-se no empreendedorismo 

bibliotecário, mas trazer reflexões iniciais, pautadas nas atividades e 

projetos de sucesso, realizados por bibliotecários. Os autores envolvidos 

com esta obra acreditam que os bibliotecários devem expandir seus 

conhecimentos, por meio de suas habilidades, transformando 

conhecimento e inovação em realidade.  

 

A iniciativa em reunir um compêndio de textos que versam sobre ações 

inovadoras inerentes ao fazer e à prática bibliotecária nasceu, 

primeiramente, da inquietação por parte da atual diretoria da Associação 

de Bibliotecários de Minas Gerais (ABMG), acerca da necessidade de se 

identificar nichos de atuação bibliotecária no amplo e diversificado 

mercado da informação.  

 

Além disso, outro fator provocador na escrita deste livro deve-se às 

discussões e ações no desenvolvimento de outro livro, direcionado ao 

tema da Biblioteconomia Social, cujo planejamento permitiu a reflexão 

sobre assuntos ligados à inovação, logo, a qualidade das discussões dos 

envolvidos com o citado livro motivou a organização de uma nova obra, 

com viés mais direcionado às práticas empreendedoras. 

 

É importante esclarecer sobre o poder transformador da atitude 

empreendedora. A atual diretoria da ABMG comunga da ideia de que o 
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bibliotecário precisa apoiar-se no tripé inovação, transformação e 

superação. Com essa postura, o abstrato cede espaço ao concreto; o 

impossível torna-se possível; melhoramos como profissionais, cidadãos e 

como seres humanos; temos a oportunidade de ajudar e transformar 

vidas; enfim, vamos muito além do que esperávamos, transformando 

sonhos em realidade, bastando, apenas, acreditar e engajar-se. 

 

As discussões sobre a ideia em publicar uma obra desta natureza 

iniciaram-se no grupo whatsApp da associação, no mês de julho de 2018, 

em que a ideia foi tomando forma e proporções mais elevadas, sendo 

alguns desejos considerados como impossíveis, na visão de alguns, 

naquele momento. Mas, ancorados em uma postura audaciosa, típica do 

perfil empreendedor, a equipe partiu para a ação, o que possibilitou a 

elaboração desta coletânea, em um período de apenas, seis meses.  

 

Acreditamos ser essa conquista um exemplo simples de iniciativa 

empreendedora, sobretudo pelas contribuições que a obra poderá 

provocar no pensamento, na reflexão e no comportamento dos leitores. 

Como toda publicação no formato de livro, esperamos que a obra seja 

utilizada para benefício do mercado de trabalho ou da academia, 

facilitando o fazer de profissionais,  estudantes, pesquisadores e docentes, 

inseridos em todos os cursos e profissões correlatos às áreas da 

informação.  

 

Portanto, colocamos à disposição da comunidade científica e profissional 

um livro, cujo tema é de suma relevância e precisa ser debatido com mais 

intensidade, de modo a fortalecer a área da Biblioteconomia, no decorrer 

das próximas décadas. Acreditamos e reforçamos que os profissionais 

possuem potencialidades e precisam fazer uso delas, e as oportunidades 

existem, sendo necessário reconhecê-las.  
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A conformidade de relações entre a necessidade e a satisfação de 

informação requer características peculiares, inerentes aos bibliotecários. 

Compreender o funcionamento desse ciclo é elemento de destaque para 

os profissionais. A inovação e o conhecimento tornam-se insumos cada 

vez mais procurados na contemporaneidade em busca de soluções para os 

problemas informacionais da sociedade.  

 

Que desperte-se maior engajamento da profissão em prol de ações 

inovadoras, como também, maior conhecimento na sociedade, 

principalmente dos agentes governamentais, sobre o potencial da área, 

proporcionando mais valorização, reconhecimento e condições adequadas 

para os profissionais exercerem suas intervenções. Assim, por meio da 

união de esforços, acreditamos que seja possível a redefinição de uma 

nova Biblioteconomia, cada vez mais inovada, interventiva e 

empreendedora. 

 

Por fim, esperamos que esta obra estimule a discussão acerca do que 

pode ser feito pelos bibliotecários que extravase as rotinas tradicionais de 

trabalho, comumente realizadas nas bibliotecas ou fora delas. Desejamos 

que as leituras contribuam para a mudança de pensamento e maior 

conscientização a respeito da prática e postura empreendedora, mas o 

desejo maior é que as discussões estimuladas com este livro despertem a 

transformação, e, o primeiro passo para isso é partir para a ação, 

acreditando em nosso potencial para a mudança. Portanto, vamos à luta? 

Mãos à obra! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreendedorismo e 
seus reflexos nas 

profissões 
 
 
 

 

 

 



 
19 

 

 

CAPÍTULO I 

 

A TRANSVERSALIDADE DO EMPREENDEDORISMO NO CONTEXTO 

ATUAL 

 

Jorge Santa Anna 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O empreendedorismo é um termo utilizado no âmbito corporativo que 

teve sua criação e desenvolvimento no decorrer do século XX, influenciado 

pelas teorias contemporâneas da Administração, especificamente, as Teorias 

dos Sistemas Abertos e a Teoria Contingencial, cujos fundamentos dessas 

teorias pautam-se na necessidade de se criar estratégias para adequação aos 

desafios da sociedade, sobretudo a competitividade. 

 O termo foi elaborado e passou a ser utilizado como um tema de 

pesquisa científica, a partir das transformações do mercado globalizado. No 

entanto, o sentido dicionarizado do termo remonta às sociedades primitivas e 

os diversos períodos históricos, tendo destaque, principalmente, nomes ligados 

à ciência, às artes e à cultura de cada época. 

Em cada um dos estágios evolutivos da sociedade, verificamos a 

presença de pessoas que acreditavam no poder de modificar a realidade, ou 

seja, acreditavam que podiam desenvolver algo diferente, a ponto de garantir 

melhoria a si mesmo e/ou ao contexto em que estavam inseridos. Esses 

personagens tinham como estímulo a crença na inovação. Por almejarem a 

inovação, caracterizavam-se como indivíduos sábios, esperançosos e, 

principalmente, audaciosos. 

É perigoso tentar citar nomes, neste texto, de pessoas com esse perfil, 

visto que correríamos o risco de deixar de mencionar muitos indivíduos 

empreendedores. De qualquer forma, as conquistas realizadas por esses 

indivíduos que hoje os elegemos como precursores de algum acontecimento ou 
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invenção, certamente, pertencem a agentes com características 

empreendedoras. 

Portanto, o empreendedorismo está no ser humano, assim como está a 

ação de pensar, de refletir, de viver, as quais são típicas do ser humano. O 

diferencial é que o indivíduo empreendedor almeja por inovação, não tendo 

resistência a mudança e apresenta características proativas. Mesmo que essas 

sejam qualidades humanas, nem todos os seres humanos a desenvolvem no 

mesmo potencial. 

Assim, é possível relacionar o empreendedorismo a um conjunto de 

habilidades que permitem ao indivíduo provocar um diferencial, que ocasione 

benefícios, de modo a enaltecê-lo no comparativo com outras ações que são 

comumente realizadas. O empreendedorismo se sustenta na inovação, 

criatividade e na audácia. 

Percebe-se que o empreendedorismo é uma prática imprescindível nos 

contextos de competitividade. Ou seja, a inovação se faz necessária, à medida 

que determinados elementos percebem a necessidade de se sobressair em 

relação aos demais elementos de um grupo ou contexto social, profissional 

e/ou, principalmente, organizacional. 

E, assim, os estudos sobre essa prática se fortalecem no âmbito 

empresarial, quando as organizações sentiram os impactos da Revolução 

Industrial e do avanço das tecnologias, em que o aumento no número de 

concorrentes despertou a necessidade das empresas apostarem no diferencial 

do que oferecem a seus clientes. 

 Falar em competitividade, sobretudo no contexto organizacional, nos 

instiga dialogar com Porter (1993), para quem, as empresas precisam romper 

os modelos de negócios pautados na repetição e na produtividade, para 

avançarem no atendimento e na oferta de serviços e produtos que despertem 

o gosto dos clientes, de modo a obterem vantagens competitivas em relação 

aos concorrentes. 

E a vantagem competitiva é um desafio da sociedade contemporânea, 

pois é ela quem garante a sobrevivência das organizações. Porter (1993) 

defende a ideia de que a competitividade está presente em todas as instâncias 
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da sociedade, envolvendo empresas, profissões, agentes governamentais, 

organizações sem fins lucrativos, dentre outros elementos. A globalização do 

mercado exige que a criatividade e a inovação sejam as bases que garantirão o 

crescimento e a permanência no amplo, diversificado e mutante mercado 

atual. 

O espírito empreendedor, portanto, precisa estar impregnado às 

empresas e também aos profissionais deste século. E ele não é excludente, no 

sentido de que se limita apenas ao ambiente corporativo, ou aos 

administradores e gestores organizacionais. Por conseguinte, não se pode 

afirmar que seja, também, apenas objeto de estudo da Administração.  

Ao contrário, o empreendedorismo é um dos temas que possui uma alta 

carga transversal, ou seja, ele perfaz todas as áreas de conhecimento, como 

também não exclui nenhuma pessoa, independente de classe social, de ramo 

de atuação, de nível educacional, dentre outras particularidades. 

É como diz Chiavenato (2003), ao proferir que, empreendedor é aquele 

que acredita em algo e se dispõe a fazê-lo, mediante engajamento, expertise e 

força de vontade. As organizações, segundo esse autor, precisam investir no 

capital humano, pois é dele que se descobrirão, ou melhor, serão 

desenvolvidas grandes habilidades para consolidação de práticas 

empreendedoras benéficas para a empresa e para a sociedade. 

Embora o tema empreendedorismo seja típico do último século e que 

ainda venha se evoluindo, em algumas áreas, é possível afirmar que tal tema 

está presente nas práticas profissionais e organizacionais, independente de 

qual profissão seja e a que ramo empresarial a organização se adentre.  

A Administração, como ciência clássica nos estudos sobre 

empreendedorismo, tem a delimitação de seu campo de atuação cada vez mais 

difuso, uma vez que suas teorias e técnicas, sobretudo no que tange à gestão 

e ao planejamento, perpassa por todas as outras áreas do conhecimento. E, 

assim, é com o empreendedorismo. Ele é um tema difuso que, mesmo tendo 

suas origens e grande parte dos estudos se inicie no campo da Administração, 

ele é incorporado a outras áreas e profissões, de modo a se tornar cada vez 

mais transversal. 
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Dentre as diversas áreas do saber que utilizam do empreendedorismo 

para fortalecer seu campo de atuação, ampliando-o para outros segmentos de 

trabalho, está a Biblioteconomia. O empreendedorismo nesse campo do 

conhecimento vem ganhando forças, principalmente, pela biblioteca se 

modificar às necessidades dos usuários. E, essa tendência tem ocasionado um 

campo fértil, de modo que a área biblioteconômica possa ter suas 

potencialidades mais aproveitadas junto à sociedade. 

Portanto, o presente texto traz reflexões sobre as principais definições do 

empreendedorismo, sua característica transversal na sociedade moderna e 

breves discussões acerca de possíveis aplicações empreendedoras na área da 

Biblioteconomia. 

 

 

2 EMPREENDEDORISMO: CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO, AUDÁCIA E 

TRANSVERSALIDADE 

 

A compreensão científica do termo empreendedorismo é atribuída a 

Richard Cantillon, um cientista econômico que utilizou o termo pela primeira 

vez, no ano de 1725, ainda no século XIII, atribuindo o termo a pessoas 

corajosas que não se intimidam em assumir riscos. No decorrer dos tempos, o 

termo foi superficialmente atribuído às pessoas que ocupavam cargos de 

gestão em grandes corporações. Ao longo do século XIX e iniciar do XX, 

empreendedores passam a ser as pessoas com espírito de investimento, com 

potencial para realizar grandes transações financeiras e comerciais 

(DORNELLAS, 2008). 

É somente no século XX que o empreendedorismo desvinculou-se, ou 

melhor, deixou de estar relacionado (para muitos quase sinônimo) a gerentes 

e passou a sustentar-se na inovação. Assim, empreendedorismo diz respeito a 

indivíduos e organizações que inovam, criam, investem e redefinem produtos e 

serviços, haja vista atender as necessidades dos clientes de forma criativa e 

satisfatória (CUSTÓDIO, 2011). 
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O significado do termo empreendedorismo remete à capacidade criativa 

e inovadora, pois, segundo o Dicionário On-line de Português (2018), 

empreendedor é aquele que tem a capacidade de projetar novos negócios ou 

de idealizar transformações inovadoras ou arriscadas em companhias ou 

empresas. 

O verbete ainda traz a significação de que empreender está associado à 

vocação de uma pessoa, à aptidão ou habilidade de desconstruir, de gerenciar 

e de desenvolver projetos, atividades ou negócios. Trata-se da reunião dos 

conhecimentos e das aptidões relacionadas com essa capacidade (DICIONÁRIO 

ON-LINE DE PORTUGUÊS, 2018). 

Para Chiavenato (2003), o empreendedorismo corresponde à ação de 

empreender, a qual se desenvolve, apenas, em indivíduos que conseguem 

mesclar conhecimentos adquiridos, com valores, senso crítico e capacidade de 

instigar ou promover a mudança. Sujeitos com esse perfil, normalmente, 

possuem sensibilidades especiais para prever os acontecimentos e traçar 

planos de ação capazes de levar ao sucesso do que desejam criar. Assim, 

segundo esse autor, o empreendedor identifica pontos fracos, pontos fortes, 

ameaças e oportunidades, transformando ideias em realidade, com o intento 

de se auto-beneficiar e beneficiar, também, a coletividade. 

 

[...] Por ter criatividade e um alto nível de energia, o empreendedor 

demonstra imaginação e perseverança, aspectos que, combinados 

adequadamente, o habilitam a transformar uma ideia simples e mal 

estruturada em algo concreto e bem sucedido no mercado [...]. O 

empreendedor é a essência da inovação no mundo, tornando obsoletas 

as antigas maneiras de fazer negócio [...] (CHIAVENATO, 2003, p. 05). 

 

Conforme discorrido na literatura de Administração, as características de 

um empreendedor, na verdade, são habilidades que ele conseguiu desenvolver 

de forma estratégica, tendo em vista aproveitar melhor sua imaginação. 

Características muito peculiares permeiam o perfil de uma pessoa 

empreendedora, tal como criatividade, audácia, perseverança, senso crítico, 

dentre outras. Essas habilidades são conjugadas ao conhecimento adquirido 

pelo sujeito, seja decorrente de sua experiência de vida, ou adquirido por meio 

de estudos (DORNELAS, 2008). 
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Ainda a respeito do perfil do empreendedor, Dolabela (1999) apresenta 

algumas características muito comuns nas pessoas consideradas como 

empreendedoras, que são: normalmente são influenciadas por outras pessoas; 

possuem autonomia, autoconfiança e otimismo; são audaciosas, prestativas e 

visionárias; tem facilidade em aprender com os erros; consegue fixar metas e 

alcançá-las; luta contra padrões impostos; procura diferenciar o que faz; tem a 

capacidade em descobrir nichos de mercado; possui comprometimento. 

Embora o autor citado apresente muitas outras características, as poucas 

descritas já são suficientes para demonstrar que o perfil empreendedor não é 

exclusivo de uma ou outra profissão. Também não se pode afirmar que uma ou 

outra empresa, com esse ou aquele perfil, ou cultural organizacional, não 

esteja propensa a se manifestar como adapta do empreendedorismo. O 

empreendedorismo, assim, é tema transversal, que perpassa todas as áreas do 

conhecimento, em todos os seus aspectos, e vem assumindo lugar de 

destaque nas políticas econômicas dos países desenvolvidos e em vias de 

desenvolvimento (BAGGIO; BAGGIO, 2014). 

Souza (2012) concorda com a reflexão de que o empreendedorismo está 

presente em todas as áreas de conhecimento e precisa fomentar as políticas 

governamentais, de modo a proporcionar o desenvolvimento social, cultural e 

profissional das nações. Além disso, a autora destaca a importância do tema 

ser debatido não apenas na vivência profissional, mas é preciso que seja 

incorporado na formação profissional, por meio das práticas educativas. 

 

Consoante ao movimento de que toda a população deva desenvolver e 

assumir uma postura empreendedora, têm-se desenvolvido, nos últimos 

anos, diversas iniciativas de implantação do empreendedorismo na 

educação, seja como tema transversal às diversas disciplinas do 

currículo, seja como disciplina propriamente dita, constante do currículo 

de instituições educacionais formais de educação básica e superior, 

privadas e públicas (SOUZA, 2012, p. 80). 

 

O empreendedorismo como tema transversal precisa ser incorporado no 

dia a dia de todos os profissionais, tornando-os mais proativos e capacitados a 

inovar constantemente as práticas profissionais nos mais diferenciados 

contextos e instituições. Empreender é ter visão de futuro e proporcionar 

ganhos de competitividade para as empresas, sobretudo daquelas que 
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investem em seus recursos, como forma de garantirem a consolidação das 

vantagens competitivas (MAXIMIANO, 2006). 

Empreender é aceitar o desafio na busca por um objetivo previamente 

planejado e incorporado nas ações que visarão o alcance do que foi proposto. 

É ter visão de futuro, com vistas ao crescimento do negócio que se deseja 

obter, mesmo que seja a curto, médio ou longo prazo. Com efeito, o 

empreendedor é aquela pessoa que deseja investir em seu próprio negócio, 

adquirindo autonomia e se fortalecendo para alcançar metas e objetivos, 

conforme planejado previamente. É a partir dessa concepção que o 

empreendedorismo aproxima-se das técnicas e teorias administrativas, 

sobretudo no que tange à gestão e ao planejamento (MAXIMIANO, 2006). 

Por contemplar técnicas e teorias da Administração, depreendemos que a 

prática empreendedora está impregnada a qualquer cotidiano profissional, 

podendo ser o ponto de partida para a criação dos próprios negócios dos 

profissionais em suas áreas de atuação específicas. 

 

As inovações tecnológicas, organizacionais e de mercado têm 

impulsionado profundas transformações no mundo do trabalho. 

Diversas profissões com conteúdos inovadores estão sendo 

criadas, visando acompanhar o ritmo das mudanças. 

Transformações estruturais nas relações de trabalho também têm sido 

observadas. Como consequência dessas transformações, o 

empreendedorismo tem sido a alternativa para a geração de emprego e 

renda [...] (WRIGHT; SILVA; SPERS, 2010, p. 174). 

 

Para Cupertino e Mendonça (2012), empresário é o profissional ou 

agente que atua no mercado corporativo, por meio da oferta de produtos e 

serviços. Esse agente pode estar vinculado a uma organização, de forma 

institucionalizada, regido por normas e integrado a um ambiente coletivo, 

como também pode atuar de forma mais independente, com equipe mais 

reduzida, ou até mesmo, de forma individual. O empreendedor, grosso modo, 

é um empresário que possui habilidades estratégias que visem o 

desenvolvimento do negócio que gerencia.  

Por caracterizarem-se como empresários inovadores, os empreendedores 

adquirem competências e habilidades múltiplas, o que lhes proporcionam 

facilidade em tomar decisões, monitorar as equipes de trabalho, elaborar 

planos e conduzi-los, dentre outros requisitos fundamentais exigidos para os 
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profissionais de sucesso. Esse perfil multifacetado, híbrido e inovador permite 

constatar que o empreendedor, de um modo geral, também assume 

características gerenciais (GALVAN, 2014), e, como se sabe, a gestão é um 

processo administrativo presente em todas as áreas de conhecimento, como 

também em todas as profissões e organizações, uma vez que engloba os 

segmentos sociais em suas diferentes instâncias e contextos. 

 

 

3 EMPREENDEDORISMO E BIBLIOTECONOMIA: POSSÍVEIS 

ARTICULAÇÕES 

 

Considerando que todas as profissões e áreas do conhecimento 

aproximam-se do empreendedorismo, com a Biblioteconomia não seria 

diferente. Essa aproximação tem se fortalecido, tanto no contexto brasileiro 

quanto mundial, com a chegada da sociedade da informação, em que o recurso 

informação tornou-se o insumo básico de desenvolvimento das pessoas e das 

organizações (VALENTIM, 2002). 

A informação é a base de sustento das sociedades, pois ela gera 

conhecimento que, ao ser contextualizada e utilizada, agregará valor ao 

indivíduo, em seu contexto profissional e social. Assim, bibliotecários e 

profissionais da informação são considerados como agentes capazes de 

organizar esse recurso e possibilitar que ele esteja disponível para uso, o que 

ocasiona novas funções a serem exercidas pelas bibliotecas, pelas unidades de 

informação, enfim, pelos profissionais capacitados a gerenciar os acervos e os 

fluxos de informação (LE COADIC, 2004). 

Os profissionais da informação possuem uma gama de possibilidades a 

serem exercidas, em face da competitividade do mercado globalizado. Ao 

mesmo tempo em que mudanças ocorrem em todo o mercado, proporcionando 

a redefinição e até o desaparecimento de algumas áreas e profissões, por 

outro lado essas transformações, sobretudo a partir do uso das tecnologias 

digitais, viabilizam a manifestação de novas possibilidades de trabalho 

(BAPTISTA; MUELLER, 2004). 
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A sociedade da informação se sustenta no tripé inovação, formação e 

aprimoramento. Ela exige que os profissionais desempenhem funções que vão 

muito além do trabalho tradicional, na maioria das vezes, tal trabalho está 

pautado em um fazer eminentemente técnico, em que pese a repetição de 

tarefas. A sociedade atual requer o desenvolvimento de competências que 

permitam ao profissional inovar, de modo a se destacar no mercado, 

adquirindo ganhos de competitividade. Portanto, na área da Biblioteconomia, 

outros campos de atuação surgem, o que requer, a formação continuada do 

profissional e a aquisição de habilidades específicas que proporcionem um 

perfil cada vez mais empreendedor (SANTA ANNA; PEREIRA; CAMPOS, 2014). 

Portanto, os bibliotecários têm a possibilidade de ampliarem os postos de 

trabalho, atuando de forma tradicional, por meio do vínculo empregatício, 

como também podem montar seus próprios negócios, por meio da prestação 

de serviços, oferecida a pessoas jurídicas como privadas (SANTA ANNA, 

PEREIRA, 2014). 

O espírito empreendedor do bibliotecário tem sido bastante relatado na 

literatura, embora a realidade brasileira ainda apresente um profissional que 

se prende muito aos postos de trabalho considerados como tradicionais. 

Mesmo havendo recomendações acerca das possibilidades de atuação que vão 

além dos muros das instituições, como trabalhar em centros de documentação, 

em bibliotecas especializadas, no ramo da consultoria informacional, na 

normalização da informação, dentre outros nichos, a maior empregabilidade 

volta-se ao trabalho em bibliotecas públicas, mediante prestações de 

concursos (SANTOS et al., 2016). 

Para Spudeit (2016), o empreendedorismo na Biblioteconomia brasileira 

está engatilhando. Muitas iniciativas, mesmo que incipientes, vêm fortalecendo 

a adentração do empreendedorismo na área biblioteconômica, estimulando 

profissionais a montarem equipes especializadas que prestam variados serviços 

e consultorias em empresas públicas quanto privadas. 

A consultoria é um segmento promissor, pois ela estimula o profissional 

a se tornar polivalente, ou seja, capaz de solucionar os problemas dos clientes, 

oferecendo-lhe resoluções mais adequadas e satisfatórias. O termo consultoria 
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informacional, embora seja amplo e ainda pouco difundido na literatura e na 

vivência prática, provoca uma aproximação do bibliotecário com o mercado da 

informação, pois o condiciona ao status de gestor da informação, conhecedor 

dos problemas organizacionais e com criatividade e audácia suficiente para 

propor melhoria às empresas (MILANO; DAVOK, 2009). 

Assim, as aproximações entre Biblioteconomia e empreendedorismo 

tornam-se cada vez mais evidentes e, como em toda profissão, o bibliotecário 

empreendedor é aquele que inova, que acredita em seu potencial (SPUDEIT, 

2016), que reconhece as dificuldades presentes em seu contexto de trabalho e 

tem a capacidade de propor alternativas adequadas e consistentes para 

solucionar as dificuldades das organizações, tornando-as cada vez mais 

competitivas e em constante desenvolvimento (SANTA ANNA; PEREIRA; 

CAMPOS, 2014). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este texto apresentou argumentos teóricos que estimulam a reflexão 

sobre a ampliação dos fazeres profissionais do bibliotecário, em que a 

sociedade da informação é considerada como a “mola-propulsora” para 

garantir a expansão dos fazeres profissionais, o que possibilita uma 

aproximação cada vez mais nítida das práticas empreendedoras às atividades 

bibliotecárias. 

Ademais, o texto também discorreu apontamentos sobre os conceitos 

básicos de empreendedorismo, a origem desse campo na Administração, como 

também a sua transversalidade, ou seja, sua aproximação e utilização em 

diferentes profissões, áreas do conhecimento e organizações da sociedade. 

Constatamos, a partir das reflexões propostas, que o empreendedorismo 

é uma corrente de pensamento vinculada às teorias da Administração, com 

foco nas técnicas gerenciais e no processo de planejamento empresarial, cujo 

objetivo é promover a fusão entre conhecimento adquirido por um indivíduo e 



 
29 

 

 

habilidades que lhe são peculiares, de modo a formar um perfil profissional que 

almeja pela mudança e pela inovação. 

Como a mudança e a inovação são dois conceitos que permeiam o 

empreendedorismo, podemos dizer que o empreendedor é o sujeito que possui 

inúmeras habilidades que provocarão a concretização desses conceitos. Assim, 

é exigido de um perfil empreendedor, principalmente, ter características como 

criatividade, criticidade, autonomia e audácia.  

Com efeito, o empreendedorismo perpassa todas as áreas de 

conhecimento, o que atesta ser ele um tema transversal, o qual precisa ser 

praticado, mas, primeiramente, precisa ser estimulado, e esse estímulo, 

começa na formação profissional. Assim, ao considerarmos o 

empreendedorismo como uma habilidade, entendemos que todos podemos 

incorporá-lo em nosso cotidiano, desde que adotemos estratégias para 

desenvolver as habilidades específicas e necessárias para garantir o alcance de 

nossos objetivos, por decorrência, que tenhamos a capacidade em elaborar 

produtos e serviços que atendam os desejos dos clientes, o que proporciona 

ganhos de competitividade. 

Por fim, essas breves considerações são suficientes para demonstrar a 

necessidade e importância de buscarmos uma maior interação ou aproximação 

do empreendedorismo com o fazer bibliotecário. Que a sociedade da 

informação e as transformações ocorridas possibilitem aos bibliotecários 

explorarem melhor suas habilidades e competências profissionais, conforme as 

necessidades do mercado, e, a partir disso, seja ampliada e fortalecida a 

prestação de serviços, a criação de empresas, o descobrimento de novos 

postos de trabalho, enfim, a consolidação de práticas empreendedoras no 

âmbito da Biblioteconomia. 
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CAPÍTULO II 

 

INOVAÇÃO E ESPÍRITO EMPREENDEDOR: APLICABILIDADES NA 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Munic Santos 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, a informação tem sido considerada o principal recurso 

que sustenta as práticas sociais. Em diversos segmentos da sociedade, seja no 

âmbito profissional, ou na vida pessoal e social, as pessoas precisam de 

informação, a fim de se manterem atualizadas e se inserirem nas novidades e 

tendências que surgem a cada dia. 

A busca por informação passou a ser uma necessidade obrigatória do ser 

humano, o que tem proporcionado o surgimento de um novo mercado, em que 

a informação representa a matéria-prima que sustenta essa atual sociedade, 

manifestando-se como o insumo básico de desenvolvimento das nações e, por 

fim, o recurso que ocasiona o aprimoramento profissional. 

Assim, nas últimas décadas do século XX e iniciar do século seguinte, 

estamos inseridos na chamada Sociedade da Informação, em que indivíduos, 

organizações e profissões buscam por informação, a fim de se tornarem 

reconhecidos e valorizados em um mercado cada dia mais instável e 

competitivo. O chamado mercado da informação desponta-se como um 

segmento de mercado caracterizado pela necessidade de se produzir 

conhecimento e gerar inovações. 

É devido à busca incessante por informação e, como consequência, a 

geração de conhecimento, que mudanças ocorrem a todo momento. Manter-se 

atualizado e adaptar-se às mudanças passaram a ser uma obrigatoriedade 

diária, sobretudo no âmbito profissional. Aqueles que, por um motivo ou outro, 

não acompanham essas transformações, certamente, correm o risco de 
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perderem seus postos de trabalho. Portanto, uma das principais ocorrências da 

Sociedade da Informação, principalmente com o avanço tecnológico, é o 

aumento do desemprego em nível mundial. 

Por outro lado, mesmo com as exigências do mercado atual, nota-se o 

surgimento ou expansão de novos postos de trabalho, ou seja, à medida que 

muitas práticas profissionais desaparecem, outras surgem, ou são substituídas 

por novas necessidades. Portanto, o mercado da informação manifesta-se 

como um mercado promissor para os profissionais inovadores, criativos e 

estratégicos. 

Por ser movido pela informação, esse mercado, provavelmente, requer 

profissionais capacitados à prática de tratamento e gestão da informação, de 

modo que a informação esteja disponibilizada para quem dela desejar. Assim, 

segundo Smit (2000), os profissionais que lidam diretamente com a 

informação, como os arquivistas, museólogos e bibliotecários, passam a ser 

reconhecidos e requeridos para organização da informação e do conhecimento 

na sociedade. 

Estudo defendido por Baptista (2004) demonstrou as possibilidades de 

atuação dos profissionais da informação1, principalmente com o uso das 

tecnologias digitais. Segundo essa autora, vivemos um dilema na Sociedade da 

Informação, pois, ao mesmo tempo que a tecnologia diminuiu o emprego, ela 

também proporcionou o surgimento de novos postos de trabalho, exigindo dos 

profissionais mais empenho e demonstração de suas potencialidades. 

Santa Anna e Pereira (2014) também concordam com essa ideia de que 

o mercado da informação é promissor para o profissional da informação, 

principalmente aqueles que desejam trabalhar de forma autônoma, prestando 

serviços informacionais em diversos segmentos. Os autores defendem que, a 

atuação profissional no atual mercado, ao contrário do que muitos pensam, 

tende a se ampliar, haja vista o potencial que os profissionais da informação 

possuem no tratamento, organização e disseminação da informação. 

                                                           

1 O termo profissionais da informação, neste artigo, refere-se aos arquivistas, bibliotecários e 

museólogos, como apresentou o estudo de Smit (2000). 
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Para que isso ocorra, também estamos cientes da necessidade de 

aprimoramento profissional, ou seja, o profissional precisa adquirir 

conhecimentos múltiplos, possuir habilidade e competências diversificadas, e, 

principalmente, ter espírito empreendedor. A formação desse perfil 

diversificado, certamente, inicia-se no decorrer da formação acadêmica, tal 

como disposto nos estudos de Bahia e Seitz (2009) e Silva (2013). 

Artigo recente publicado por Santa Anna (2017) destacou a necessidade 

de os profissionais da informação adquirirem status de um profissional 

moderno, denominados de moderno profissional da informação. Nesse estudo, 

são identificadas quatro competências do profissional que são: comunicação e 

expressão; técnico-científicas; gerenciais; e sociais e políticas, sendo que as 

escolas devem estar em constante processo de renovação curricular, de modo 

a formar profissionais, cada dia mais polivalentes. 

Sendo assim, o presente texto traz discussões relevantes acerca das 

potencialidades dos profissionais da informação, tais como bibliotecários, 

arquivistas e museólogos ao se inserirem no amplo mercado da informação, e, 

por meio de práticas inovadoras e atitudes empreendedoras tendem a ampliar 

cada vez mais a empregabilidade no âmbito da Ciência da Informação. 

 

 

2 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: A FORMAÇÃO DE UM NOVO MERCADO 

 

A atual sociedade em que vivemos possui como principal característica a 

produção em massa de documentos. Esses documentos estão disponibilizados 

em variados suportes, e contêm informação para uso da sociedade, como 

também preservação da memória coletiva de uma nação, sendo que tais 

informações sustentam as práticas desenvolvidas em diversos segmentos da 

sociedade, seja na indústria, no entretenimento, na educação, nas 

organizações, nos serviços, no comércio, dentre outros (CASTELLS, 2003). 

Segundo Castells (2003), nas últimas décadas, a informação tem sido a 

principal fonte de riqueza para os países, sendo utilizada como estratégia para 

a tomada de decisões e produção de novos conhecimentos, principalmente nas 
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atividades empresariais. Portanto, vivemos em um novo estágio da sociedade, 

que migrou da Era Industrial, em que o foco era as atividades industriais, para 

a Era da Informação, em que o centro das atenções está na inovação. 

Assim, a Sociedade da Informação é um novo estágio da sociedade, que, 

segundo Castells (2003), além do crescente número de publicações e 

disseminação do saber, esse estágio da sociedade possui cinco características 

principais, que são: tem a informação como matéria-prima; está condicionada 

à capacidade de penetração dos efeitos das novas tecnologias; está sustentada 

na lógica de redes; apresenta-se como um contexto flexível; e converge 

tecnologias específicas, haja vista formar um sistema integrado. 

No que se refere à origem dessa sociedade, há divergências nas opiniões 

de diversos estudiosos, sendo que muitos atribuem o início dessa sociedade a 

partir da invenção da imprensa, ainda no século XV. No entanto, as 

transformações mais intensas da explosão documental ocorreram a partir do 

uso das tecnologias de comunicação e informação (TICs), influenciadas com os 

impactos da Revolução Industrial (SANTOS; CARVALHO, 2009). 

Nesse sentido,  

 

A sociedade da informação pode ser vista como uma organização 

geopolítica dada a partir da terceira revolução industrial, com impacto 

direto no uso da informação e das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs). O termo surge como uma mudança de paradigma 

técnico-social presente na sociedade pós-industrial, visando o uso da 

informação como moeda para a sociedade em constituição naquele 

momento [...] (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 45). 

 

Observamos que a Sociedade da Informação é influenciada pelo processo 

da explosão bibliográfica, como também, pelo uso das tecnologias digitais, o 

que promoveu o aparecimento de um novo mercado, em que a economia 

industrial cedeu espaço para a economia globalizada, originando novas formas 

de organização social e redefinição de produtos e serviços oferecidos no 

mercado de trabalho e nas relações entre países do mundo todo (BORGES, 

2004). 

Para essa autora, a direção principal da sociedade moderna está no uso 

da informação. Portanto, nesse tipo de organização social, “[...] a informação 

ocupa um lugar substantivo e se torna uma fonte de riqueza, pelo qual se 
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produz um crescimento rápido das tecnologias de informação e comunicação 

que afeta todos os setores da sociedade [...]” (BORGES, 2004, p. 57). Nesse 

contexto, 

 

O processo de globalização desencadeou uma integração contínua da 

economia global, impactando vários setores da vida econômica e social 

dos países, das instituições, das empresas e dos indivíduos, com 

profundas alterações na estrutura vigente: um fluxo crescente de capital 

entre fronteiras geopolíticas; o aparecimento de novos mercados e 

oportunidades [...] (BORGES, 2004, p. 57, grifo nosso). 

 

Conforme discorrido no estudo de Borges (2004), o mercado de trabalho 

transformou-se com as mudanças promovidas na Sociedade da Informação, 

sendo que novas oportunidades são esperadas, principalmente para os 

profissionais que organizam a informação na sociedade. 

Concordando com Borges (2004), Santa Anna e Pereira (2014) também 

reforçam o surgimento de novas oportunidades advindas, justamente, das 

mudanças provocadas pela sociedade atual. Segundo esses autores, a 

prestação de serviços informacionais representa uma das maiores 

possibilidades para o profissional da informação que queira garantir seu espaço 

de atuação em um mercado competitivo. 

No iniciar do século XXI, no Brasil, diversos estudos foram desenvolvidos 

acerca da atuação do profissional da informação no contexto da Sociedade da 

Informação, tais como nos ensinam Baptista (2000), Baptista (2004), Borges 

(2004), dentre outros. Trata-se, na verdade, de um mercado em expansão 

para os profissionais que lidam, direta ou indiretamente com a informação, 

sendo que a oferta abundante de informação requer seu gerenciamento, de 

modo que agregue valor aos usuários da informação, como relatado no estudo 

de Barreto (2000). 

Assim, o mercado da informação possui tendências para formação de 

novos postos de trabalho, mesmo que esses não sejam por meio de vínculos 

empregatícios, mas garantam formas de atuação diferenciadas para diversos 

profissionais, principalmente os encarregados com a produção e uso da 

informação, de modo a atender as necessidades e demandas dos diversos 

atores e elementos da sociedade (BARRETO, 2000; BAPTISTA, 2004; SANTA 

ANNA; PEREIRA, 2014). 
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2.1 AS TENDÊNCIAS DO MERCADO DA INFORMAÇÃO 

 

O mercado da informação é fruto das transformações sociais que 

rodeiam a sociedade contemporânea, em que a informação é distribuída como 

se fosse uma mercadoria, só que essa mercadoria possui um aspecto 

simbólico, pois, mesmo sendo consumida, ela permanecerá consumível, por 

um tempo e espaço, que será determinado por sua qualidade e validade 

(BARRETO, 2000). 

A natureza intangível da informação proporciona novas formas de 

gestão, como também sua distribuição em canais diferentes do que, 

normalmente, se apresenta com o uso de um objeto tangível (BARRETO, 

2000). É por isso que novas práticas profissionais são requeridas na atual 

sociedade, exigindo dos profissionais o desenvolvimento de serviços voltados 

para garantir o uso da informação, conforme as necessidades e contextos dos 

usuários, haja vista que a informação é a base para a tomada de decisões, 

principalmente nas empresas (SANTOS, 2016). 

Segundo Baptista (2000, p. 91), o mercado da informação é instável, ou 

seja, as transformações acontecem a todo momento. Para Valentim (2000), os 

problemas existentes requerem a atuação estratégia dos profissionais, de 

modo que as necessidades da sociedade possam ser atendidas. Logo, segundo 

essas autoras, presenciamos um dilema, ou seja, ao mesmo tempo, 

vivenciamos tempos de instabilidade e tempos promissores para muitas 

profissões, principalmente àquelas ligadas ao gerenciamento e tratamento 

informacional. 

Sendo assim, o mercado da informação pode proporcionar a diminuição 

da oferta de emprego, no entanto, com grande frequência, observa-se o 

crescimento do fenômeno da terceirização e a possibilidade de se trabalhar 

com a prestação de serviços, como dito por Baptista (2000). Para essa autora, 

 

[...] se a tecnologia tem se mostrado favorável, deve ser dominada, 

evitando assim invasões de outras áreas e transformando concorrentes 

em parceiros. É uma época de mudanças e não de acomodação. Alguns 

autores mostram um futuro de ameaças e oportunidades, onde será 

vencedor o profissional capaz de entender melhor os novos paradigmas 

da sociedade da informação e de se adaptar aos novos tempos 

(BAPTISTA, 2000, p. 91). 
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O mercado da informação não está repleto de ameaças, mas essas 

devem ser vistas como oportunidades para os indivíduos que se dispõem a 

encarar desafios, ter espírito empreendedor e visão de futuro, buscando 

ampliar suas competências e habilidades, de modo a tornarem-se reconhecidos 

e requeridos para solucionar os problemas informacionais existentes nesse 

novo contexto (SANTOS, 2016). 

As atividades profissionais são ampliadas com o surgimento das novas 

tecnologias (BAPTISTA, 2004), em que o mercado tem buscado profissionais 

cada dia mais polivalentes, ou seja, que não se fecham aos conhecimentos 

técnicos pertencentes à sua formação profissional. Ao contrário, os 

profissionais podem exercer atividades diferenciadas, desde o trabalho 

tradicional realizado em unidades de informação, como arquivos, centros de 

documentação, bibliotecas, dentre outros, como também contribuir na gestão 

da informação em organizações, haja vista contribuir com a tomada de 

decisões. Além disso, pode atuar, também, no ramo cultural, oferecendo 

informações úteis que favorecem a garantia dos direitos do cidadão (SANTOS, 

2016). 

Para o citado autor, o mercado de trabalho para o profissional da 

informação, no contexto da Sociedade da Informação, divide-se em mercado 

tradicional como mercado emergente. Considera que o mercado tradicional 

está voltado aos fazeres de organização da informação registrada, processos 

de trabalho realizados mais intensamente nos arquivos e bibliotecas. Por sua 

vez, o mercado emergente é aquele ainda pouco percebido aos olhos da 

sociedade e de muitos profissionais, mas que se aponta como oportunidades 

valiosas de contribuição desses profissionais para a resolução de problemas 

existente no cotidiano empresarial, institucional, cultural, econômico e, de 

modo geral, cotidiano social. 

Portando, o profissional deve adotar um perfil diversificado, dinâmico, 

interdisciplinar e difuso, o que condiciona sua atuação em diferentes nichos de 

mercado, principalmente no que tange à prestação de serviços informacionais, 

exercendo atividades que o caracterize como um consultor em informação 

(SANTA ANNA; PEREIRA, 2014). 
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Com o perfil voltado à consultoria, o profissional deve investir em sua 

formação continuada, de modo a enriquecer seus conhecimentos sobre 

diferentes áreas de conhecimento, como no domínio de tecnologias e 

percepção de melhorias em variados ambientes e situações. Desse modo, 

semelhante ao estudo de Santa Anna e Pereira (2014), Ferreira (2003) 

também defende essa atuação interdisciplinar, de modo que o profissional se 

torne, a cada dia, mais híbrido. Resumidamente, “[...] tendo em vista que as 

profissões da informação têm-se caracterizado pela variedade e pela 

multiplicidade de suas funções, parece plausível que um mesmo profissional 

realize, ao mesmo tempo, atividades consideradas tradicionais e 

emergentes” (FERREIRA, 2003, p. 45, grifo nosso). 

Mesmo possuindo uma tendência forte para a prestação de serviços, 

ampliando o campo de atuação dos profissionais da informação, pesquisa 

desenvolvida por Loureiro e Januzzi (2007) constatou que a grande maioria 

dos trabalhadores ocupados em atividades de informação, no Brasil, se 

mantém no perfil tradicional, ou seja, atuam como empregados com carteiras 

assinadas em órgãos privados e públicos. 

Esse fato se deve a muitos fatores, seja ele relacionado à formação 

acadêmica proporcionada pelas instituições de ensino, como também a falta de 

divulgação das capacidades do profissional, o que gera falta de conhecimento 

dos empregadores sobre as contribuições dos profissionais da informação para 

suas instituições (FERREIRA, 2003). Portanto, no atual mercado da 

informação, 

 

Ao que tudo indica, existe demanda no mercado por profissionais da 

informação, mas há falta de oportunidade para os profissionais de 

informação vindos da área da ciência da informação, bem como de uma 

formação acadêmica em que estes possam se habilitar para o 

desenvolvimento, a implantação e a operação de dispositivos para 

filtrar, analisar, sintetizar e disseminar essa avalanche de informações 

(FERREIRA, 2003, p. 42). 

 

Na visão de Santa Anna e Pereira (2014, p. 170), a atual realidade do 

mercado da informação tende a provocar o que os autores chamam de 

processo de “[...] desterritorialização que, por sua vez, ocasionam a 

desinstitucionalização da profissão [...]”, ou seja, com a ruptura do tempo e do 
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espaço, fenômeno ocasionado com o uso das tecnologias digitais, o profissional 

pode atuar em diversos contextos, sem necessariamente, estar vinculado a um 

segmento de mercado e empresa específica.  

Tornando-se autônomo e ampliando suas competências, certamente, no 

mercado, haverá “[...] necessidade de se criar novos espaços de atuação, 

focado na inovação, flexibilidade e liberdade, rompendo os vínculos 

empregatícios, mas gerando novas ocupações [...]” (SANTA ANNA; PEREIRA, 

2014, p. 170), tendência essa que provoca a conscientização dos profissionais 

acerca da aplicação de suas potencialidades nos diversos segmentos da 

sociedade, motivando os profissionais a adquirirem práticas e espírito 

empreendedor, a ponto de adquirirem o status de empreendedores 

informacionais (GARCIA, 2011). 

 

 

3 EMPREENDEDORISMO NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

A informação representa um dos principais elementos da sociedade 

moderna, como também constitui o objeto de trabalho principal dos 

profissionais da informação. Portanto, entendemos que a Ciência da 

Informação, no atual momento, como campo de conhecimento, adquire mais 

valor e reconhecimento, uma vez que se torna mais útil às práticas sociais 

(SANTA ANNA, 2015). 

Os métodos e técnicas específicas de tratamento da informação, 

descritos pela Ciência da Informação, logo de início, nos fazem perceber a 

valiosa contribuição dessa ciência para a Sociedade da Informação. Isso 

porque, 

 

A Ciência da Informação apresenta-se como uma área responsável pelo 

gerenciamento da informação, proporcionando aos usuários da 

informação, seu uso efetivo, conforme as reais necessidades 

demandadas. O crescente aumento da informação na sociedade 

proporciona dificuldades na localização de informações relevantes para 

os cidadãos, o que viabiliza a necessidade de gerenciamento, com vistas 

a selecionar as informações requisitadas pela demanda (SANTA ANNA; 

PEREIRA, 2014, p. 165). 
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Assim, a Ciência da Informação torna-se um campo de conhecimento 

que promove práticas empreendedoras nos profissionais que se colocam a 

serviço da gestão da informação e do conhecimento, de modo a garantir 

segurança nos processos de trabalho direcionados a tornar a informação 

armazenada, recuperada e disseminada. Ao serem difundidas, práticas são 

realizadas em prol do uso dessa informação, à qual servirá como estímulo ao 

desenvolvimento, seja de organizações, indivíduos ou da nação (GARCIA, 

2011). 

Sendo assim, segundo o mesmo autor, os profissionais da informação 

podem atuar nas diversas fases do ciclo da informação, desde a origem dos 

documentos, seu armazenamento e gestão, até o momento em que a 

informação agrega valor para as organizações e para a sociedade, garantindo, 

por meio do acesso à informação, a efetiva tomada de decisões. 

A esse respeito, pode-se afirmar que: 

 

A sociedade atravessa um momento de transição, influenciada pela 

crescente utilização das novas tecnologias e o acúmulo de informações 

que, para serem usadas com precisão, precisam ser gerenciadas e 

transferidas, o que requer a formação de profissionais da informação 

capacitados à condução do ciclo e do fluxo da informação, tornando 

a informação mais acessível e agregando valor às necessidades dos 

usuários da informação (SANTA ANNA, 2015, p. 14, grifo nosso). 

 

As atividades voltadas à gestão do ciclo da informação são complexas, 

mas de suma importância para as organizações e para a sociedade como um 

todo. Diversos problemas merecem ser resolvidos, o que condiciona a 

contratação de prestadores de serviços com especialidade nessas atividades, o 

que determina a redução de custos para as organizações, como também, a 

oportunidade de novos campos de atuação, principalmente, por parte dos 

profissionais que desejam criar seus próprios negócios (BAPTISTA, 2000). 

Essas discussões são suficientes para demonstrar quantos desafios 

surgem no mundo moderno, cabendo ao profissional da informação adquirir 

um espírito empreendedor, capacitando-se continuadamente. A esse respeito, 

Garcia (2011, p. 112, grifo nosso) nos diz que, em um cenário composto por 

resistência às mudanças e modelos mentais limitantes, o profissional da 

informação “[...] precisa ser proativo e combativo, perseverante e focado na 
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sua missão de apoiar a produção e o uso estratégico da informação e do 

conhecimento em toda a organização [...]”. Ainda reflete que essas 

competências representam, na verdade, “[...] as características dos 

empreendedores corporativos (ou intra-empreendedores): pessoas dotadas 

de competências e energia transformadora tais que sustentam a concepção e 

implantação de novas soluções nas organizações”. 

Analisando as diversas necessidades que se afloram na sociedade, como 

também as dificuldades em se implementar metodologias e processos de 

trabalho para garantir o uso da informação relevante, percebemos a formação 

de um novo nicho de mercado no âmbito da Ciência da Informação, a prática 

do empreendedorismo por parte dos profissionais que se especializam nessa 

área de conhecimento (ARAÚJO; CARVALHO, 2011). 

A literatura até então publicada no Brasil apresenta número significante 

de pesquisas que versam sobre esse tema, contemplando estudos sobre 

atuação de bibliotecários, arquivistas e museólogos na prática empreendedora. 

Embora a maioria dos estudos esteja direcionada ao exercício do bibliotecário, 

entendemos que o espírito empreendedor não se prende a um tipo de 

profissional específico, mas estende-se a qualquer indivíduo que tenha visão 

de futuro, visando a inovação, como nos ensina Dornellas (2008). 

O referido autor esclarece que o empreendedorismo constitui um 

processo amplo, em que indivíduos com perfis diferenciados e que buscam 

algo novo, planejam ideias, tendo em vista garantir a transformação de ideias 

em oportunidades, sobretudo em um momento de turbulência ou instabilidade. 

Empreendedor é quem tem a capacidade de transformar as dificuldades e 

desafios em estratégias que, de alguma forma, lhe tragam benefícios. 

Especificamente, no âmbito dos serviços informacionais, o estudo de 

Prado e outros (2014, p. 63) conceituou empreendedor como sendo 

 

[...] termo utilizado para qualificar, ou especificar, principalmente, 

aquele indivíduo que detém uma forma especial, inovadora, de se 

dedicar às atividades de organização, administração, execução; 

principalmente na geração de riquezas, na transformação de 

conhecimentos e bens em novos produtos – mercadorias ou serviços; 

gerando um novo método com o seu próprio conhecimento. É o 

profissional inovador que modifica, com sua forma de agir, qualquer 

área do conhecimento humano. 
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A prática do empreendedorismo envolve, primordialmente, criatividade, 

criação de valor, espírito aventureiro, audácia, busca por inovação, 

determinação, foco e estabelecimento de estratégias para elaboração de 

planos consistentes que tendem a garantir o sucesso das ideias que serão 

transformadas em grandes oportunidades, proporcionando o sucesso 

almejado. Esse conjunto de características forma o perfil de um profissional 

empreendedor, o qual tende a transformar seus sonhos em realidade (COSTA; 

CERICATO; MELO, 2007). 

Inseridos em um contexto globalizado e instável e, ao mesmo tempo, 

com o valor atribuído à informação, os profissionais que lidam com a 

informação podem expandir suas práticas profissionais, atuando na consultoria 

informacional, como relatado por Santa Anna e Pereira (2014), como também 

no gerenciamento da informação para a tomada de decisões nas organizações 

(GARCIA, 2011), em especial no trato com a documentação arquivística, como 

nos ensina Santa Anna (2015). 

 

 

3.1 A CONSULTORIA EM SERVIÇOS INFORMACIONAIS 

 

O empreendedorismo como um movimento que provoca a formação de 

profissionais empreendedores, que apostam na inovação e na ampliação de 

seus negócios, encontra no campo da Ciência da Informação, boas 

possibilidades de ser aplicado. Isso se dá, principalmente, pelo fato do 

profissional envolver-se com o trinômio dado, informação e conhecimento 

(SANTOS, 2016). Esse profissional, portanto, “[...] atua com a gestão da 

informação e do conhecimento no contexto de uma cultura organizacional” 

(SANTOS, 2016, p. 28). 

Por envolver-se com uma cultura específica, o profissional deve possuir 

inúmeras competências, habilidades e domínios variados de conhecimento 

(VALENTIM, 2000), o que tende a esse profissional desenvolver um perfil de 

prestador de serviços (BAPTISTA, 2000). Esses serviços podem ser voltados à 

oferta de produtos e serviços definidos pelos clientes, como também podem 
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representar uma intervenção no sentido de diagnosticar problemas, haja vista 

formular propostas de melhoria para os desafios enfrentados pelos 

contratantes dos serviços (OLIVEIRA, 1999 apud ARAÚJO; CARVALHO, 2011). 

Por isso, dentro do empreendedorismo aparece o processo de prestação 

de serviços que pode se manifestar no contexto da consultoria. A consultoria 

teve sua gênese no século XX, na área da Administração, em virtude do 

aumento da competição entre as empresas e as necessidades das empresas 

adotarem estratégias para inovarem (OLIVEIRA, 1999 apud ARAÚJO; 

CARVALHO, 2011). 

A consultoria empresarial pode ser conceituada como “[...] um processo 

interativo de um agente de mudança externo à empresa, o qual assume a 

responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da referida empresa 

nas tomadas de decisões, não tendo o controle direto da situação” (OLIVEIRA, 

1999 apud ARAÚJO; CARVALHO, 2011, p. 4). 

No que se refere à prestação de serviços informacionais, a literatura 

apresenta o conceito de consultoria informacional. Para Santa Anna e Pereira 

(2014, p. 166), a consultoria informacional  

 

[...] diz respeito ao conjunto de ações que visam auxiliar a realização de 

um feito. Compreende a intervenção de alguém (do consultor), munido 

de habilidades, competências e instrumentos técnicos, tendo em vista, 

contribuir para que uma dada atividade alcance os resultados a que se 

propõe. Mesmo tendo sua gênese na Administração e direcionando-se 

com mais ardor ao âmbito empresarial, a consultoria passou a ser 

adotada por outras ciências, estendendo-se a outros ambientes. 

 

Para os autores supracitados, o consultor informacional não deve 

oferecer as soluções dos problemas, mas, partindo-se do princípio de que a 

informação é o caminho que fomenta a elaboração de estratégias para a 

solução de problemas, o consultor em informação insere-se nesse contexto, 

com a finalidade de propor alternativas. 

Estudo feito por Milano e Davok (2009, p. 258), acerca do papel 

desempenhado por profissionais na área da informação, sobretudo os 

bibliotecários, demonstrou que a consultoria informacional é “[...] uma 

prestação de serviços e, portanto, um bem intangível, que será oferecido para 
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satisfazer um desejo ou necessidade sem a posse de um bem físico, exceto 

relatórios parciais e finais [...]”. 

Milano e Davok (2009, p. 258) nos ensinam que o profissional que se 

dedica à prestação da consultoria nos serviços informacionais comporta-se 

como um intelectual, detentor de muitos conhecimentos, tendo em vista “[...] 

a capacidade de análise e síntese e com inúmeras variáveis componentes do 

conjunto de problemas importantes para o desfecho de uma avaliação técnica 

correta [...]”. O domínio variado de conhecimento desse profissional visa a 

garantir qualidade do que é ofertado. Portanto, “[...] ele deve fazer com que o 

consumidor/usuário perceba os seus serviços como algo palpável, oferecendo-

lhe um serviço de qualidade”. 

 

 

4 REFLEXÕES FINAIS 

 

Os conteúdos analisados na pesquisa bibliográfica indicam que o mercado 

atual, com o uso cada vez mais crescente das tecnologias digitais, promove 

conflitos, redução de emprego e até desaparecimento de muitas áreas e 

profissões. No entanto, esse mercado não pretende ser excludente para 

aqueles que se capacitam, ou seja, o mercado abre portas para novas 

possibilidades de atuação, em um verdadeiro ciclo de transformações 

contínuas.  

Como a informação representa a matéria-prima da sociedade atual, 

expectativas promissoras são esperadas para os profissionais da informação, 

principalmente àqueles que apresentam um perfil empreendedor, de modo a 

atuar na prestação de serviços informacionais, sendo necessário valorizar e 

investir em sua formação profissional, seja ela acadêmica quanto continuada. 

Assim, o empreendedorismo torna-se um tema relevante e apropriado a ser 

discutido na área da Ciência da Informação, com foco nos campos da 

Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. 

Com isso, recomendamos a união de todos os envolvidos com essas 

áreas, de modo que, esforços sejam realizados em prol da conscientização 
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acerca das potencialidades desses profissionais e de sua formação adequada 

para resolver os problemas sociais e encontrar/ocupar seu amplo espaço de 

atuação no mercado de trabalho, caso contrário, outros profissionais poderão 

ocupar esses postos destinados, especificamente, aos profissionais da 

informação. Reformulação dos currículos, ações de divulgação das 

potencialidades dos profissionais da informação, entre os próprios profissionais 

e os empresários, além da luta por direitos, políticas públicas e leis mais 

justas, são algumas ações que podem contribuir com a valorização do 

profissional no amplo e diversificado mercado da informação da atualidade. 
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CAPÍTULO III 

 

EMPREENDEDORISMO COMO UM CAMPO POTENCIAL AO 

BIBLIOTECÁRIO 

 

Vinicius Alves dos Santos 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 Transformações geralmente estabelecem obstáculos para alguns 

indivíduos. Como se habituou a exercer as mesmas práticas é mais confortável 

realizar da mesma maneira. Porém, no mercado de trabalho, isso não é 

possível na maioria das vezes. Com o alto desenvolvimento tecnológico, o 

fenômeno da globalização e a rápida obsolescência de alguns itens e ações 

devido ao molde de antigos contextos, a busca por inovações se faz 

necessária. Essa ação pode ser denominada de empreendedorismo. 

A discussão da seguinte elaboração circunda em torno de apresentar o 

conceito de empreendedorismo, disponibilizar informações sobre o caráter do 

empreendedor, e de processos que viabilizam uma atitude empreendedora. 

Tem por objetivo também abordar sem muitas pretensões de aprofundamento, 

a indolência dos Cursos de Biblioteconomia e dos profissionais da informação, 

diante da evolução técnica, e da primordialidade de adaptações, releitura 

mercadológica e da constatação das necessidades das organizações, unidades 

de informação e seus respectivos usuários. 

 A investigação se deu por intermédio de revisão de literatura, com uma 

estratégia de busca abarcando as expressões: “Empreendedorismo e 

Biblioteconomia”, “Empreendedorismo”, “Economia Criativa” e “Engenharia de 

Produção e Empreendedorismo”. Pesquisou-se no Google Acadêmico dentro da 

opção disponível no Portal Capes, e no Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). A biblioteca recorrida após a pesquisa no 

sistema foi a Professor Emílio Guimarães Moura da Faculdade de Ciências 



 
51 

 

 

Econômicas da UFMG.  Será perceptível ao final da leitura deste texto, a 

precisão de incorporar esse conceito na realidade bibliotecária, para incentivar 

e manifestar com maior relevância, os dispositivos do campo de estudos.  

 

 

2 BIBLIOTECONOMIA E EMPREENDEDORISMO 

 

A Biblioteconomia é um campo de estudo que desde o seu princípio com 

os seus instrumentos, possui uma busca pelo agrupamento e organização de 

informações, e o tratamento representativo para uma posterior recuperação, 

diante do fluxo informacional e o surgimento de novas informações. Os 

sujeitos ao se inserirem na área aprendem os mecanismos que viabilizam tal 

elocução, para empregá-los em bibliotecas, unidades de informação e demais 

organizações. Mesmo porque, todas as instituições estão sempre lidando com 

informação. Alguns instrumentos que podem ser citados são a catalogação 

descritiva, a análise de assunto, a tradução, as linguagens de indexação, entre 

outros.  

Um grande obstáculo que vem se erguendo, é o desinteresse e a 

consequente desatualização dos profissionais, não se inteirando acerca das 

novas tecnologias e suas respectivas inovações, para a oportunização de 

serviços e produtos informacionais, de acordo com as demandas de um mundo 

globalizado e em pleno desenvolvimento tecnológico. Pode-se perceber a 

notoriedade dessa sentença anterior, ao se analisar os currículos dos Cursos de 

Graduação em Biblioteconomia no Brasil, e a crescente ocupação de 

administradores e pessoal da computação, na apropriação de encargos antes 

destinados aos bibliotecários.  

 Há um consenso expresso por Santos (1987) em relação aos aspectos 

econômicos de uma pátria, de que:  

 

o nível de desenvolvimento econômico e social de uma nação pode ser 

avaliado pela eficiência com que são produzidos bens e serviços, os 

quais uma vez absorvidos elevam a qualidade de vida e o grau de bem-

estar de sua população (SANTOS, 1987, p. 1).   
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Tal premissa e silogismo foram desenvolvidos relacionados a uma 

perspectiva macro, uma estrutura muito mais complexa, porém, trazendo essa 

interpretação para o recorte do oferecimento de serviços e produtos 

informacionais, esse preceito pode ser vislumbrado no relacionamento com a 

prática bibliotecária e com os seus usuários. A medida sobre o sucesso do 

desenvolvimento dos trabalhos elaborados por um profissional da informação é 

a dimensão da satisfação de sua clientela ao atender as suas buscas. 

Ponderando acerca dessa realidade de instabilidade que a área enfrenta, um 

conceito denominado de Empreendedorismo pertencente ao campo da 

Administração, se torna eficiente e eficaz para o problema evocado.  

 

 

2.1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDORISMO E DOS 

EMPREENDEDORES 

 

O empreendedorismo manifestou-se em uma conjuntura de avanços 

tecnológicos, de desenvolvimento e alicerçamento do capitalismo no século XIX 

(ROMEIRO; SPUDEIT, 2014, p. 2). Empreendedorismo equivale a uma ação 

realizadora e inovadora, que impulsiona recursos e se dispõe a correr riscos 

para começar e perseguir um objetivo (MAXIMIANO, 2011). Schumpeter 

(1942) citado por Maximiano (2011) corrobora esse raciocínio, dizendo que:  

 

[...] os empreendedores inovam não apenas pela identificação de 

formas de usar as invenções, mas também pela introdução de novos 

meios de produção, novos produtos e novas formas de organização. 

Essas inovações [...] precisam de tanta ousadia e habilidade quanto o 

processo de invenção (SCHUMPETER, 1942 apud MAXIMIANO, 2011, p. 

1).  

 

Há dois tipos de empreendedores: o comum e o bem-sucedido. 

Características eminentes em pessoas com um proceder empreendedor comum 

são apresentadas no quadro 1.  

Quadro 1 - Características de empreendedores comuns 

Perseverança 

Faculdade de conviver e suportar a indeterminação e incerteza 

Utilização de modo diligente dos recursos 
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Criatividade e imaginatividade 

Atenção aos resultados 

Fonte: Filion (2000, p. 3). 

 

Já os empreendedores bem-sucedidos, de acordo com Filion (2000), 

possuem as particularidades descritas no quadro 2. 

Quadro 2 - Características de empreendedores bem-sucedidos 

Valores e cultura de empreendedorismo adquiridos por meio de contato com, pelo 

menos, um modelo empreendedor durante a sua juventude 

Experiência em negócios 

Diferenciação 

Intuição 

Envolvimento 

Trabalhadores incansáveis 

Sonhadores realistas (visionários) 

Líderes 

Trabalham em rede com moderação 

Têm o seu próprio sistema de relações com os empregados 

Controladores do comportamento das pessoas ao seu redor 

Aprendizagem dos seus próprios padrões 

Fonte: Filion (2000, p. 3). 

 

 Os sujeitos que querem ser empreendedores bem-sucedidos devem 

perseguir essas características (pelo menos as possíveis em certos aspectos). 

É com clareza que a adoção de uma perspectiva e uma cosmovisão traz 

consigo benefícios e inovações, assim como dispêndios e renúncias dentro de 

uma trajetória. Cabe ao indivíduo que busca uma “habilitação 

empreendedora”, avaliar e qualificar a estrutura e contexto, nos quais se 

encontra, para assumir os riscos e potencializar tanto o desenvolvimento 

pessoal, quanto o aprimoramento do negócio, em relação aos propósitos 

engendramentos. 
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2.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

O ato de empreender detém benesses e ao mesmo tempo renúncias, 

para o alcance dos objetivos planejados e esperados, porque como a pessoa 

está se inserido em uma conjuntura inovadora, entende-se que está se 

dispondo a correr riscos, e a se esforçar acima do comum, além de realizar 

abdicações no tocante à zona de conforto em que se encontra. De acordo com 

Maximiano (2011), o empreendedorismo detém as seguintes vantagens e 

desvantagens:  

*Vantagens:  

- Autonomia: ou seja, a capacidade e a liberdade de tomar decisões. 

- Desafio: o estímulo e impulso de criar algo novo; tal comportamento 

pode ser fonte de aprazimento para algumas pessoas.  

- Controle financeiro: toma decisões e possui controle sobre as opções, em 

relação às escolhas que faz com os recursos financeiros.  

 

*Desvantagens:  

- Sacrifício pessoal: como já foi dito, será demandado do empreendedor 

competências e esforços descomunais, o que exigirá renúncia de 

compromissos e agendas cotidianas, muitas vezes. 

- Sobrecarga de responsabilidades: o empreendedor representa para si 

mesmo muitas vezes, a própria chefia.  

- Margem de erro: as grandes empresas possuem recursos astronômicos, 

caso haja alguma falha. Já um empreendedor se vier a efetuar algum 

erro, pode gerar consequências desastrosas, levando inclusive à falência 

da unidade ou do próprio negócio, se o mesmo trabalhar de modo 

autônomo. 
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2.3 PLANEJAMENTO 

 

Para um sujeito que se aventura na prática empreendedora, ele carece 

de possuir, antes de qualquer implementação, um planejamento. Alday (2000) 

diz que: 

 

planejar é a palavra apropriada para se projetar um conjunto de ações 

para atingir um resultado claramente definido, quando se tem plena 

certeza da situação em que as ações acontecerão e controle quase 

absoluto dos fatores que asseguram o sucesso no alcance dos 

resultados. É necessário um plano para se construir uma ponte, pilotar 

um avião, transplantar um rim, abrir um novo escritório numa outra 

cidade ou lançar um novo produto (ALDAY, 2000, p. 4). 

 

Em todas as profissões e em diversas nuances da existência, o ser 

humano precisa se planejar se almeja alcançar um êxito mais certeiro, acerca 

do esforço que está realizando em relação a uma nova ideia. O planejamento 

permite a organização, gerenciamento, controle e previsão (em grande parte 

das vezes), dos serviços prestados, ou, nessa conjuntura, do empreendimento. 

Com o planejamento, o bibliotecário em sua profissão pode mapear e 

contemplar o desenvolvimento de cada um dos processos desenvolvidos. 

Deve-se dizer que tomar decisões é o âmago do planejamento e dos atos 

administrativos como um todo. Um empreendedor precisa reconhecer que 

deliberar é parte essencial do seu trabalho, além de gerar alternativas e indicar 

possíveis caminhos de sucesso. Maximiano (2011) diz: 

 

decisões são escolhas que você faz, como resultado do julgamento de 

alternativas. As alternativas nascem da avaliação de problemas e 

oportunidades. Há diversos tipos de decisões administrativas (ou 

gerenciais), relacionadas com os seguintes aspectos da empresa e do 

trabalho do empreendedor (MAXIMIANO, 2011, p. 17).   

 

Tomar decisões é ter a capacidade de realizar a leitura do 

enquadramento em que se encontra e identificar as características do local ou 

público-alvo; além disso, é optar por determinados caminhos que irão 

contribuir para o desenvolvimento dos serviços. O decisor deve ter de modo 

claro que ele detém encargos inerentes ao futuro e objetivos, a administração 

dos recursos e a resolução dos problemas que surgirem (MAXIMIANO, 2011).  
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2.4 O CAPITAL DE RISCO 

 

 É importante racionalizar que o indivíduo pode ser guiado devido às 

escolhas que realiza ao fracasso de sua ideia. Uma recomendação ao 

empreender, o que não é um imperativo, mas um conselho consciente e eficaz, 

e que pode auxiliar durante o planejamento de um novo propósito, é o 

chamado “Capital de Risco”. Battini (1985) citado por Santos (1987) diz que 

capital de risco equivale à reunião de recursos diferentes, na qual o sujeito se 

compromete a ser um associado ativo, aceitando, dessa maneira, se envolver 

com os riscos do êxito ou da falência do projeto, estando clara a possibilidade 

de perda do recurso disponibilizado. Quando se engendra um novo serviço, é 

necessário possuir essa reserva, entendendo que podem haver perdas. 

 

 

3 A APLICAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NA PRÁTICA 

BIBLIOTECÁRIA  

 

 Munido de tais ferramentas e métodos expostos neste texto, além dos 

conhecimentos da área em si, o bibliotecário deve se aventurar em 

empreendimentos, seja autonomamente ou atuando dentro de uma 

organização, para alavancar a própria trajetória profissional e oferecer 

inovações aos seus clientes. Em muitas conjunturas, o bibliotecário permanece 

letárgico, por não contemplar as modificações da jornada profissional e a 

usabilidade da informação na contemporaneidade, se distanciando dos 

contextos de seus usuários e da modernização do espaço ou dos serviços e 

produtos, que podem ser oportunizados. 

 

 

3.1 PASSOS PARA EMPREENDER 

 

O primeiro passo que proponho para movimentar essa transformação é 

partir do pressuposto de que o bibliotecário necessita de conhecer, com certa 
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densidade, os usuários reais e potenciais da instituição e/ou do público que lida 

fora de um ambiente institucional formal; faz-se necessário conhecer seus 

perfis, preferências, necessidades, sugestões e melhorias para serem 

efetuadas. Após a coleta e identificação desses fatores, o profissional da 

informação pode aprimorar e adaptar os serviços e produtos que são 

disponibilizados, e também ter uma maior percepção do que não é viável 

fomentar, por não se encaixar dentro das precisões do usuário. É preciso em 

todo o tempo avaliar.  

 O segundo passo é averiguar quais são os recursos financeiros e 

humanos disponíveis, para implementar as modificações e inovações no 

ambiente; “existe a quantidade adequada para as circunstâncias?” “Possuo 

uma reserva de recursos caso haja algum fracasso no processo?” “Quais são os 

riscos?” É importante passar por essa fase, porque é um dos principais 

fundamentos para o início dos empreendimentos, e a aplicação do conceito 

“Capital de Risco”. 

 Após essas duas ações, é importante o bibliotecário e sua equipe, se 

houver, pesquisarem as principais tendências, novas tecnologias, trabalhos 

que podem ser prestados que diferenciem a unidade ou o serviço e, 

consequentemente, o profissional, de outros que oferecem o comum, o 

ordinário. O bibliotecário deve frequentar encontros, congressos e simpósios, 

que retratam as atualidades no campo da informação, nacionalmente e 

internacionalmente. Ou seja, estar atento é primordial.  

 Depois de apreender inúmeras informações, o profissional da informação 

deve se reunir com sua equipe ou se for atuante desacompanhado, se 

“separar” e ponderar sobre tudo o que foi adquirido informacionalmente. Por 

intermédio dessa ação e de todos os passos anteriores, o bibliotecário irá 

mapear e controlar os processos que serão desenvolvidos. Em seguida, 

elaborará os serviços e produtos; e realizará testes com uma parcela dos 

usuários. Se a resposta for positiva, irá averiguar se existe a possibilidade de 

aprimoramentos e implementará, oficialmente, o que foi planejado. Se for 

negativa, deve buscar refazer ou transformar a dinâmica do trabalho.  
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3.2 AVALIAÇÃO 

  

Um dos principais erros dos bibliotecários é a ausência de avaliar os serviços, 

seja antes ou posteriormente. Os mecanismos de planejamento em torno do 

empreendimento devem ser cíclicos. O profissional deve constantemente 

analisar e classificar suas funções e negócios, para perceber a qualidade e 

satisfação de sua clientela. Almeida (2005) expressa que 

 

a principal função da avaliação é produzir conhecimentos relativos à 

unidade de informação, à organização em que esta se situa e a seu 

ambiente, para servir de subsídio [...]. A avaliação possibilita a escolha 

certa, ou seja, a correta definição dos objetivos no momento da 

concepção do plano. Na implementação do plano, produz informações 

que contribuem para a maior produtividade e para a melhoria da 

qualidade. No final do processo, permite comparar resultados esperados 

e conseguidos, conhecer o nível de satisfação do público-alvo [...] 

(ALMEIDA, 2005, p. 11). 

 

Tal elocução permite uma perspectiva mais fundamentada e holística, 

sem perder de vista todo o processo pelo desenvolvimento e incumbência das 

atividades, avaliando os serviços utilizados. A avaliação conscientemente 

também impõe metas: de onde se está saindo e aonde se quer chegar com as 

transformações que serão inseridas. E o mais notável, permitirá constantes 

aprimoramentos dos serviços e consequentemente, da qualidade e 

contentamento do público-alvo, como retratou Almeida (2005).  

 

 

3.3 O BIBLIOTECÁRIO FRENTE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS      

 

Pode parecer que o último subtópico deste texto esteja desconexo do 

assunto principal do artigo, porém, detém profunda inerência. Empreender 

demandará do profissional da informação atualização acerca dos 

conhecimentos sobre os instrumentos da Biblioteconomia, mas similarmente, 

se informar sobre as novas tecnologias. Uma grave dificuldade no campo é que 

inúmeros sujeitos têm aprendido das competências biblioteconômicas e 

aparelhados das novidades do design e da informática; e porque não dizer da 
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administração, tem se sobressaído e demonstrado certo perigo à classe dos 

graduados em Biblioteconomia.   

Isso ocorre pela desatualização dos currículos em grande parte dos 

cursos de graduação, e também do conformismo que os profissionais possuem 

em relação ao conhecimento adquirido e às novas potencialidades. O 

empreendedorismo se mostra como central, nesse cenário. É imprescindível 

inovar, estar atento e acompanhar as modificações das necessidades das 

organizações, para conceder constante “revaloração” e reconhecimento do 

campo. Não são somente os currículos passíveis de críticas das universidades 

que contam com o Curso de Biblioteconomia, mesmo porque o procedimento 

para remodelá-los é extremamente burocrático. Os profissionais precisam se 

mover em direção às novidades, e se reformarem para perpetuar a 

atratividade dos serviços, e alavancar o campo para que outros tenham 

interesse em se formarem, e as empresas na contratação do profissional.  

Há um conceito recente denominado de “economia criativa” ou 

“economia cultural”, que pode ser definido como a aptidão criativa relacionada 

com atividades como design, artes, cinema, entre outros (COSTA; SOUZA-

SANTOS, 2011). Geralmente, esse termo é aplicado em contextos macros, das 

grandes metrópoles, porém, como a economia é uma ciência que equivale ao 

diagnóstico da produção, distribuição e consumo dos rendimentos e das 

propriedades, é passível de aplicação nas ações particulares, mesmo porque, 

uma sociedade é composta por vários sujeitos. Empreender caminha lado a 

lado da criatividade, da ação de ponderar sobre questões modernas e 

renovadoras. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apostar é sinônimo de empreender. Logo, inovar e correr riscos na 

sociedade da informação exercendo a prática bibliotecária, em que as 

transformações são extremamente rápidas, se faz imprescindível. Ver as 

novidades e possibilidades no mercado e as novas oportunidades de aplicação 
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dos instrumentos com um diferencial demonstrarão a potencialidade da 

Biblioteconomia e seus profissionais, nesse novo cenário. A questão é que os 

bibliotecários carecem de cessar e de negligenciar seu papel frente ao mercado 

e à sociedade, e ocupar os locais que lhe pertencem.  

 Não somente as bibliotecas, mas as grandes organizações e o próprio 

corpo social, diante do tamanho fluxo informacional e a velocidade da criação 

de dados, apontam para a indispensabilidade do fazer biblioteconômico. As 

grandes empresas precisam de sujeitos que ordenem seus documentos, 

mapeiem seus processos, construam seus projetos, classifiquem seus itens, 

cataloguem seus objetos e organizem suas informações, mas com a distinção 

de realizar todas essas ações, muitas vezes, em sistemas complexos, ou 

propor a fabricação dos mesmos, com um olhar organizacional e fluido. Esse 

ato pode ser nomeado como empreendedorismo. O bibliotecário, com suas 

competências, é capaz de servir ao mercado e contribuir para que as unidades 

de informações e empresas, de um modo geral, impulsionem estruturas e 

cooperem para o desenvolvimento social e econômico de qualquer que seja a 

nação e/ou instituição. 
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CAPÍTULO IV 

 

INICIATIVAS DE FOMENTO À CULTURA EMPREENDEDORA NA 

BIBLIOTECONOMIA 

 

Daniela Spudeit 

Jorge Luiz Cativo Alaúzo 

Edcleyton Bruno Fernandes da Silva 

 

“O empreendedorismo é visto como uma revolução silenciosa que será 

para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século 

XX” 

Jeffry Timmons2 

 

 

1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

O empreendedorismo é uma temática abordada consistentemente na 

área da Administração, mas na Biblioteconomia e na Ciência da Informação 

ainda é um desafio, haja vista a corrente tradicional, o perfil profissional e a 

cultura técnica que demarcam a profissão. Contudo, empreender na área de 

gestão da informação, que se configura como objeto do fazer profissional do 

bibliotecário, é algo que já existe desde a década de 1980, com alguns 

bibliotecários pioneiros, conforme indicam as pesquisas desenvolvidas por 

Spudeit (2016), Laurindo et al. (2016) e Madalena (2018), recentemente. 

Foi pensando nessa conjectura, que, em 2014, começaram algumas 

iniciativas na Biblioteconomia para pesquisar essa temática com o objetivo de 

reunir as experiências de diferentes bibliotecários e bibliotecárias brasileiros 

para socializar e divulgar as boas práticas, consolidar conhecimentos, 

desenvolver competências profissionais voltadas para as necessidades reais do 

mercado e principalmente, fomentar uma cultura mais empreendedora na 

                                                           

2 Jeffry A. Timmons era um professor americano de empreendedorismo, conhecido como um 

pioneiro de pesquisa e educação em empreendedorismo. Durante sua carreira, Timmons 

publicou vários livros e mais de cem artigos. 
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área, ou seja, mais proativa, mais engajada, mais inovadora, mais sustentável 

e responsável, socialmente. 

Para entender o que é cultura empreendedora, foco deste estudo, é 

importante pontuar que a origem do termo empreendedorismo não é recente, 

pois remonta ao início do século XVI, com as grandes navegações quando 

havia exploração de novas terras e trocas comerciais. Porém, o conceito foi se 

construindo ao longo dos séculos e atualmente caracteriza-se como: a) 

atividade empreendida por um sujeito ao abrir seu próprio negócio ao perceber 

oportunidades para inovar nos serviços e produtos; b) relaciona-se a um novo 

perfil e comportamento que deve ser desenvolvido por pessoas de diferentes 

áreas, formações e independente de ser funcionário público, privado ou dono 

do seu próprio negócio que envolve a transformação de ideias em 

oportunidades para atender demandas específicas de seu ambiente profissional 

ou social.  

Existem pessoas com perfil empreendedor atuando nas empresas, nas 

organizações não governamentais, nas igrejas, nas associações, nas ruas, no 

governo, entre outros. Empreender não relaciona-se somente à busca do lucro 

financeiro ou capital, mas sim a mobilização de recursos (financeiros, pessoas, 

materiais, tecnológicos etc.) para colocar ideias em prática que possam: a) 

melhorar o ambiente ou comunidade; b) atender necessidades locais, 

regionais, nacionais e internacionais; c) trazer benefícios pessoais, individuais 

e coletivos; d) fazer a diferença na vida das pessoas; e e) gerar 

sustentabilidade financeira para diferentes tipos de organizações e/ou 

instituições. Dessa forma, torna-se essencial desenvolver competências 

empreendedoras nas pessoas para que sejam capazes de se engajar e 

transformar sonhos em realidades. 

Com o objetivo de apresentar algumas iniciativas e fomentar a cultura 

empreendedora na Biblioteconomia, essa pesquisa relata algumas experiências 

e práticas disseminadas por bibliotecários e bibliotecárias de diferentes regiões 

do país que estão disponíveis no Portal EmpreendeBiblio3 e também das 

                                                           

3 Disponível em: <http://empreendebiblio.com/>.  

http://empreendebiblio.com/
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discussões que teve nas últimas três edições do Fórum de Inovação e 

Empreendedorismo na Biblioteconomia (FIEB)4, realizado no Brasil. 

 

 

2 EMPREENDEDORISMO E A CULTURA EMPREENDEDORA 

 

Foi a partir da década de 1990 que a sociedade passou a usar recursos 

tecnológicos de forma mais popular, se tornando acessíveis a uma grande 

massa e causando implicações em atividades de ensino e laborais, fortalecendo 

ações, programas e iniciativas voltadas ao empreendedorismo a nível mundial 

(DORNELAS, 2014). 

Dessa forma, atualmente, o empreendedorismo é visto como “uma 

revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a Revolução 

Industrial foi para o século XX”, segundo Jeffry Timmons (1990 apud 

DORNELAS, 2014, p. 7). Ou seja, tem tanta importância e traz inúmeras 

transformações socioeconômicas para a sociedade quanto foi a mudança no 

modo de produção de manufatura para maquinofatura no século XVIII, 

movimento que iniciou na Inglaterra e se expandiu para toda Europa e depois 

para demais países.  

Jean Baptist Say (1767-1832), economista francês, se referia ao 

empreendedor para diferenciar o indivíduo que consegue transferir recursos 

econômicos de um setor com baixa produção para um setor com produção 

elevada e com maiores rendimentos (DRUCKER, 1987). Ou seja, é aquele que 

transforma ideias em oportunidades, aquele que assume riscos e cria algo 

novo para fazer a diferença e transformar a realidade em que vive. 

As últimas três décadas foram marcadas pelo crescimento da atuação e 

de investigações voltadas para o empreendedorismo em nível mundial, 

segundo Thomas e Mueller (2000), e mais recentemente na investigação 

bibliométrica realizada por Almeida e Zouain (2016) que mostram o aumento 

do interesse nas pesquisas e iniciativas acerca do empreendedorismo no 

mundo, coadunando com o que Jeffry Timmons pontuou na década de 1990.  
                                                           

4 Disponível em: <http://www.fieb.net.br>.  

http://www.fieb.net.br/
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É importante destacar que existem diversos fatores que explicam esse 

movimento empreendedor, como as mudanças do mundo do trabalho 

(legislação, tributos, contratos, oferta e demanda, entre outros), a própria 

globalização, novas formas de comunicação, informação e de relacionamento 

justificam uma postura diferenciada de comportamento na forma de perceber e 

entender as relações de trabalho e suas demandas mercadológicas, assim 

como o empreendedorismo como objeto de pesquisa. 

Nesse sentido, é preciso incentivar o ensino e a formação 

empreendedora na Biblioteconomia para que cada vez mais os profissionais 

possam aplicar seus conhecimentos e habilidades desenvolvidas em projetos 

que agreguem valor cultural para a sociedade ou possam criar e gerir seus 

próprios negócios, prestando serviços na área de gestão da informação e 

contribuindo para a inovação das empresas e também colaborando para 

atendimento de demandas da sociedade. 

Foi pensando nisso que algumas pesquisas estão sendo realizadas como 

no caso do trabalho “Empreendedorismo na Biblioteconomia e Ciência da 

informação: uma revisão de literatura no âmbito nacional e internacional” 

apresentado no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia (ENANCIB) deste ano que apresenta um panorama das 

pesquisas sobre essa temática e também publicado no capítulo do livro 

“Inovação em Biblioteconomia: temas transversais”5. No que tange ao ensino, 

o trabalho “Formação para o empreendedorismo nos cursos de bacharelado e 

licenciatura em Biblioteconomia, Ciência da Informação e Gestão da 

Informação no Brasil” apresentado no Congresso de Gestão Estratégica da 

Informação, Empreendedorismo e Inovação (CGEI)6 e publicado na Revista 

Perspectivas em Gestão & Conhecimento7 que analisa como as instituições 

brasileiras que ofertam os cursos de Biblioteconomia, Ciência da Informação e 

                                                           

5 Disponível gratuitamente em:  

<http://www.editoraargos.com.br/farol/editoraargos/ebook/inovacao-em-biblioteconomia-

temas-transversais/707862/>. 
6 Disponível em: <http://pgcin.paginas.ufsc.br/2017/02/14/congresso-de-gestao-estrategica-

da-informacao-empreendedorismo-e-inovacao-cgei/>. 
7 Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pgc>. 

http://www.editoraargos.com.br/farol/editoraargos/ebook/inovacao-em-biblioteconomia-temas-transversais/707862/
http://www.editoraargos.com.br/farol/editoraargos/ebook/inovacao-em-biblioteconomia-temas-transversais/707862/
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pgc
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Gestão da Informação estão contemplando o ensino de empreendedorismo em 

seus currículos. 

Além da pesquisa, do ensino, da realização de eventos e projetos 

interdisciplinares, o incentivo à criação de empresa júnior no âmbito dos 

cursos de Biblioteconomia dentro das universidades também é uma excelente 

oportunidade para fomentar uma cultura mais empreendedora na área. Reis 

(2017) realizou uma pesquisa sobre empresa júnior na área de Biblioteconomia 

e criou uma proposta para implementação na Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro (UNIRIO), ressaltando a necessidade desse espaço dentro da 

universidade para promover iniciativas e uma formação mais empreendedora 

dentro da Biblioteconomia. Romeiro e Spudeit (2014) citam que, atualmente, 

somente 13% dos cursos de Biblioteconomia têm empresa júnior na área para 

incentivar os estudantes a empreenderem enquanto ainda estão na graduação, 

destacando-se Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de 

Santa Catarina, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de 

São Carlos e Universidade Estadual Paulista. 

Há também as atividades voltadas para extensão que as universidades 

podem realizar para oportunizar uma formação mais empreendedora, pois são 

consideradas “incubadoras naturais” de ideias e tem total infraestrutura para 

dar suporte aos professores e estudantes no desenvolvimento do 

empreendedorismo. As universidades precisam entender os problemas e 

demandas sociais para buscar soluções por meio da implementação de 

projetos. 

 

A instituição de ensino superior, por sua característica de produção e 

disseminação do conhecimento, tem um compromisso social em 

promover o desenvolvimento tanto dos profissionais que se formam e 

passam por ela, como da sociedade de forma ampla. Para esta questão 

do empreendedorismo avançar no interior das universidades é vital o 

papel dos gestores universitários na orientação para a formação e 

disseminação da cultura empreendedora (MELO, 2014, p. 26). 

 

Uma das ações de extensão que podemos citar é o caso do projeto 

“Empreendedorismo na Biblioteconomia: ensino, formação e atuação” realizado 

no curso de Biblioteconomia na UNIRIO, entre 2014 e 2015, que teve como 

objetivo promover capacitações para desenvolver competências 
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empreendedoras. O projeto foi realizado com alunos do curso de Licenciatura 

em Biblioteconomia para que os mesmos buscassem subsídios teóricos, 

didáticos e metodológicos para promover um curso aberto à comunidade. O 

curso foi ministrado em duas edições pelos próprios estudantes de forma 

voluntária. Ao longo do curso, foi criada uma apostila com conteúdos, 

exemplos e atividades, a qual, posteriormente, resultou na edição do primeiro 

livro sobre o assunto “Empreendedorismo na Biblioteconomia” publicado em 

2016 pela editora Biblioo, do Rio de Janeiro. Outra ação que resultou do 

projeto, foi a criação do Portal EmpreendeBiblio, em 2016, que ainda será 

apresentado neste texto. 

Também teve a realização do projeto de extensão “Práticas 

Empreendedoras na Área de Gestão da Informação” feito no âmbito do Curso 

de Graduação em Biblioteconomia e da Pós-Graduação em Gestão da 

Informação da Universidade do Estado de Santa Catarina, cujo objetivo é 

desenvolver o empreendedorismo na área de gestão da informação, projeto 

esse iniciado em 20188. Essas práticas se deram por meio da promoção de 

workshops para capacitação profissional ao desenvolvimento de competências 

empreendedoras, para formação na elaboração de projetos via Lei Rouanet e 

submissão na plataforma SALIC, uso do design thinking no desenvolvimento 

de projetos para serviços de informação, aplicação das boas práticas do 

PMBOK, no planejamento de serviços de informação, modelagem de negócios 

de informação a partir da metodologia CANVAS, uso de metodologias ágeis em 

serviços de informação, aplicação do Lean Office na gestão de unidades de 

informação, linhas de crédito à inovação e agências de fomento, coaching para 

profissionais da informação, entre outros temas relacionados às práticas 

empreendedoras e intraempreendedoras na Biblioteconomia. 

Dessa forma, acredita-se que estaremos fomentando uma cultura mais 

empreendedora que trará benefícios a médio e longo prazo para a visibilidade, 

consolidação e fortalecimento da profissão que estará mais próxima das 

demandas sociais e mercadológicas, ou seja, de fato cumprindo seu papel na 

sociedade.  
                                                           

8 O projeto termina em dezembro de 2019. 
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A cultura empreendedora é uma estratégia para lidar com as tendências 

do mundo do trabalho. O papel de formação de opinião e multiplicação 

do saber da universidade possibilita a disseminação da cultura 

empreendedora, gerando valores empreendedores que priorizam a 

geração e distribuição de riquezas, a inovação, a cidadania, a ética, a 

liberdade em todos os níveis educacionais e, acima de tudo o respeito 

ao homem e ao ambiente (PORTAL; DUHÁ, 2005, p. 155). 

 

As principais razões para se disseminar a cultura empreendedora são: 

auto realização, estimular o desenvolvimento, incidir no desenvolvimento local, 

apoiar a pequena empresa, ampliar a base tecnológica, responder ao 

desemprego, apontar armadilhas a serem evitadas e reorientar o ensino 

brasileiro (DOLABELA, 1999). De acordo com Aiub (2002), uma das estratégias 

para a disseminação da cultura empreendedora nas universidades está 

fundamentada na formação de docentes para que esses introduzam a temática 

do empreendedorismo no conteúdo das diversas áreas do conhecimento. Para 

esse autor, a criação dessa cultura está ligada a uma educação empreendedora 

que proporcione um ambiente favorável, por meio da formação de pessoas que 

estimulem o empreendedorismo. 

 

 

3 PORTAL EMPREENDEBIBLIO 

 

O Portal EmpreendeBiblio9 surgiu como uma proposta para ser um 

espaço para disseminar o conceito e as boas práticas do empreendedorismo na 

Biblioteconomia, bem como enfatizar a importância do bibliotecário antever 

novas oportunidades de negócios na área de informação frente às demandas 

do mercado e da sociedade. Esse canal é um dos resultados de um projeto de 

extensão intitulado “Empreendedorismo na Biblioteconomia: ensino, formação 

e atuação”, realizado no curso de Licenciatura em Biblioteconomia na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). O projeto teve 

uma proposta inovadora, não somente pelo tema que instiga curiosidade, mas 

também pelo formato em que o mesmo foi planejado com uma abordagem 

interdisciplinar. 

                                                           

9 Disponível em: <www.empreendebiblio.com>. 
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O Portal reúne notícias e informações sobre empreendedorismo na 

Biblioteconomia com sugestões de leituras, divulgação de eventos, artigos 

sobre abertura de empresas, incubadoras, investidos, modelos e planos de 

negócios, intraempreendedorismo, entre outros. Destaca-se como conteúdo do 

Portal, a coluna “Depoimentos” que reúne vídeos com relatos de experiências 

de bibliotecários que criaram suas empresas. Nesse espaço, os profissionais 

discorrem sobre os desafios, aprendizagens, dão dicas, falam de suas 

dificuldades, expectativas e outras informações importantes para quem deseja 

empreender na área. Tem também a Coluna “Oportunidades de negócios na 

área” que funciona como observatório de boas práticas e socialização de nichos 

para quem deseja empreender, apontando demandas do mercado e ideias de 

negócios relacionados à gestão da informação. 

Para dinamizar o espaço, conta com a participação de colunistas que 

eventualmente relatam suas experiências como foi o do bibliotecário Rodrigo 

Pereira, CEO da Triagem Consultoria de Mato Grosso do Sul, que abordou 

sobre prospecção de clientes. Teve também do bibliotecário Thiago Giordano 

Siqueira que relatou sobre a experiência de um projeto social chamado 

“Expedição Barco Biblioteca no Amazonas” como um case de empreendimento 

social realizado nas comunidades ribeirinhas de Manaus. Também teve uma 

coluna com a participação da bibliotecária, proprietária da empresa T-Shirts 

Mural, que falou sobre o empoderamento por meio do empreendedorismo na 

área. 

 

 

4 FÓRUM DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA 

BIBLIOTECONOMIA 

 

O FIEB é um evento idealizado por/para bibliotecários empreendedores 

de diferentes regiões do país que tem como objetivo oportunizar a 

aprendizagem, o compartilhamento e a troca de experiências sobre 

empreendedorismo e inovação na Biblioteconomia, reunindo, debatendo e 

aproximando bibliotecários do país. 

http://empreendebiblio.com/empreendedorismo-na-biblioteconomia-empondere-se-dessa-ideia/www.t-shirtsmural.com.br
http://empreendebiblio.com/empreendedorismo-na-biblioteconomia-empondere-se-dessa-ideia/www.t-shirtsmural.com.br
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É promovido por um grupo de bibliotecários atuantes em campos dos 

mais diversos segmentos e também por alguns docentes do curso de 

graduação em Biblioteconomia das mais variadas universidades do país. A 

ideia do evento é reunir estudantes de graduação e bibliotecários interessados 

em empreender e inovar, vislumbrando novas perspectivas e possibilidades de 

atuação em seu campo profissional. 

O evento busca discutir temas relevantes relacionados à Biblioteconomia, 

assim como as condições das práticas desses em seus ambientes de trabalho, 

permitindo o encontro de profissionais da informação dos diversos estados 

brasileiros.  

As temáticas propostas têm extrema relevância para a compreensão de 

que existem diferentes espaços e formas de atuação e ocupação de um 

mercado, a partir da promoção de ações que valorizem e aumentem a 

perspectiva profissional, criando uma nova identidade a bibliotecários pela 

sociedade.  

Com essa proposta, a primeira edição do evento aconteceu em São 

Paulo, no ano de 2016, e reuniu 116 profissionais de 15 diferentes capitais 

brasileiras, com o desejo de compartilhar experiências sobre inovação e 

empreendedorismo na Biblioteconomia com o tema “Ações inovadoras nos 

múltiplos campos de atuação profissional”. Esse evento ocorreu no auditório da 

Biblioteca de São Paulo (BSP) e foi realizado com o apoio da Associação 

Brasileira de Profissionais da Informação (ABRAINFO) e da Federação Brasileira 

das Associações de Bibliotecários (FEBAB) e teve patrocínio do Conselho 

Federal de Biblioteconomia. Além disso, contou com apoio e parceria da Digital 

Libraries, Content Mind, Biblioteca de São Paulo, SP Leituras - Governo do 

Estado de São Paulo, Associação Catarinense de Bibliotecários (ACB), Hostel 

Paulista, RFID Brasil, EBSCO Host, Agência e Revista Biblioo e BiblioIdeias. 

Além de apoiadores e o patrocínio obtido, inovou-se na forma de captar 

recursos para um evento da área, quando a organização do evento buscou 

apoio solidário para ajudar a custear algumas despesas do evento, já que o 

evento é promovido por um grupo de profissionais de forma independente de 

instituições da área. Dessa forma, foi criada uma campanha de captação 
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coletiva na plataforma Benfeitoria10, intitulada “Eu quero apoiar o FIEB”, 

disponibilizada num período de 90 dias entre os meses de abril e julho, 

indicadas as metas, destinação da aplicação dos recursos, se alcançadas as 

metas e recompensas para quem colaborasse. A campanha contou com a 

participação de 23 profissionais benfeitores e arrecadou cinco mil e oitenta 

reais a partir da ação solidária e colaborativa de profissionais e algumas 

empresas da área.   

Na primeira edição, o evento teve na programação, a palestra de 

abertura com o professor Gil Giardelli que tratou do "E-Futuro? A era digital e a 

inovação radical". Em seguida, palestraram ainda Maria José Caixeta de 

Oliveira, consultora do SEBRAE de São Paulo, que tratou sobre 

“Empreendedorismo como opção de carreira: desafios e oportunidades”.  

A série de painéis temáticos com experiências profissionais abordou 

temas como “Capital intelectual, Gestão de pessoas e parcerias estratégicas” 

com o bibliotecário Fabiano Caruso, sócio-diretor da Personates, idealizador e 

gestor da ExtraLibris; teve a bibliotecária Guilma Vidal Viruez, sócia fundadora 

da Data Coop, primeira cooperativa da América Latina criada por profissionais 

da informação para prestar serviços em Documentação; e também a 

bibliotecária Renate Land diretora na Egrégora Inteligência.  

Outro painel de experiências tratou da “Apresentação de 

produtos/serviços e prospecção de clientes” com o bibliotecário Diego Abadan, 

sócio-fundador da Lepidus Tecnologia, Neide de Sordi, diretora da 

InnovaGestão – Consultoria em Informação Ltda, Rodrigo Pereira, Diretor-

Proprietário da Triagem Consultoria de Mato Grosso do Sul, e de Todeska 

Badke, diretora da EDOC Capacitação. 

O terceiro e último painel de experiências relativo ao tema da edição foi 

sobre a “Inovação e os novos campos de atuação”, mostrando que as 

bibliotecas já não são os únicos espaços da atuação profissional e trouxe a 

bibliotecária Cláudia Guzzo, da Guzzo Projetos/Solidaridad Network, a 

bibliotecária Laura Pimentel, que atua com user experience na UOL, e a 

bibliotecária Paula Azevedo Macedo, consultora de Inovação na área de design 
                                                           

10 Disponível em: <www.benfeitoria.com/>. 

http://www.benfeitoria.com/euqueroapoiarofieb
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thinking na EMBRAER. Nessa edição, teve também o lançamento do livro 

“Empreendedorismo na Biblioteconomia” organizado por Daniela Spudeit e 

editado pela Biblioo. 

No ano de 2017, foi a vez do Rio de Janeiro sediar o evento, cujas 

novidades foram: o planejamento de um Tour à Feira Internacional do Livro e 

um Bibliotour cultural em que os participantes foram acompanhados por dois 

guias turísticos percorrendo museus, bibliotecas e principais pontos do Rio de 

Janeiro. A outra novidade dessa edição foi a submissão de trabalhos 

relacionados ao tema, cujos autores submeteram cases conforme orientações 

de edital e quatro deles foram aprovados e disponibilizados em galeria digital 

no site do evento.  

Nessa segunda edição, reuniu 101 participantes e o tema “Atitude 

empreendedora” foi direcionado para identificação de características 

profissionais que desmistificam o ato de empreender à abertura de empresas 

ou de negócio próprio, principalmente quando o insumo da prestação de 

produtos e serviços está relacionado ao contexto informacional. 

O evento aconteceu no auditório da Associação Comercial do Rio de 

Janeiro, no segundo sábado de setembro. Teve o apoio da REDARTE, FEBAB, 

ACB, SEBRAE-RJ, Anjos do Brasil, Agência Biblioo, Mural Interativo do 

Bibliotecário, Data Coop, Rio Criativo e For All Assinaturas e livros Ltda. 

Também teve patrocínio exclusivo do Conselho Federal de Biblioteconomia.  

A programação da edição contou com três palestras: uma sobre 

“Empreendedorismo Informacional na era da Mobilidade” proferida por Cláudio 

Starec, jornalista e professor dos programas de Pós-Graduação da ESPM e da 

Fundação Getúlio Vargas (RJ); depois teve a fala “O pitch (quase) perfeito para 

alavancar o sucesso” do professor Fábio Moreira, professor e empreendedor 

atuando na empresa FM Treinamentos e Palestras, e por fim, a palestra de Didi 

Guerreiro da Escola Rio Criativo sobre a “Economia Criativa e o papel das 

incubadoras para novos empreendimentos”. 

Duas foram as mesas redondas realizadas: uma sobre 

“Empreendedorismo em múltiplos campos de atuação” que contou com a 

presença de Chico de Paula da Agência Biblioo, Thalita Gama relatando sua 
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experiência com a criação do Blog Santa Biblioteconomia, Alex Branco da GED 

Brazil Tecnologia e Inovação e Alisson de Castro da ABRAINFO. A segunda 

mesa foi sobre o “Intraempreendedorismo e Inovação em múltiplos campos de 

atuação” com Leandro Pacheco do SEBRAE (RJ), Andréa Nascimento do Wood 

Mackenzie e Leonardo Souto do BNDES. 

Finalizando a programação do evento e ressaltando algumas percepções 

e estereótipos que os líderes de negócio têm sobre o bibliotecário e seu 

trabalho, foi apresentado um case internacional com Norma Palomino, chefe de 

Serviços Bibliotecários no Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(Washington, DC, USA) que, por webconferência, falou sobre “Como a atitude 

empreendedora recria a identidade do bibliotecário” 

Em 2018, o evento ampliou ainda mais as discussões sobre inovação e 

empreendedorismo em suas diversas vertentes na região de Mato Grosso do 

Sul, tendo como tema “Empreendedorismo social”. Contando com painelistas 

de destacada atuação nacional na área, o evento reuniu 88 profissionais das 

diversas capitais brasileiras. Ocorreu no auditório da Santa Casa, em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 08 de setembro de 2018, com apoio da 

Triagem Consultoria, SEBRAE/MS, Content Mind Capacitação Profissional, 

FEBAB, Santa Casa, Associação Profissional de Bibliotecários de Mato Grosso 

do Sul (APBMS) e patrocínio da Bibliotheca e do Conselho Regional de 

Biblioteconomia da 1º Região.  

A programação contou com palestra de abertura intitulada 

“Empreendedorismo social focado em negócios de impacto social” com Leandra 

Costa, consultora SEBRAE e diretora do Living Lab (MS). Também teve duas 

mesas temáticas, sendo a primeira sobre “Empreendedorismo social feminino 

na Biblioteconomia” com a participação de Franciele Garcês da Umanus (MG), 

Catia Lindemann da FEBAB e presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas 

Prisionais (RS), e da bibliotecária Ketty Valencio da Livraria Africanidades (SP), 

mediada por Nathalia Romeiro (RJ). A segunda mesa foi sobre 

“Intraempreendedorismo social em bibliotecas e projetos de leitura” com a 

presença da bibliotecária Paola Nascimento (SC), do bibliotecário Thiago 
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Giordano, que falou sobre o projeto Expedição Barco Biblioteca do Amazonas, 

do bibliotecário Leonardo Vieira (MS) e mediação de Alyson Souza.  

A novidade dessa edição foi a submissão, avaliação e apresentação oral 

de cases sobre empreendedorismo social no evento. O primeiro trabalho 

apresentado foi “A sala de leitura comunitária como facilitadora do 

empreendedorismo social” de autoria de Flávia Aparecida Alencar Muglia 

Pelegrinelli. O segundo contemplou “O empreendedorismo no contexto de 

formação do aluno graduando e pós-graduando” de Maria Cristina Palhares e 

de Marcelo Dias de Carvalho. A pesquisa do terceiro foi sobre “A gestão da 

propriedade intelectual na Fundação Ezequiel Dias: um rumo à gestão da 

inovação” de Edcleyton Bruno Fernandes da Silva, Marina Rezende Santos 

Coelho, Marina Vasconcelos Vilaça Santos e Rodrigo Souza Leite. Por fim, o 

case “Marketing de relacionamento: estudo de caso da associação dos 

bibliotecários de Goiás” de autoria de Lays Sousa Amaral e Tainá de Sousa 

Gomes. Todos os trabalhos apresentados tiveram mediação da Coordenadora 

da Comissão Técnica e Científica, professora Daniela Spudeit (SC), sendo 

reunidos numa coletânea publicada em uma edição especial sobre 

empreendedorismo social da Revista Brasileira de Biblioteconomia e 

Documentação (RBBD) da FEBAB. 

Em relação às últimas edições do evento, percebe-se que as temáticas 

destacam as diferentes oportunidades de negócios na área informacional e a 

necessidade de atuação de bibliotecários em novos nichos de mercado. 

Ressaltam a importância da atitude empreendedora e da boa comunicação no 

perfil dos empreendedores que pretendem ocupar novos mercados e o cenário 

do empreendedorismo social que se relaciona a pensar globalmente, mas agir 

localmente buscando estratégias e parcerias para melhorar o ambiente em que 

vivem. O empreendedor social tem uma preocupação além do capitalismo ou 

acumulação de lucro, pois produz soluções e serviços para resolver problemas 

sociais. 

Realizadas três edições e definida a cidade de Curitiba como sede do 

evento em 2019, evidencia-se que o evento tem aproximado geograficamente 

os participantes que buscam interação e novos aprendizados a partir de 
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relatos, debates, mesas temáticas e cases sobre o tema. Entre esses temas, 

alguns são relevantes e emergentes, sendo destacados na figura 1, a seguir. 

Figura 1 - Nuvem de tags com temáticas do FIEB 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

No que diz respeito ao perfil dos participantes e dos palestrantes, é 

possível perceber que nas três edições o evento reuniu um total de 305 

participantes de 20 estados brasileiros. Cumpre dizer que as cidades que 

sediam o evento acabam tendo um número representativo de inscritos, seja 

pela existência de instituições que oferecem cursos de áreas afins com 

interesse no tema, seja pelas parcerias firmadas com instituições locais, entre 

elas, aquela que sedia o local do evento, cuja contrapartida, amplia ainda mais 

o número de participantes do estado.  

O percentual de participantes por estado, dentre o total de inscritos nas 

últimas três edições do Fórum, são indicados no gráfico 1, a seguir.  
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Gráfico 1 - Percentual de participantes por estado nas edições do FIEB 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

No que tange aos desafios futuros, percebe-se que existe a necessidade 

de promover novas edições em cidades da região norte, nordeste e também no 

sul do país para oportunizar que pessoas de outras regiões possam ir ao 

evento e também firmar parcerias com instituições que desejam fomentar uma 

cultura mais empreendedora na Biblioteconomia.  

Também é premente observar que o formato do evento organizado por 

um grupo de bibliotecários de diferentes lugares do país de forma autônoma 

das instituições da área apresenta benefícios, pois confere uma independência 

no que tange à programação, ações, parcerias, dinâmicas do evento e até 

mesmo na forma de captação de recursos. 

Entretanto, a captação de recursos para organizar as próximas edições 

do evento é algo que precisa de atenção maior das comissões organizadoras 

para viabilização e sustentabilidade financeira do evento, principalmente no 

que tange às parcerias firmadas. Alguns editais para apoio a eventos (como 

das fundações de amparo à pesquisa, CAPES, CNPq, entre outras) privilegiam 

eventos científicos e/ou promovidos por instituições renomadas da área. Então, 

é necessário que se pense em alternativas viáveis para captar recursos de 

diferentes formas para pagamento de despesas com palestrantes e demais 

custos envolvidos.  
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5 BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

Empreender remete à ação de pessoas que realizam algo, mobilizam 

recursos e correm riscos para colocar suas ideias em prática, seja como 

funcionários dentro de empresas e organizações públicas, ou como donos dos 

seus próprios negócios, denotando a necessária e oportuna importância de 

fomentar uma cultura empreendedora na área de Biblioteconomia. 

Esse fomento às iniciativas empreendedoras na Biblioteconomia vem 

sendo fortalecido pela difusão de publicações, divulgação de pesquisas, pela 

criação de portais e eventos sobre o tema que, consequentemente, aproximam 

um número cada vez maior de profissionais participantes de diferentes 

instituições e regiões do país. O crescente interesse amplia a realização de 

pesquisas/atividades ligadas às práticas bibliotecárias que oportunizam maior 

visibilidade à profissão e contribuem para a formação de uma geração de 

bibliotecários mais proativos, engajados e inovadores que buscam uma 

atuação mais sustentável e responsável, socialmente. 

É possível identificar na Biblioteconomia muitos profissionais que têm 

perfil empreendedor com uma consciência social coletiva que desenvolvem 

ações e projetos, de forma voluntária ou não, voltados à melhoria da 

educação, acesso à informação, promoção da leitura e da cultura, contribuindo 

para a visibilidade das ações da Biblioteconomia para a sociedade, fortalecer a 

responsabilidade social da profissão e para o alcance de alguns objetivos de 

desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU (principalmente os 

objetivos 4 e 10). 

Dessa forma, este capítulo apresentou algumas iniciativas para fomentar 

a cultura empreendedora na Biblioteconomia, relatando experiências e práticas 

disseminadas por bibliotecários e bibliotecárias de diferentes regiões do país 

que estão disponíveis no Portal EmpreendeBiblio e também das edições do 

FIEB realizadas no Brasil para que inspirem outros profissionais, universidades 

e instituições da área. 

É preciso incentivar o ensino e a formação empreendedora na 

Biblioteconomia para que, cada vez mais, os profissionais possam aplicar seus 
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conhecimentos e habilidades desenvolvidas em projetos que agreguem valor 

cultural para a sociedade ou possam criar e gerir seus próprios negócios, 

prestando serviços na área de gestão da informação e contribuindo para a 

inovação das empresas e também colaborando para atendimento de demandas 

da sociedade. Assim como aconteceu com a Revolução Industrial do século 

XVIII, o Empreendedorismo também é um caminho sem volta. 
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CAPÍTULO V 

 

DESINSTITUCIONALIZANDO O BIBLIOTECÁRIO E A BIBLIOTECA: PARA 

ALÉM DOS MUROS DAS INSTITUIÇÕES11 

 

Jorge Santa Anna 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A evolução da biblioteca e do bibliotecário reforça, cada vez mais, o 

potencial deles no desenvolvimento da sociedade. Ao longo do tempo, esse 

profissional e a instituição tradicional a que está comumente acostumado em 

trabalhar, a biblioteca, vêm sofrendo transformações, de modo a adequar-se 

às necessidades da sociedade. 

Esse fato demonstra que a área da Biblioteconomia tem uma 

característica peculiar e de suma importância: a capacidade em se adaptar. Ou 

seja, mesmo, no decorrer dos períodos históricos, em vez de ser substituída ou 

até mesmo de desaparecer - como pode ocorrer com qualquer profissional 

e/ou instituição – ele/ela se fortalece, sobretudo por ter um potencial para a 

inovação. 

Dentre os principais aspectos que garantem essa possibilidade de 

adaptação, de inovação, de crescimento, enfim, de desenvolvimento, diz 

respeito à desinstitucionalização. A desinstitucionalização da informação, como 

discorrido por Lancaster (1983), é um acontecimento promovido pela evolução 

dos suportes tecnológicos, sobretudo no que tange à criação das bases de 

dados e sistemas de recuperação de informação, cada vez mais 

automatizados. 

                                                           

11 Este texto teve os resultados parciais publicados na Revista ACB, em 2015. Algumas 

adaptações foram realizadas e outros resultados foram acrescentados para esta nova 

publicação. 
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Desinstitucionalizar a informação, segundo esse autor, é sair de um 

único suporte, tornando a informação dinâmica, a ponto de ser acessada em 

diferentes formatos, visto que adquire uma nova forma. Além disso, 

desinstitucionalizar a informação é fazer com que ela possa ser acessada fora 

dos ambientes das instituições. 

Essa profecia proclamada por Lancaster (1983) é confirmada nos dias de 

hoje, com o surgimento da internet. É possível, com a utilização dos recursos 

digitais, possibilitar a construção de ambientes interativos, em que a 

informação, ao mesmo tempo em que torna-se mais acessível, também pode 

ser compartilhada, rompendo-se as limitações de tempo e de espaço. 

É como nos ensina Lévy (2010) acerca do surgimento de um novo 

espaço de interação entre as pessoas e os recursos informacionais. O 

ciberespaço é um ambiente que congrega diferentes partes do mundo, onde as 

pessoas podem manter contatos e compartilhar informações, conhecimentos, 

além de realizar práticas sociais das mais diferenciadas. Nesse novo ambiente 

de convivência, o ciberespaço, surge uma cultura embasada no digital, a 

cibercultura, a qual se configura como uma tendência do século XXI que afeta 

as pessoas e as instituições dessa atual sociedade. 

A cibercultura é a cultura do digital, mediada por meio dos recursos 

tecnológicos e manifestada no ambiente digital. Trata-se de uma tendência a 

se consolidar cada vez mais, “[...] que inevitavelmente modifica hábitos 

sociais, práticas de consumo cultural, ritmos de produção e de distribuição da 

informação e cria novas formas de sociabilidade e de comunicação social [...]” 

(LÉVY, 2010, p. 22). 

A partir dessa contextualização, e considerando como base de discussão 

os conceitos de desinstitucionalização da informação, ciberespaço e 

cibercultura, este texto toma forma ao relacionar esses conceitos com as 

transformações que o bibliotecário e as bibliotecas sofreram ao longo dos 

tempos. 

O foco da discussão aqui proposta não está no aprofundamento dos 

conceitos mencionados, mas, por meio deles discorrer acerca das novas 

características, perfil almejado, competências e habilidades profissionais, por 
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conseguinte, novos campos de atuação que surgem para o bibliotecário na 

sociedade contemporânea. 

Assim, entende-se que os bibliotecários, devido à capacidade de 

transformação e adaptação que possuem, adéquam-se a diferentes 

ambiências, ampliando seu campo de atuação ao exercer atividades variadas, 

seja no âmbito das bibliotecas convencionais quanto nas digitais, seja em 

centros de documentação, no gerenciamento da informação organizacional, 

podendo atuar também, na prestação de serviços informacionais, com uma 

postura autônoma e empreendedora. 

O presente artigo objetiva refletir a evolução das competências, 

habilidades e atribuições do bibliotecário ao longo dos tempos, sobretudo no 

que se refere aos reflexos da sociedade contemporânea. Para tanto, o estudo 

utiliza os seguintes objetivos específicos: contextualiza a trajetória evolutiva 

das bibliotecas; apresenta as transformações oriundas com o uso das 

tecnologias da informação e comunicação (TICs); reflete acerca das novas 

competências e habilidades do bibliotecário na atualidade; e, por fim, expõe os 

novos campos de atuação bibliotecária, enfatizando as novas práticas advindas 

com a prestação de serviços. 

 

 

2 TRAJETÓRIA EVOLUTIVA DAS BIBLIOTECAS: DE DEPÓSITO A 

CENTROS DE DISSEMINAÇÃO 

 

A produção de conhecimento constitui uma das atividades mais marcante 

durante o desenvolvimento das civilizações humanas. O homem produz 

conhecimento desde o momento que se relaciona com o ambiente externo, na 

tentativa de modificá-lo, viabilizando formas mais facilitadas de vivência e 

convivência.  

Nas sociedades orais, a transmissão de informações consolidava-se por 

meio da fala. A produção de conhecimento, genericamente, era viabilizada 

mediante os encontros ou eventos presenciais, em que eram transmitidas as 

experiências, vivências, sucessos e fracassos alcançados pelos grupos sociais. 
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Esse momento fortemente marcado pela oralidade constitui um dos primeiros 

estágios de produção e transmissão de conhecimento humano, denominado de 

oralidade primitiva (LEVY, 1993). 

No entanto, a produção de conhecimento começa a crescer à medida que 

o homem criou formas de representação da informação que o cercava e 

conseguindo, por meio do registro, transmiti-la para gerações futuras. Essa 

capacidade ampliou as possibilidades de armazenamento e transmissão da 

informação entre diferentes povos, concretizado com o uso dos canais de 

comunicação. 

A transmissão de informação gera conhecimento à medida que modifica 

um contexto, uma realidade humana, eliminando problemas existentes, 

facilitando as relações entre humanos e natureza e, garantindo para o 

desenvolvimento da civilização. Por meio do registro, divulga-se o 

conhecimento para outrem, o que viabiliza a perpetuação das culturas criadas 

por diferentes grupos. McGarry (1999) afirma que se não houvesse registro e 

as pessoas instruídas de um grupo fossem eliminadas por uma catástrofe, a 

identidade do grupo estaria em grave perigo de desaparecimento. 

A prática de registrar é típica dos povos pré-históricos, utilizando essas 

sociedades de signos primitivos, normalmente em forma de desenhos 

realizados nas cavernas a respeito dos grandes eventos por eles realizados. 

Essa capacidade em exteriorizar seus fazeres, extrapola as potencialidades do 

poder da memória humana, sustentada unicamente pela mente, para tornar-se 

uma memória externalizada (memória exossomática), que significa, grosso 

modo, fora do corpo (MCGARRY, 1999). 

Embora as diversas sociedades existentes foram se desenvolvendo com 

base no conhecimento que produziam, os povos ágrafos não tinham as 

mesmas condições apropriadas para viabilizar mudanças, como aconteceu a 

partir da criação da escrita. A escrita revolucionou as formas de representação 

e armazenamento da informação, antes condicionada com o uso da memória, 

o que permitia que muitas informações fossem perdidas com facilidade.  

Os registros escritos permitem o “congelamento” da fala, tornando a 

informação registrada e podendo ser recuperada em momentos futuros. Os 
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registros para serem formados precisam dos signos que, por sua vez, precisam 

de um suporte tecnológico a fim de materializar os códigos que representam as 

informações (MCGARRY, 1999). 

Segundo esse autor, diversos suportes foram utilizados para armazenar 

informação, sendo eles, a fim de não serem perdidos, armazenados em 

espaços específicos, constituindo durante toda a Antiguidade, as tradicionais 

bibliotecas, locais destinados à pesquisa e à meditação, prática realizada de 

modo especial, na ampliação do conhecimento filosófico. 

Esses acontecimentos representam a gênese das bibliotecas, embora 

possuindo características e contextos bem diferenciados da biblioteca que se 

desenvolveu em meio aos paradigmas instituídos pelas revoluções científicas e 

tecnológicas dos períodos históricos que se sucederam. Para Morigi e Souto 

(2005, p. 190), 

 

desde as primeiras bibliotecas, essa palavra tem sido empregada para 

designar um local onde se armazenam livros. Porém, nem sempre foram 

livros os materiais que preenchiam as bibliotecas. Historicamente, os 

suportes para a informação variaram de formato seguindo a tecnologia 

utilizada pelo homem. Já foram usados materiais como tabletas de 

argila, rolos de papiro e pergaminho e os enormes códices que eram 

enclausurados nos mosteiros medievais. 

 

Em linhas gerais, as bibliotecas existentes na Antiguidade possuíam um 

fim único, voltado a assegurar a grande produção intelectual desse período. 

Assim, nessa época, o conhecimento produzido pelas ciências era armazenado 

nas bibliotecas de modo a ser conservado, tendo em vista ser recuperado em 

momento futuro, garantindo, dessa forma, para a preservação da memória 

coletiva dos povos antigos.  

No entendimento de Milanesi (2002, p. 9), as coleções armazenadas nas 

bibliotecas da Antiguidade visavam a “[...] buscar-o-que-foi-guardado e de 

guardar-o-que-foi-registrado (e de registrar-o-que-foi-imaginado) [...]”, 

atividades essas que objetivavam “[...] manter viva a memória da 

humanidade, forma essa em constante aperfeiçoamento”. 

Para Martins (2001), as bibliotecas da Antiguidade diferenciavam-se 

entre si, não pela modalidade de usuários, uma vez que essa unidade não se 

preocupava com a disseminação da informação (preocupação maior era com a 
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preservação/conservação do material produzido), mas pela divisão, conforme 

os tipos de suporte que acondicionavam as informações.  Inicialmente, era 

mais comum encontrar bibliotecas minerais e, posteriormente, foram criadas 

bibliotecas vegetais e minerais. 

Na Idade Média, as bibliotecas continuaram exercendo sua função 

voltada para a custódia da informação, constituindo um local para 

armazenamento/depósito do saber. No entanto, em virtude da hegemonia da 

Igreja em relação ao poder social, evidenciou-se uma sociedade teocêntrica, 

cuja atividade econômica mais intensa era a agricultura. 

Assim, a produção de conhecimento desse período foi reduzida e as 

bibliotecas tornaram-se espaços limitados, direcionados aos monges, que 

zelavam pelas coleções produzidas pelos filósofos. Nota-se que, a atividades de 

leitura, de pesquisa e de produção de conhecimento era restrita a pessoas 

autorizadas pela Igreja, tendo os monges o papel essencial na guarda e 

preservação das obras existentes no acervo. Nesse contexto,  

 

o acesso a esses acervos guardados nos mosteiros limitava-se aos que 

pertenciam a ordens religiosas ou eram aceitos por elas. Ler e escrever 

eram habilidades quase exclusivas dos religiosos e não se destinavam a 

leigos. Os monges contabilizavam o seu capital pelo tamanho e 

quantidade de suas bibliotecas [...] (MILANESI, 2002, p. 23). 

 

Durante a Idade Média, as bibliotecas limitaram-se à estocagem dos 

acervos, destacando-se como atividades maiores dos monges copistas: o 

armazenamento, acondicionamento, preservação e conservação de livros 

(MARTINS, 2001). 

No final da Idade Média, com o crescimento dos mosteiros voltados para 

a formação de religiosos, surgem as primeiras universidades, fato esse que 

desencadeia a necessidade de ampliar o acesso ao conhecimento armazenado 

nas bibliotecas. Aparecem as primeiras bibliotecas universitárias, estando elas 

ligadas às ordens religiosas, porém questionava-se seu valor como 

propagadoras apenas da religiosidade. Não resta dúvida de que, essas 

bibliotecas “[...] são as que mais se aproximavam do conceito atual de 

biblioteca como espaço de acesso e disseminação democrática de informação” 

(MORIGI; SOUTO, 2005, p. 191). 
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No entanto, algumas revoluções do século XV serviram de base para 

romper as concepções disseminadas pela Igreja, nascendo, assim, um novo 

período histórico, a Idade Moderna, fortalecida com as ideias renascentistas, o 

estabelecimento do Estado laico e as conquistas advindas das Grandes 

Navegações. 

Além desses acontecimentos, a invenção da imprensa por Gutemberg 

representa o nascimento de uma nova era, aumentando a distribuição de 

informação, por conseguinte, favorecendo a democratização da informação 

mundo afora, aumentando as possibilidades de acesso a um número ilimitado 

de registros impressos. Essa inovadora tecnologia desencadeou uma revolução 

nas comunicações, alargando consideravelmente a circulação da informação, o 

que provoca alterações nos modos de pensar e nas interações sociais 

(RIBEIRO; CHAGAS; PINTO, 2007). 

A partir da tecnologia da impressão e o fim da Idade Média, as 

bibliotecas deixam de ser administradas por religiosos, tornando-se, aos 

poucos, locais públicos, de fácil acesso, e o conhecimento vai sendo propagado 

mundo afora (BURKE, 2003). 

Nessa época, a biblioteca adquire uma nova concepção: em vez de 

somente armazenar, ela oferece a informação, favorecendo, com isso, seu 

crescimento acelerado nos séculos que se sucederam, tendo forte influência 

das grandes revoluções sociais ocorridas ao longo dos tempos modernos 

(BURKE, 2003). 

Até essa reviravolta, os paradigmas na qual se apoiavam as instituições 

bibliotecárias consideravam a biblioteca como uma unidade de informação 

voltada para a custódia, caracterizada como um depósito de livros trancados e 

acorrentados. No entanto, as revoluções do período moderno rompem com 

essa tradição, tornando a biblioteca um espaço democrático, vislumbrando 

uma nova modalidade de biblioteca, a biblioteca pública, na qual está 

preocupada com a comunidade em que está inserida e para quem são 

destinados seus produtos e serviços de informação (MORIGI; SOUTO, 2005). 

Vê-se que a tecnologia da impressão foi o estopim para condicionar as 

grandes transformações que deram origem ao desenvolvimento do Estado 
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Moderno e a independência de muitas colônias, tornando as nações 

independentes em busca de crescimento social, econômico e tecnológico. 

No âmbito das bibliotecas, após o surgimento do Estado laico, o 

conhecimento passa a ser dominado pelo Estado, sendo a biblioteca 

frequentada por indivíduos pertencentes às classes elitizadas, que de alguma 

forma, exerciam poder de dominação na sociedade (BURKE, 2003). É 

importante destacar também que, o acesso às bibliotecas era limitado a uma 

minoria pelo fato de haver altos índices de analfabetismo nessas sociedades 

(MCGARRY, 1999). 

No século XVIII, a partir das ideias iluministas e com os princípios 

estabelecidos pela Revolução Francesa, sustentada nos lemas da liberdade, 

fraternidade e da igualdade, novos paradigmas passam a ambientar as 

bibliotecas. Além dos ideais franceses, o crescimento do número de 

publicações, sobretudo com o surgimento do periódico científico (MUELLER, 

2000), desperta uma nova modalidade de biblioteca, permeada pelos 

processos de democratização e socialização do conhecimento, tornando a 

biblioteca uma instituição democrática, voltada para resolução dos problemas 

sociais (MARTINS, 2001). 

A explosão bibliográfica representou o fator que mais repercutiu nas 

transformações em que passam as bibliotecas na contemporaneidade. 

Considerada por muitos como um fenômeno comum as todas as áreas do 

conhecimento e talvez a característica mais visível das literaturas científicas, 

ela pode ser definida como “[...] a quantidade crescente de documentos 

científicos produzidos e a rapidez com que esse número aumenta. Esse 

fenômeno não é novo, pois vem ocorrendo de maneira exponencial desde o 

estabelecimento da ciência moderna e da publicação dos primeiros periódicos, 

no fim do século XVII” (SOLA PRICE, 1963 apud MUELLER, 2000, p. 21). 

Ora, durante os quatro grandes períodos da história das civilizações, 

percebe-se que a biblioteca esteve a serviço da informação, no entanto 

tratando-a de diferentes formas: nos três primeiros estágios, as práticas 

bibliotecárias eram voltadas com mais vigor para a guarda, conservação e 

preservação da informação registrada, tendo o fim de fornecer ao usuário, 
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quando necessário, a posse do item informacional (SANTA ANNA, 2013a). Na 

Idade Contemporânea, essa preocupação ainda existe, todavia, as bibliotecas 

preocupam-se em viabilizar o acesso à informação registrada (figura 1). 

Figura 1 – A informação e as bibliotecas ao longo dos tempos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor, com base em Martins (2001), Milanesi (2002) e Santa Anna (2013a). 

 

Analisando o trajeto histórico das bibliotecas após o surgimento da 

imprensa, entende-se que essas instituições entraram em um processo de 

aperfeiçoamento tecnológico, fato esse que contribuiu no despertar da 

explosão bibliográfica.  

O desenvolvimento tecnológico e os novos paradigmas instituídos pela 

sociedade contemporânea favorecem a concepção de ideias inéditas a respeito 

da disseminação da informação e seu uso pela sociedade, em face das novas 

necessidades impostas pelo espaço social, pautado na informação como 

insumo básico no desenvolvimento pessoal, cultural e econômico de uma 

nação. Nesse contexto, a biblioteca também é influenciada por essas novas 

ambiências, redefinindo suas políticas, seus objetivos, seus métodos, técnicas 

e procedimentos de trabalho (MORIGI; PAVAN, 2003). 

Martins (2001) traça uma linha imaginária dos quatro estágios evolutivos 

das bibliotecas, com o aparecimento da indústria editorial: laicização, 

democratização, especialização e socialização. A laicização diz respeito ao 

primeiro momento em que as bibliotecas deixaram de ser gerenciadas pela 

Igreja e passaram a ser dominadas pelo poder burguês. A democratização 

compreende o período permeado pela Revolução Francesa, motivada por um 

sistema social democrático. A especialização decorre da necessidade de 
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oferecer informação a públicos leitores com necessidades diferenciadas (figura 

2). 

Figura 2 – Os estágios evolutivos da biblioteca após a invenção da imprensa 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fonte: O autor, com base em Martins (2001). 
 

Desenvolvidos de formas simultâneas, os estágios relacionavam-se entre 

si; os três primeiros convergiram para um estágio de maior abrangência, a 

socialização, em que a biblioteca “[...] não apenas abriu largamente as portas, 

mas ainda saiu à procura de leitores [...]”; as bibliotecas saem do isolamento e 

inserem-se na integração desejando “[...] satisfazer as necessidades do grupo, 

assumindo-se a postura de um organismo carregado, dinâmico, multiforme da 

coletividade” (MARTINS, 2001, p. 325). 

Comparando esses fatos com os dias atuais, percebem-se semelhanças 

no que diz respeito ao grande volume de informação que é disponibilizada 

hoje, principalmente nos meios eletrônicos. Nesse novo contexto da Sociedade 

da Informação, tornou-se necessário desenvolver estratégias e profissionais 

competentes capazes de selecionar, organizar e recuperar informações 

pertinentes aos leitores, sejam eles virtuais ou não (RIBEIRO; CHAGAS; 

PINTO, 2007). 

No estágio da socialização, os usuários buscam a biblioteca a fim de 

adquirem conhecimento a respeito do uso dos novos canais de comunicação 

que são instituídos pela evolução tecnológica. Adentrando-se a essa nova 
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realidade em que as informações passaram a ser disseminadas em outros 

suportes que não apenas o livro, especialmente com a disponibilização da 

informação na internet, as bibliotecas devem sair “[...] da postura de 

armazenadoras de informações para assumir uma postura centrada no 

processo de comunicação, o que significa abandonar a filosofia de posse e 

investir na filosofia de acesso [...]” (CARVALHO; KANISKI, 2000, p. 37).  

Segundo essas autoras, essa nova postura da biblioteca em viabilizar o 

acesso envolve um processo de interação entre diferentes indivíduos, de modo 

a favorecer o compartilhamento de recursos informacionais, o trabalho em 

rede, minimizando pontos deficitários e eliminando barreiras. Santa Anna 

(2013a) sinaliza que, o processo de socialização nas bibliotecas representa um 

momento de comunhão e ao mesmo tempo de transformação, redefinindo os 

propósitos da unidade ao migrar-se da posse informacional ao acesso. 

Vislumbra-se, a partir desse discurso, que o papel da internet, o qual 

imprimiu um novo espaço de trabalho: o ambiente virtual, desencadeia o 

aparecimento de uma nova modalidade de biblioteca, a biblioteca virtual, 

oferecendo acesso aos mais diferenciados tipos de informação, socializadas a 

partir da conexão entre redes eletrônicas (SANTA ANNA, 2013a). 

À medida que as bibliotecas evoluem-se, os bibliotecários que as 

conduzem também sofrem diversas transformações, adentrando-se a novos 

perfis que requerem competências e habilidades contínuas, com vistas a 

adaptarem-se a essas transformações, aprimorando suas capacidades de 

gerenciamento em fase dos novos desafios instituídos no bojo dessas unidades 

de informação. 

Segundo Martins (2001), na contemporaneidade, a biblioteca é fruto das 

condições sociais e ideológicas iniciadas na Renascença, proporcionando a 

partir dessa época, a figura de um profissional especializado e capacitado para 

gerenciá-la. Até meados do século XIX as bibliotecas empregavam eruditos e 

escritores para essa função, pois a profissão de bibliotecário ainda não era 

reconhecida, embora as práticas tradicionais biblioteconômicas sempre 

estiveram presentes no contexto dessas instituições. 
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Com a democratização da informação, novos paradigmas são instituídos 

nas bibliotecas, viabilizando o surgimento do processo de especialização e 

socialização. A partir desses últimos estágios evolutivos, as atenções passam a 

ser voltadas para as necessidades do público, fator determinante na melhoria 

da qualidade dos produtos e serviços oferecidos. A biblioteca torna-se um 

organismo vivo e dinâmico, a serviço de públicos diversificados e conduzida 

por novas formas de gestão, deixando de atentar-se apenas ao acervo para 

direcionar seus propósitos ao usuário, a fim de conhecer melhor suas 

demandas (FIGUEIREDO, 1994). 

 

  

3 OS REFLEXOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS BIBLIOTECAS E NOS 

BIBLIOTECÁRIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

A evolução das bibliotecas ao longo dos diferentes períodos históricos 

constituintes da sociedade humana esteve caracterizada pela utilização de 

diferentes tecnologias que contribuíram, e contribuem, para a criação da 

informação registrada a compor os diferentes estoques de informação. 

Nota-se que as mudanças ocasionadas a essas unidades de informação 

dizem respeito à utilização de diferentes aparatos tecnológicos, que além de 

armazenarem a informação, tornando-a registrada, também contribuem com a 

oferta de diferentes serviços bibliotecários, como exemplo, os catálogos on-

line, os serviços de alertas, as estratégias de busca etc., serviços esses que 

favorecem os processos de armazenamento, busca, recuperação e 

disseminação da informação em ambiente digital. 

No entanto, essas mudanças não afetam diretamente os propósitos 

bibliotecários, que continuam, independente do tipo de tecnologia empregada, 

os mesmos: disseminar informação a diferentes públicos e variadas instâncias, 

viabilizando a construção de conhecimento. 

Segundo Santa Anna (2013a), desde o aparecimento dos primeiros 

registros do conhecimento, tendo os tabletes de argila e os rolos de papiro e 

pergaminho, a sua máxima representação, até as páginas eletrônicas da 
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internet, a biblioteca fidelizou-se à sua principal finalidade: organizar, 

preservar, tratar e disseminar informação, adequando-se a usuários, 

ambientes e contextos diferenciados. 

Na contemporaneidade, a biblioteca está sustentada no paradigma da 

socialização, devendo adentrar-se à sociedade em redes, utilizando diversos 

canais comunicativos, com vistas a tornar-se interativa com outras 

instituições, facilitando a transmissão de informação, de forma contínua e 

instantânea, rompendo-se barreiras geográficas (MADUREIRA; VILARINHO, 

2010). 

O uso de tecnologias sofisticadas representa uma alternativa viável e 

efetiva, e ao mesmo tempo necessária no gerenciamento da informação 

produzida na sociedade. Sem o aperfeiçoamento e utilização desses recursos, 

seria impossível gerenciar todo o conhecimento produzido no mundo, de modo 

a torná-lo recuperável. O aumento da produção de conhecimento não é algo 

recente, mas constitui o resultado de um longo percurso, conforme refletido 

por McGarry (1999, p. 90). 

 

Se voltarmos o olhar para a história da informação registrada, a partir 

de nossa posição vantajosa do “aqui e agora” [...], veremos uma 

torrente de acontecimentos que começou placidamente com a invenção 

da escrita, vagueou até a impressão da imprensa, e aí começou a tomar 

o aspecto de um rio cauteloso. A capacidade de gravar e transmitir 

informações orais, visuais e auditivas aumentou ainda mais a vazão 

desse rio até se tornar elegante dizer que estamos sendo “inundados” 

por uma torrente de dados e informações (MCGARRY, 1999, p. 90). 

 

Não resta dúvida de que, na atual conjuntura, a biblioteca vem se 

constituindo como um espaço destinado a fornecer o acesso a todo tipo de 

fonte de informação a qualquer usuário, desprendendo-se as limitações de 

tempo e espaço. Esse processo de interação da biblioteca com seus públicos, 

sem medir as fronteiras geográficas somente é conseguido com o apoio das 

TICs, ocasionando um processo acentuado de “desterritorialização” (SANTA 

ANNA, 2013b). 

Nesse sentido, as tecnologias da informação representam a possibilidade 

mais concreta para expandir a cooperação interinstitucional e com isso ampliar 

e diversificar os pontos de acesso à informação. Entretanto, para assumir a 

posição de provedora de acesso à informação, as bibliotecas precisam rever 
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seus processos, repensando a dimensão dos serviços e produtos 

desenvolvidos, pois o usuário de hoje diferencia-se daquele que “apertava 

parafusos” na era industrial (CARVALHO; KANISKI, 2000, p. 37). 

Diante da explosão informacional e com o avanço das novas tecnologias, 

Cunha (2010) considera que a revolução da biblioteca, nesse contexto, é 

permeada por quatro períodos marcantes que são: era tradicional moderna, 

era automatizada, era eletrônica e, por fim, a era virtual. A esse respeito, 

Santa Anna (2013b) defende que as metamorfoses sofridas pelas bibliotecas 

ao longo das eras apontam para uma mudança crucial nas bibliotecas do 

terceiro milênio, pois, com o advento da sociedade da informação, essas 

organizações adotaram um novo espaço (ciberespaço) e uma nova interface 

que amplia a capacidade comunicativa e interativa com os usuários mundo 

afora, flexibilizando a atuação do usuário em relação aos serviços e produtos 

por elas oferecidos. 

O uso do ciberespaço proporciona a ampliação da oferta de serviços e 

produtos de informação, favorecendo novas formas de acesso e uso da 

informação registrada no ambiente virtual. Surgem, assim, as potencialidades 

das bibliotecas digitais, estando elas relacionadas com o acesso por meio de 

redes a recursos informacionais disponíveis em sistema de base 

computadorizada, de modo a despertar “[...] oportunidade de melhoria da 

qualidade dos produtos e dos serviços da biblioteca que devem visar à 

eficiência, à qualidade, ao serviço orientado ao usuário e ao retorno de 

investimento, mesmo que de forma indireta, otimizando a prestação de 

serviços [...]” (REZENDE, 2000, p. 52). 

Ora, se a internet viabiliza a formação de novos produtos e serviços a 

serem prestados pelas bibliotecas, infere-se que o profissional que a gerencia 

deverá acompanhar essas mudanças advindas com o uso do ambiente digital, 

reconstituindo novas formas, técnicas e métodos biblioteconômicos, com vistas 

a garantir uma efetiva gestão dos produtos e serviços disponibilizados no 

ambiente digital. 

Vê-se que, a internet traz inúmeros benefícios, configurando-se como 

“[...] rede de maior importância para as bibliotecas, funcionando como um 
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canal na localização e recuperação da informação, auxiliando o bibliotecário a 

se tornar um provedor de informação [...]” (MARCHIORI, 1997, p. 2). 

Segundo Alvarenga (2006, p. 97), os fazeres bibliotecários tendem a se 

evoluir para um novo estágio em que as práticas tradicionais de tratamento, 

de gestão e de disseminação sejam aplicadas ao novo ambiente de trabalho. 

Cabe ao bibliotecário que atua nessas ambiências, adaptar-se a situações 

complexas devido às constantes inovações e desafios impostos pela internet. 

Assim, é preciso enfatizar que, com o ambiente digital, “[...] mudam-se os 

meios, sofisticam-se os instrumentos e surgem nomes novos para designar 

coisas novas e velhas. Entretanto, a essência das coisas permanece”. 

Segundo Ribeiro, Chagas e Pinto (2007), essas mudanças permitiram o 

reconhecimento da necessidade de um profissional com formação especializada 

que pudesse tratar tecnicamente os materiais existentes na biblioteca. Desse 

modo, devido à permanência da especialização e da socialização no âmbito das 

bibliotecas contemporâneas, o bibliotecário para acompanhar seus usuários, 

tende a se aperfeiçoar constantemente e se ambientar com as várias 

possibilidades de recursos na sua área (MARTINS, 2001 apud RIBEIRO; 

CHAGAS; PINTO, 2007), valorizando, assim, ações que garantam sua 

formação continuada, de modo a atender as constantes mudanças e 

exigências, tanto da sociedade, quanto dos usuários da informação. 

O aparecimento das bibliotecas digitais juntamente com a 

disponibilização da informação na internet representa a configuração de um 

novo paradigma para os profissionais da informação (BAPTISTA, 2004). Esse 

fato desencadeia uma nova realidade, oferecendo novas oportunidades e 

facilidades aos consumidores da informação, libertando-os “[...] de sua 

dependência de intermediários, eliminando barreiras e proporcionando 

oportunidades para o acesso direto aos produtos de informação em qualquer 

hora ou local e de forma independente [...]” (SILVA; LOPES, 2011, p. 1).  

Nota-se que a informação no espaço digital requer gerenciamento, fato 

esse que demonstra a contribuição das práticas bibliotecárias nesse novo 

espaço interativo. Ademais, 
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[...] uma série de catálogos de bibliotecas já estão acessíveis em toda a 

rede, para que qualquer um, de qualquer lugar do mundo, possa 

pesquisar em recursos bibliográficos os mais variados. Entretanto, 

algumas bases de dados e produtos comercializáveis pela rede irão 

exigir acordos e licenças para que a biblioteca possa acessá-los e 

disponibilizá-los (SHAW, 1994 apud MARCHIORI, 1997, p. 2). 

 

O uso acentuado das TICs no gerenciamento da informação torna-se um 

fator de grandes mudanças, refletindo na formação de novas organizações, 

novos consumidores, logo, também evidencia a definição de novos 

profissionais que lidam com a informação. Muitos se arriscam a afirmar, de 

forma equivocada, que os profissionais e serviços de informação tendem a 

extinguir-se em um futuro próximo. 

No entanto, essas mudanças são desafios a serem superados, e, ao 

contrário, em vez de representarem ameaças, consolidam-se como novidades 

que sustentam a formação de novas e promissoras oportunidades. 

Valentim (2002) considera que o “[...] tripé informação, tecnologias da 

informação e telecomunicações muda a sociedade, e, consequentemente, 

muda suas demandas [...]”. Todavia, os profissionais inseridos no mercado da 

informação devem atuar nesse contexto com uma postura investigativa e 

crítica, “[...] de modo que possam assumir essas mudanças sociais de forma 

natural [...]” (VALENTIM, 2002, p. 125). 

Conforme estudo proclamado por Borges (2004, p. 56), o “[...] avanço 

tecnológico alterou a noção de espaço e de tempo [...]”, ocasionando ao 

mercado consumidor a oferta de serviços e produtos cada dia mais 

sofisticados, provocando o aparecimento de alguns e o desaparecimento de 

outros. Assim, “[...] a tecnologia tornou-se, ao mesmo tempo, ‘oportunidade’ e 

‘risco’” (BORGES, 2004, p. 56).  

Nesse contexto, observa-se que a tecnologia, ao mesmo tempo em que 

desemprega, ela oferece outras formas de trabalho, visando atender às novas 

necessidades geradas. Para Baptista (2004), as tecnologias juntamente com as 

pressões advindas da globalização aumentam o desemprego, porém, ampliam 

as oportunidades de trabalho em níveis mundiais. 

Entende-se que essas mudanças oriundas com a expansão da tecnologia 

viabilizam novas oportunidades, permitindo aos profissionais explorarem 
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melhor suas potencialidades, sendo necessário, para isso, inovar e instruir-se 

continuadamente. No campo da Biblioteconomia, essa tendência tende a 

aflorar-se no decorrer do século XXI. Isso porque, as oportunidades de atuação 

profissional ampliam-se a cada dia, podendo o profissional atuar em novos 

ambientes, com novas funcionalidades, tornando-se um profissional 

requisitado, autônomo, criativo e adaptativo, graças à desinstitucionalização da 

informação. 

 

 

4 UM PROFISSIONAL EM EVOLUÇÃO: NOVAS COMPETÊNCIAS, 

HABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DOS BIBLIOTECÁRIOS 

 

Conforme analisado, o bibliotecário teve seu reconhecimento na 

sociedade mundial a partir do século XIX, em virtude das transformações que 

as bibliotecas atravessavam, sobretudo com o uso de novos artefatos 

tecnológicos, assim como, devido à explosão da informação e com a 

necessidade de atender as exigências do público, com vista a oferecer serviços 

e produtos de qualidade. 

No entanto, a prática bibliotecária data dos primórdios, devido à 

necessidade de organização e preservação dos registros do conhecimento 

gerados pela sociedade. Para Ortega (2004), essa prática apresenta uma longa 

história de atividades de organização e conservação de documentos, desde o 

início da escrita até a época moderna, no século XV, quando recebeu novos 

insumos em função da invenção da imprensa e do Renascimento científico e 

cultural.  

A partir das revoluções científicas do século XVIII, os séculos seguintes 

foram permeados por constantes mudanças no que se refere aos direitos e 

deveres do cidadão e a liberdade de acesso a esses direitos, garantindo para a 

consolidação da cidadania (FIGUEIREDO, 1994). Assim, a profissão de 

bibliotecário torna-se cada vez mais necessária, tendo em vista, um 

profissional capacitado a exercer atividades de organização, por conseguinte, 
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ao auxílio na localização e disponibilização da informação registrada a todos os 

cidadãos. 

Em âmbito brasileiro, as primeiras bibliotecas foram criadas sob 

comando dos jesuítas, e apenas no século XX que o profissional foi legalmente 

reconhecido. Antes disso, no início do referido século, segundo Castro (2000), 

o ensino de Biblioteconomia foi instituído, sendo oferecido pela Biblioteca 

Nacional (tendo influência da escola humanista francesa École de Chartes) e 

pelo Colégio Mackenzie em São Paulo (sob influência tecnicista da escola 

americana Columbia University). 

É apenas no ano de 1962, por meio da Lei 4.084/62, que foi instituída a 

profissão bibliotecária. Segundo esse Diploma, constituem principais 

atribuições desse profissional: atuar na organização, direção e execução dos 

serviços técnicos de repartições públicas federais, estaduais, municipais e 

autárquicas e empresas particulares concernentes às seguintes matérias e 

atividades: o ensino de Biblioteconomia; a fiscalização de estabelecimentos de 

ensino de Biblioteconomia reconhecidos, equiparados ou em via de 

equiparação; a administração e direção de bibliotecas; a organização e direção 

dos serviços de documentação; e, a execução dos serviços de classificação e 

catalogação de manuscritos e de livros raros e preciosos, de mapotecas, de 

publicações oficiais e seriadas, de bibliografia e referência (BRASIL, 1962). 

No artigo sétimo da referida Lei também está descrito que os bacharéis 

em Biblioteconomia terão preferência, quanto à parte relacionada à sua 

especialidade nos serviços concernentes a: padronização dos serviços técnicos 

de Biblioteconomia; inspeção, sob o ponto de vista de incentivar e orientar os 

trabalhos de recenseamento, estatística e cadastro das bibliotecas; publicidade 

sobre material bibliográfico e atividades da biblioteca; planejamento de difusão 

cultural, na parte que se refere a serviços de bibliotecas; organização de 

congresso, seminários, concursos e exposições nacionais ou estrangeiras, 

relativas à Biblioteconomia e Documentação ou representação oficial em tais 

certames (BRASIL, 1962). 

Essa lei estabelece as principais atividades a serem desempenhadas por 

um profissional que possua o Diploma de Biblioteconomia em escola 
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devidamente reconhecida. Também são descritos nessa lei, as obrigações dos 

conselhos de classe em defender os interesses da profissão e das escolas em 

formar profissionais comprometidos em oferecer serviços úteis à sociedade. 

Vê-se que, nessa época, década de 1960, a explosão bibliográfica estava 

consolidando-se, no entanto a revolução tecnológica era vista como um 

acontecimento do futuro. As atribuições dos bibliotecários naquele contexto 

estavam voltadas exclusivamente para a atuação em bibliotecas, atuando, 

sobremaneira, na organização dos acervos bibliográficos impressos e nas 

atividades de gestão das bibliotecas no atendimento aos usuários e às 

demandas informacionais.  

Com a incorporação do bibliotecário na Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), notadamente com sua inserção na categoria de profissional 

da informação, novas atribuições lhe são conferidas. Assim, os profissionais da 

informação 

 

[...] trabalham em bibliotecas e centros de documentação e informação 

na administração pública e nas mais variadas atividades do comércio, 

indústria e serviços, com predominância nas áreas de educação e 

pesquisa. Trabalham como assalariados, com carteira assinada ou como 

autônomos, de forma individual ou em equipe por projetos, com 

supervisão ocasional, em ambientes fechados e com rodízio de turnos. 

Podem executar suas funções tanto de forma presencial como a 

distância (CBO, 2002 apud FIGUEIREDO; SOUZA, 2007, p. 13, grifo 

nosso). 

 

Segundo os autores supramencionados, esses profissionais, 

eventualmente, trabalham em posições desconfortáveis durante longos 

períodos e sob pressão, levando à situação de estresse. As condições de 

trabalho são heterogêneas, variando desde locais com pequeno acervo e sem 

recursos informacionais a locais que trabalham com tecnologia de ponta. 

Conforme exploram Figueiredo e Souza (2007), com base na CBO 

(2002), constatam-se novas considerações do trabalho bibliotecário em face 

dos novos desafios impostos pela sociedade contemporânea, sobretudo, com a 

chegada das TICs e a disponibilização dos serviços e produtos 

biblioteconômicos no ambiente digital. 

O referido documento trabalhista garante que o bibliotecário pode atuar 

em unidades de informação com vínculo empregatício, como pode atuar de 
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forma autônoma, na prestação de serviços. Também se alude sua participação 

em outros ambientes que não sejam as bibliotecas presenciais, podendo ele 

atuar na oferta de produtos e serviços por meio do ambiente digital (BRASIL, 

CBO, 2002). 

No entanto, mesmo estando respaldado por esses documentos legais, 

infere-se que, as problemáticas surgidas com o uso acentuado das novas 

tecnologias requerem um profissional detentor de novas competências e 

habilidades, a fim de expandir suas práticas para outras instâncias, conforme 

demandado pela sociedade.  

Na visão de Madureira e Vilarinho (2010, p. 103), vive-se, na atualidade, 

"[...] um processo evolutivo das bibliotecas e da informação registrada e o 

bibliotecário precisa se preparar para assumir sua identidade de ‘cibertecário’. 

Nesse sentido, ele é um desbravador, um pioneiro e o que produzir será a base 

de uma nova visão de biblioteca e informação".  

Nesse enfoque, atentando-se ao quinto postulado de Ranganathan 

(2009), Santa Anna (2013a) disserta que as bibliotecas são organismos em 

crescimentos e o bibliotecário também deve acompanhar essa (r)evolução, 

adentrando-se às novas concepções paradigmáticas, a fim de garantir sua 

importante função, qual seja, mediar a todos, informação de qualidade, 

independente dos recursos, dos métodos e demais instrumentos empregados. 

 

 

4.1 O MODERNO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO 

 

A sociedade contemporânea trouxe mudanças para todas as áreas do 

conhecimento, despertando a necessidade dos profissionais reverem suas 

práticas e adequá-las às novas necessidades demandadas por instituições e 

por usuários. Diante da gama de desafios impostos, faz-se necessário a 

adequação profissional ao trinômio: tecnologias, inovação e aprimoramento 

(SANTA ANNA; PEREIRA; CAMPOS, 2014). 

Um das alternativas encontradas pelas ciências, tendo em vista viabilizar 

ações para resolveram questões problemáticas do mundo atual, é a utilização 
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da interdisciplinaridade. Ter conhecimento amplo de vários campos do saber é 

uma atividade requerida principalmente no universo da Biblioteconomia, 

devendo os bibliotecários ampliarem suas competências, “[...] possuir um 

conhecimento íntimo dos territórios intelectuais das disciplinas e dos atalhos 

entre eles [...]” (MCGARRY, 1999, p. 170). 

As novidades que permeiam o contexto social e que são refletidas nos 

fazeres bibliotecários vêm sendo uma das maiores preocupações tanto de 

profissionais, órgãos de classe, academia quanto de pesquisadores da área. As 

interferências acometidas pelas inovações tecnológicas aos serviços 

biblioteconômicos instigam os profissionais da área a (re)definirem seus 

métodos e processos de trabalho, com vistas à adequação das demandas, bem 

como à adaptabilidade da prática profissional. 

Segundo Santa Anna, Pereira e Campos (2014), instigados com essas 

preocupações, vários estudos foram realizados no sentido de conferir as novas 

competências e habilidades direcionadas aos bibliotecários. O ponto inicial 

dessas discussões é evidenciado a partir dos estudos financiados pela extinta 

Federação Internacional de Bibliotecários (FID), no ano de 1992, sendo 

aperfeiçoado, logo em seguida, com as pesquisas de Ponjuan Dante (2000).  

Em linhas gerais, esses estudos dizem respeito ao novo perfil que o 

bibliotecário deve adquirir em face dos acontecimentos advindos da Sociedade 

da Informação. Os bibliotecários, diferente das competências que lhe foram 

conferidas desde o início da oficialização da profissão, devem adquirir as 

características de um profissional inovador, denominado de Moderno 

Profissional da Informação (MIP).  

As competências do MIP não podem ser analisadas sobre uma ótica 

excludente das características que durante muito tempo representou a base da 

profissão de bibliotecário. Silveira (2008, p. 88) discute que “[...] construir um 

novo perfil de atuação para os bibliotecários e inseri-los no rol das atividades 

que impulsionam o moderno mercado da informação exigiu repensar os 

atributos que por longa data definiram o saber biblioteconômico”. A formulação 

dessas competências deve levar em consideração, os desafios 
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contemporâneos, as novas demandas surgidas no meio social e levar em 

consideração as práticas tradicionais da profissão. 

Os fazeres biblioteconômicos na forma como foram concebidos com a 

regulamentação da profissão no Brasil, em meados do século XX, estavam 

voltados para atividades técnicas junto aos itens informacionais, constituídos, 

em grande parte, por livros. Assim, o bibliotecário deveria “[...] possuir uma 

formação voltada para a preservação da cultura humana; para o apoio à 

educação como suporte ao processo de ensino-aprendizagem; para o estudo; à 

pesquisa e para o planejamento e administração dos recursos informacionais 

[...]” (SILVEIRA, 2008, p. 89). 

Na atualidade, esses fazeres são regidos por novas competências, tendo 

como fundamentação teórico-prática “[...] ampliar o escopo de conhecimentos 

necessários à concretude de seu fazer profissional, tendo em vista priorizar 

premissas como: planejamento, gerência e processamento de sistemas de 

informação, além da concepção e uso das recentes tecnologias da informação 

e da comunicação – TICs” (SILVEIRA, 2008, p. 89). 

A chegada do terceiro milênio foi marcada com o estabelecimento de 

quatro competências e inúmeras habilidades, elaboradas no IV Encontro de 

Diretores das Escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação do Mercosul, 

realizado no ano de 2000, em Montevidéu. Como produto desse evento, foram 

formalizadas as seguintes competências: competências de Comunicação, 

Técnico-Científica, Gerenciais, Sociais e Políticas (VALENTIM, 2000). 

As competências de Comunicação e Expressão dizem respeito às 

atividades de capacitar e orientar os usuários para um melhor uso dos recursos 

informacionais disponíveis em uma unidade de informação. Também referem-

se à elaboração de produtos de informação (bibliografias, catálogos, guias, 

índices, disseminação seletiva da informação etc.), e planejamento e execução 

de estudos de usuários dos sistemas de informação (SILVEIRA, 2008). 

As competências Técnico-Científicas envolvem o desenvolvimento e 

execução do processamento de documentos em distintos suportes, unidades e 

serviços de informação. Também abarcam as atividades de selecionar, 

registrar, armazenar, recuperar e difundir a informação gravada em qualquer 
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meio para os usuários de unidades, serviços e sistemas de informação; por 

fim, também contemplam o ato de planejar, constituir e manipular redes 

globais de informação (SILVEIRA, 2008). 

Quanto às competências Gerenciais, Valentim (2000, p. 20) destaca-as 

como aquelas voltadas para a gestão, abrangendo, holisticamente, as ações de 

“[...] formular, dirigir, administrar, organizar e coordenar unidades, sistemas, 

projetos e serviços de informação [...]”. Ponjuan Dante (2000) sintetiza essas 

competências como os pilares para uma atuação efetiva, de modo que o 

profissional tenha espírito de gestão e liderança, construindo mecanismos que 

viabilizem a criação, a comunicação e a consolidação da informação entre 

todos os atores da unidade informacional. 

As competências Sociais e Políticas afloram para o papel social do 

bibliotecário, devendo expandir seu fazer além das paredes da unidade. Para 

Valentim (2000 apud SANTA ANNA; PEREIRA; CAMPOS, 2014, p. 80), nesse 

quesito, caberá ao profissional fomentar uma atitude “[...] aberta e interativa 

com os diversos atores sociais (políticos, empresários, educadores, 

trabalhadores e profissionais de outras áreas, instituições e cidadãos em geral) 

que configuram o atual ciclo informacional [...]”. 

Quanto às habilidades delegadas a esses profissionais, é importante 

destacar que não há limites, podendo o profissional investir em sua formação 

continuada, tendo em vista consolidar a melhoria contínua de seus fazeres. 

Valentim (2000) descreve as principais habilidades propostas no IV Encontro 

de Diretores das Escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Dentre 

essas habilidades, destacam-se: utilizar as metalinguagens pertinentes à 

preservação, organização e disseminação da informação; demarcar campos 

específicos e integrar conteúdos de áreas correlatas em uma perspectiva 

multidisciplinar; processar documentos, quaisquer que sejam os suportes, 

linguagens e formatos de acordo com as teorias, paradigmas, métodos e 

técnicas da área; desenvolver ações pedagógicas voltadas para melhoria do 

desempenho profissional e para ampliação do conhecimento em geral; 

responder às demandas sociais determinadas pelas transformações que 

caracterizam o mundo contemporâneo, dentre outras. 
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A demonstração acerca da evolução da biblioteca e do bibliotecário em 

fase dos desafios impostos pela atual sociedade, sobretudo com o 

desenvolvimento e uso das novas tecnologias nos serviços de informação, e 

diante das novas competências e habilidades a serem adquiridas pelos 

bibliotecários, mostram que eles adquirem um perfil diversificado. 

Com esse perfil interdisciplinar e inovador ele pode, também, atuar em 

inúmeros e diferenciados ambientes, podendo atuar na prestação de serviços 

de informação, de forma autônoma, tornando-se um profissional independente 

e com espírito empreendedor. 

 

 

4.2 A QUESTÃO DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO 

 

Institucionalizar significa estar ligado a uma instituição, adentrando-se a 

valores, políticas e objetivos conjuntamente construídos e seguidos. 

Desinstitucionalizar significa, grosso modo, deixar de ser institucionalizado 

(FERREIRA, 1999). No âmbito das profissões, o profissional 

desinstitucionalizado é aquele que não possui vínculos empregatícios com as 

organizações, prestando serviços de foram autônoma/independente. 

A desinstitucionalização na Biblioteconomia não é uma discussão recente, 

pois foi proposta por Lancaster (1983), desde as últimas décadas do século XX. 

Segundo ele, o bibliotecário que exerce atividades fora das bibliotecas ou de 

organizações, sobretudo no ramo da prestação de serviços a diferentes 

empresas, caracteriza-se como um agente de informação, considerado como 

um bibliotecário free-lance. 

Durante muitos anos, Lancaster atuou em bibliotecas públicas inglesas e 

em organizações privadas norte-americanas, atuando na organização da 

informação junto a sistema de recuperação da informação tanto manuais 

quanto automatizados, o que lhe proporcionou grande conhecimento acerca do 

futuro das atividades bibliotecárias com o crescimento da internet. 

Embora a internet ainda não estivesse sendo utilizada por bibliotecas na 

disponibilização de serviços e produtos de informação, Lancaster já previa os 
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reflexos que as novas tecnologias proporcionariam às bibliotecas físicas e aos 

profissionais que lidam com a informação nesses espaços. No entanto, 

Lancaster considerava a evolução tecnológica, no âmbito das bibliotecas, como 

a “mola propulsora” que ampliaria os fazeres biblioteconômicos, extrapolando-

os para ambientes aquém da instituição biblioteca. 

  Na contemporaneidade, essa profecia confirma-se a cada dia. A 

informatização da informação somente representa ameaça para aqueles 

profissionais que não são inovadores e que não buscam a instrução a ponto de 

não conseguirem adequarem-se ao novo contexto. Assim, as novas tecnologias 

viabilizam oportunidades de maior reconhecimento da Biblioteconomia e sua 

importância para a sociedade (LANCASTER, 1994). 

Essa ampliação representaria a ascensão do profissional da área que, 

deixaria de atuar de forma camuflada apenas em instituições de informação, 

como as bibliotecas e centros de documentação, para atuar em outras 

ambiências, desenvolvendo serviços de informação dos mais variados. Com 

base na obra de Lancaster (1983), Baptista (2000) afirma que a 

desinstitucionalização corresponde à aplicação de habilidades profissionais 

bibliotecárias em ambientes que ultrapassam os muros das bibliotecas. 

Conforme pesquisa de Costa e Moraes (1992), o processo de 

desinstitucionalização na Biblioteconomia - que vem de encontro com a 

dependência da profissão à biblioteca e contribui para o desenclausuramento 

do profissional, à busca do público potencial que deve servir - não é novo. 

Lancaster observa que, no passado, alguns profissionais já exerciam suas 

funções fora do âmbito da biblioteca. Ele cita como exemplo os bibliógrafos de 

assuntos filiados à biblioteca da universidade alemã que, no início do século, 

trabalhavam diretamente nos departamentos correspondentes à sua própria 

área de especialidade. 

Vislumbra-se a partir das discussões em torno da desinstitucionalização 

na Biblioteconomia, que os campos de atuação dos bibliotecários tendem a 

aumentar à medida que o profissional reconhece seu potencial em prestar 

serviços de forma individual ou de forma coletiva, utilizando suas 

competências no gerenciamento da informação, assim como em sanar outras 
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necessidades sociais. Nesse contexto, surgem diferentes nomes direcionados 

ao bibliotecário, tais como: agente da informação (PAIVA, 1990), profissional 

da informação (MUELLER, 1996), consultor informacional/profissionais 

independentes (BAPTISTA, 2000). Independente da nomenclatura que 

recebam, o importante é considerar a ampliação dos campos de atuação do 

bibliotecário contemporâneo. 

Assim, o bibliotecário, de qualquer forma, amplia os horizontes da 

profissão, podendo atuar no gerenciamento da informação, semelhantemente 

às atividades profissionais realizadas em bibliotecas físicas, podendo atuar 

também em outros setores da sociedade, como o setor cultural, garantindo 

efetivação de seu papel social, na construção de uma sociedade mais cidadã.  

Portanto, conforme descrito por Santa Anna, Gregório e Gerlin (2014), 

de que as bibliotecas na atualidade revestem-se de atividades diversificadas, 

fomentando ações educacionais, culturais e sociais, infere-se que o 

bibliotecário pode atuar no mercado, também, de forma autônoma em prol das 

causas sociais, atuando como agente cultural e educacional, garantindo a 

efetivação de uma sociedade mais democrática, inclusiva e igualitária 

(DUDZIAK, 2007). 

No que se refere à atuação na prestação de serviços em prol da gestão 

da informação, Paiva (1990, p. 48) discute que, o profissional da informação, 

diante das novas oportunidades surgidas, adquire o status de um agente de 

informação. Segundo essa autora, no mercado moderno, 

 

surgem novas atividades, que fogem totalmente àquelas efetuadas 

tradicionalmente em bibliotecas e centros de documentação e 

informação. A maioria dessas atividades está de alguma forma 

relacionada à automação de serviços. Consultores, indexadores, 

especialistas da informação e agentes da informação são um exemplo de 

novas carreiras dentro da profissão do bibliotecário, para aqueles que 

exercem essas atividades. 

 

Pereira (2014) acredita que o trabalho em bibliotecas é louvável, porém 

não é restrito para os bibliotecários que, mesmo com as funções apreendidas 

nas instituições de ensino voltadas ao tradicional, é fundamental que os 

bibliotecários sejam reconhecidos pelo seu próprio grupo e pela sociedade 
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como profissionais aptos para atuar em qualquer tipo de ambiente onde a 

informação é o principal “produto”. 

Não resta dúvida de que o bibliotecário ao desinstitucionalizar-se deixará 

de atuar apenas nas bibliotecas para exercer atividades em outras 

organizações, contribuindo na gestão da informação e do conhecimento 

organizacional, selecionando informação de qualidade a auxiliar nos processos 

decisórios. Segundo o estudo de Milano e Davok (2009, p. 254), esse 

profissional surge nesse segmento prestando serviços de consultoria 

informacional em sua área de formação e auxiliando na transformação da 

informação em conhecimento. Desse modo, 

 

como gestor da informação, ele sabe que a informação é a matéria 

prima do conhecimento, podendo assim atuar de forma direta ou 

indireta nas organizações. Nessa direção, é importante conhecer a 

atuação desse profissional na área de consultoria, para que os serviços 

prestados possam ser completados e aperfeiçoados. 

 

Surge, nesse contexto, o trabalho na área da consultoria informacional, 

que, para Silva (2005), quem opta por trabalhar em consultoria tem maior 

segurança nas instabilidades do que a pessoa que está empregada. Isso 

porque quem mantém vínculo empregatício durante muitos anos – e por isso 

acredita ser estável – tem menos possibilidades de concorrer no mercado, caso 

seja demitido, do que o profissional de consultoria, que está no mercado todos 

os dias. 

Como consultor informacional, o profissional da Biblioteconomia 

extrapola seus fazeres, atuando na prestação de serviços de assessoria e 

consultoria, seja junto às unidades de informação, como junto a outras 

empresas ou junto a pessoas físicas. O profissional, nesse ramo, pode prestar 

assessoria técnica a publicações; subsidiar informação para tomada de 

decisões; assessorar no planejamento de espaço físico da unidade de 

informação; participar de comissões de normatização; realizar perícias; 

elaborar laudos técnicos; realizar visitas técnicas; assessorar a validação de 

cursos; participar de atividades de biblioterapia; preparar provas para 

concursos; e participar de bancas de concursos (MILANO; DAVOK, 2009). 
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Em tempos de globalização e em meio ao crescimento das TICs, a 

desinstitucionalização permeia o contexto de todas as profissões, cabendo aos 

profissionais saber reconhecer e retirar proveito dessas novas circunstâncias. 

Desse modo,  

 

se o cenário econômico mostra que existe diminuição da oferta de 

emprego, por outro lado acontece o fenômeno da terceirização e a 

possibilidade de se trabalhar com a prestação de serviços. Se a 

tecnologia tem se mostrado favorável, deve ser dominada, evitando 

assim invasões de outras áreas e transformando concorrentes em 

parceiros. É uma época de mudanças e não de acomodação [...] 

(BAPTISTA, 2000, p. 91). 

 

O bibliotecário desinstitucionalizado desmistifica o estereótipo atribuído 

aos bibliotecários tradicionais, de que eles representam apenas mero 

“guardadores de livros”. Também são refutadas as constantes especulações 

acerca da extinção desse profissional com o desaparecimento do livro e das 

bibliotecas físicas. Ao contrário do que afirmam essas especulações, o 

bibliotecário possui um futuro promissor, no decorrer dos próximos anos, em 

relação ao novo papel da informação e sua utilidade na sociedade. 

Na sociedade da informação, a autoimagem do bibliotecário está 

mudando com o aumento de profissionais que lidam com a "informação" no 

mercado de trabalho. Os bibliotecários estão mostrando que não são só 

pessoas que lidam unicamente com a organização de bibliotecas, mas com 

informação e documentação — o que lhes proporciona um campo bem mais 

completo de atuação (PAIVA, 1990). 

Fica evidenciado que, ao adentrar-se à desinstitucionalização, o 

bibliotecário, por tornar-se independente, certamente adquire características 

empreendedoras. Segundo Valentim (1998), o mercado de trabalho destinado 

a esses profissionais ainda representa uma minoria no contexto brasileiro, 

diferente do que já vem ocorrendo em outros países, principalmente em países 

desenvolvidos (BAPTISTA, 2000).  

O profissional com perfil empreendedor deve ter uma visão proativa, ter 

vontade de aprender e inovar, utilizando-se do aprendizado e do marketing, no 

intento de conquistar novos mercados. Logo: 
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neste mercado livre é necessário um profissional bibliotecário mais 

empreendedor, mais ousado. Para o terceiro milênio o profissional da 

informação deverá ser mais observador, empreendedor, atuante, 

flexível, dinâmico, ousado, integrador, proativo e principalmente mais 

voltado para o futuro. A formação, portanto, deve estar voltada para a 

obtenção de um profissional que atenda essas características 

(VALENTIM, 1998, p. 112). 

 

A formação continuada do profissional certamente constitui a “veia-

mestra” para adequar-se a essas novas ambiências e conseguir atuar com 

êxito em um mercado competitivo e globalizado, típico da contemporaneidade. 

Conforme destacou Baptista (2000), o profissional precisa atualizar-se, investir 

na educação continuada, fortalecer as associações de classe e principalmente 

analisar as ameaças e transformá-las em oportunidades. 

Nessa empreitada, evidencia-se uma participação colaborativa de vários 

elementos ligados ao universo da Biblioteconomia, de modo que esforços 

sejam envidados no sentido de que essa desinstitucionalização não seja uma 

utopia ou a realidade de uma minoria, mas que seja a esperança de novos 

rumos e progressões para toda a classe bibliotecária.  

Assim, tanto profissionais, quanto movimento associativo, escolas de 

formação, conselhos regionais e federais e sindicatos devem viabilizar ações de 

divulgação dessas novas necessidades, transmitindo aos profissionais e à 

sociedade essa nova contribuição que a Biblioteconomia tem a oferecer, 

contribuindo para solucionar inúmeros problemas advindos com os paradigmas 

contemporâneos. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste estudo, é possível confirmar que o bibliotecário, durante 

toda sua trajetória evolutiva, esteve fortemente atrelado à instituição 

biblioteca, caracterizando-se como um profissional institucionalizado, 

realizando atividades das mais variadas, tendo em vista o contexto dos 

diferentes períodos históricos e utilizando as tecnologias até então disponíveis 

em cada período. 
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Analisando a literatura sobre evolução das bibliotecas ao longo da 

história, foi possível constatar que essas instituições durante muito tempo 

estiveram voltadas para o armazenamento, preservação e conservação da 

informação registrada. Contudo, especificamente com o desenvolvimento da 

tecnologia impressa, novos rumos foram sendo conduzidos, tornando a 

biblioteca um organismo em mutação, adentrando-se ao perfil dos usuários e à 

democratização e socialização das informações, no intento de viabilizar a 

produção de conhecimento. 

A revolução tecnológica esteve presente em todos os estágios de 

desenvolvimento das bibliotecas, porém, com o surgimento das TICs, típicas 

da sociedade contemporânea, esses novos artefatos garantem novas 

estruturas e funcionalidades às bibliotecas, potencializando-as a gerenciar e 

disseminar informação a todas as instâncias, tornando os processos de 

trabalho cada dia mais inovadores. 

O surgimento da internet e a disponibilização dos produtos e serviços 

biblioteconômicos em ambiente virtual favoreceram o desdobramento de novos 

paradigmas no âmbito da indústria da informação, por conseguinte, 

desencadeou o surgimento de novas ambiências à Biblioteconomia. Assim, 

tanto as unidades de informação, quanto os profissionais que as gerenciam são 

afetados, de modo que a prática bibliotecária é redefinida, adquirindo os 

bibliotecários, novas competências, habilidades e atribuições, com vistas a 

torná-los adaptados em uma sociedade complexa. 

Diante dessa atual conjuntura, o bibliotecário moderno deixa de ser um 

profissional que realiza unicamente processos técnicos e tradicionais na 

informação, para adquiri status de um Moderno Profissional da Informação, 

dotado de inúmeras competências que vão caracterizá-lo como um profissional 

diversificado, podendo exercer suas práticas em outros campos de atuação.  

Diante dessas contingências, o estudo constata o surgimento de um 

profissional desinstitucionalizado, que além de exercer suas atividades 

tradicionais nas bibliotecas, poderá, outrossim, atuar como profissional 

independente, atuando como assessor, consultor, agente de informação, 

contribuindo tanto no gerenciamento e disponibilização de informações para 
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pessoas físicas quanto jurídicas, como poderá exercer, também, de forma 

autônoma, ações educacionais e culturais, consolidando seu papel de agente 

de transformação social. 

Por meio desse novo perfil profissional do bibliotecário na sociedade 

atual, presume-se que ele, ao adquirir uma postura inovadora, certamente irá 

adquirir uma visão empreendedora, investindo em sua formação continuada e 

na aquisição de novos e diferentes conhecimentos, fato esse que garantirá sua 

permanência no mercado por longos tempos, desencadeando seu 

reconhecimento pela sociedade e sua importância no desenvolvimento social. 

Com essa postura, desmistifica-se toda e qualquer especulação e previsão 

exagerada a respeito da extinção desse profissional em face dos desafios 

contemporâneos.  

Também confirma-se, com base nessas reflexões, que o bibliotecário 

contemporâneo mudou seu perfil profissional, deixando de ser um guardião de 

livros para se um profissional desinstitucionalizado. Assim, com essas 

transformações faz-se necessário a reformulação da legislação que assegura o 

exercício profissional, de modo a contemplar essas novas potencialidades na 

qual o bibliotecário utilizará a fim de solucionar inúmeros problemas sociais e 

garantir sua ascensão no decorrer dos tempos futuros. 
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CAPÍTULO VI 

 

DESINSTITUCIONALIZAR A BIBLIOTECA À LUZ DA FUNÇÃO SOCIAL 

 

Maria Aparecida de Mesquita Calmon 

Suelen de Oliveira Campos 

Jorge Santa Anna 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A biblioteca é uma das instituições mais antigas do mundo. Embora 

tenha sido estruturada, utilizada e gerida de forma diferente ao longo dos 

tempos, sua capacidade de adaptação em face das transformações sociais 

torna-a um organismo mutante, o qual acompanha as mudanças e se renova 

constantemente, garantindo sua perpetuação.  

Das páginas em argila às páginas da internet, a biblioteca vem servindo 

o ser humano, principalmente à atividade de organização, tratamento, 

preservação e disseminação da informação produzida na sociedade. É claro 

que o modelo de biblioteca na qual o concebemos na modernidade muito se 

distancia da concepção adotada nos diferentes períodos históricos, sobretudo 

diante de sistemas ideológicos e hegemônicos.  

No entanto, percebe-se, no decorrer dos tempos, que a biblioteca 

sempre se colocou a serviço de alguém, logo, ela torna-se uma instituição 

auxiliar, que contribui, que oferece, que acolhe, que tenta solucionar 

problemas, que transforma.  

A literatura apresenta grande quantidade de discussões a respeito das 

diversas funções exercidas pela biblioteca. No mundo contemporâneo, diversos 

estudos confirmam sua função informacional e educativa, mas também 

reconhecem o seu papel social, de modo que biblioteca e sociedade sejam 

cúmplices na produção de conhecimento e na melhoria da qualidade de vida 

dos indivíduos.  



 
117 

 

 

O uso de tecnologias digitais, certamente, é um dos fenômenos mais 

interferentes na necessidade de se redefinir a biblioteca e o bibliotecário. 

Atrelado a isso, tem-se o discurso acerca da interferência da biblioteca na vida 

dos indivíduos, os quais, por meio do acesso à informação e educação, 

tornam-se capazes de exercer seus direitos e deveres, o que confirma, a 

relação da biblioteca com a prática cidadã. 

Com a chegada do século XXI, diante das transformações socais, com o 

aumento da produção bibliográfica e com a utilização das tecnologias 

contemporâneas, parece que a biblioteca perde, para alguns, essa parceria e 

reciprocidade que possui com o ser humano. De forma equivocada e até 

exagerada, muitos se arriscam a afirmar que ela poderá ser extinta da 

sociedade do futuro.  

É evidente que a evolução tecnológica viabilizou novas formas de 

gerenciamento da informação. De forma estratégica, a biblioteca utiliza dessas 

tecnologias, permitindo que as práticas bibliotecárias presentes nas bibliotecas 

físicas sejam transferidas para a realidade virtual, sem, contudo, dispensar as 

práticas biblioteconômicas.  

Não se pretende, neste texto, discorrer acerca dessa nova realidade que 

se afora para a biblioteca moderna, pois muitos estudos já versam sobre essa 

temática. Nem, tampouco, discutir a realidade atual, em que muitas bibliotecas 

estão se tornando ambientes híbridos, oferecendo produtos e serviços em 

diferentes formatos, tecnologias e recursos de acesso.  

Mas, convém destacar que, as tecnologias contemporâneas não excluem 

as práticas bibliotecárias, ao contrário, ampliam a cada dia as possibilidades da 

atuação bibliotecária. Por conseguinte, pode-se afirmar que a biblioteca do 

futuro não será extinta, como consideram alguns, mas, ao contrário, será 

disponibilizada no novo ambiente de socialização: o ciberespaço.  

Sendo assim, as bibliotecas físicas, certamente deixarão de existir ou 

transformar-se-ão em verdadeiros “museus”. Essa constatação, embora esteja 

provado que exigirá muito tempo para ser concretizada, vem sendo bastante 

discutida.  



 
118 

 

 

Assim, este estudo traz à baila fundamentos teóricos e reflexões que 

refutam a constatação acima descrita. Ora, pensemos: se há consenso, na 

atualidade, de que a biblioteca possui uma dupla função, ou seja, função 

informacional e função social, logo, por meio das bibliotecas virtuais, a função 

informacional passará a ser desempenhada por essas modalidades de 

biblioteca. 

Porém, ainda restará às unidades tradicionais (bibliotecas físicas) a 

realização da função social, de modo que a função social caracterizará a 

biblioteca como ambiente de socialização, de trocas de ideias, experiências, 

um verdadeiro espaço de convivência. 

 

 

2 MÉTODO DA PESQUISA  

 

Devido ao aspecto teórico desta pesquisa, a metodologia será sustentada 

na pesquisa bibliográfica, realizada por meio de levantamentos bibliográficos 

em livros, artigos e trabalhos acadêmicos que descrevem a função social da 

biblioteca.  

Por meio do embasamento à função social da biblioteca, será discorrido 

acerca da importância dessa função e sua contribuição para assegurar a 

existência da biblioteca no futuro. Também serão utilizados como fundamentos 

teóricos para garantir o alcance do objetivo proposto, reflexões propostas por 

alguns autores brasileiros da área que também concordam com essa visão, 

considerando a transformação da biblioteca em ambientes de convivência, 

garantindo, assim, sua permanência por longas gerações.  

Os livros utilizados na pesquisa referem-se a publicações renomadas da 

área de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Os artigos e trabalhos 

acadêmicos foram recuperados do portal de periódicos da Capes e do acervo 

da biblioteca virtual Scielo.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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As sociedades modernas trazem como principal fator de inovação no 

comparativo com as sociedades antigas, a preocupação com alguns conceitos 

como: cidadania, igualdade, democracia, diversidades, cultura, 

multiculturalismo, dentre outros.  

O Estado democrático possui em sua essência o dever de garantir o 

pleno respeito pelas diferenças, tornando possível que indivíduos usufruem de 

seus direitos e deveres, comportando-se como cidadãos vinculados a uma 

nação.  

Ao analisarmos esses conceitos, percebemos o quanto a função social do 

Estado vem à tona, sobretudo em uma sociedade diversificada, considerada 

como multicultural. E, garantir a concretização dessa função é um dever que 

compete a governantes e instituições.  

O conceito “biblioteca multicultural” foi proposto pela Federação 

Internacional de instituições bibliotecárias (IFLA) e pela Organização das 

Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO), em 2008 e 

refere-se, sobremaneira, às bibliotecas públicas que devem disponibilizar 

acesso a todos de forma igualitária.  

Segundo esse manifesto, a igualdade e o respeito devem prevalecer 

nesses ambientes, configurando-os como legítimo espaço público, cujo objeto 

principal seja “[...] atender as demandas sociais, oferecendo oportunidade 

igualitária e democrática a todo cidadão que faz uso do seu espaço [...]”, não 

apenas para buscar conhecimento ou cultura, mas também “[...] para fazer 

deste espaço, palco para as reflexões diárias, para o debate participativo de 

todos os problemas sociais e necessidades de cada cidadão” (BARROS, 2002, 

p. 133, grifo nosso).  

Observa-se que as bibliotecas, ao exercerem a função social, estão 

cumprindo o dever de serem instituições sociais que se colocam a serviço de 

acolher os indivíduos que estão inseridos no multiculturalismo. A função 

cultural atribuída às bibliotecas há muito tempo vem sendo tratada pela 

literatura.  
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Aquino (2004) considera que as mutações sofridas pelas bibliotecas 

caracterizaram-nas como espaços de informação, saber, conhecimento e 

cultura. Mey e Silveira (2009) defendem que as bibliotecas existem para 

viabilizar alternativa, possibilidade e oportunidade às pessoas. Ainda discutem 

que as bibliotecas são espaços de liberdade, capazes de mudar a história da 

humanidade.  

De acordo com Ribas e Ziviani (2007), as bibliotecas devem se tornar 

ambientes de convivência, oferecendo diversas atividades culturais, recreação, 

entretenimento e lazer, dentre outras atividades procuradas pelos cidadãos da 

comunidade. No entendimento dessas autoras, o papel social do profissional da 

informação, juntamente com a biblioteca moderna é de extrema utilidade, 

atuando de forma estratégica na disseminação da informação e utilizando-a 

como instrumento e recurso de mobilização nas lutas por melhores condições 

de vida da sociedade.  

As bibliotecas tendem a se tornar centros de referência, um papel que, 

segundo Almeida Junior (1997), já deveria caber à biblioteca pública. Segundo 

esse autor, as bibliotecas devem estar abertas para fornecer informação 

utilitária para a sociedade, ou seja, um centro de acolhimento que fornece 

informações sobre emprego, saúde, cultura, lazer, dentre inúmeras 

necessidades existentes no cotidiano das pessoas.  

Além de fornecer serviços utilitários à comunidade, ao caracterizar-se 

como ambientes de convivência, a biblioteca torna-se espaços abertos para a 

comunidade, permitindo que os objetivos da biblioteca “[...] sejam moldados 

conforme as necessidades e desejos deste grupo, incluindo os referentes ao 

lazer” (GONÇALVES, 2011, p. 134-135).  

Ainda discutindo acerca do lazer, entretenimento e ações culturais, é 

importante mencionar, segundo proferido no manifesto da IFLA e UNESCO 

(2013), a respeito do papel das bibliotecas públicas que devem fornecer 

recursos e serviços em diversos suportes, de modo a ir ao encontro das 

necessidades individuais ou coletivas, no domínio da educação, informação e 

desenvolvimento pessoal, e também de recreação e lazer.  
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Conforme disposto nesse mesmo documento, as bibliotecas 

desempenham “[...] um papel importante no desenvolvimento e manutenção 

de uma sociedade democrática, ao dar aos indivíduos acesso a um vasto 

campo de conhecimento, ideias e opiniões” (IFLA, 2013, p. 13, não 

paginado, grifo nosso).  

Discutindo acerca do papel do bibliotecário no futuro, entende-se que 

esse profissional poderá atuar em vários segmentos onde demande 

informação, cultura e lazer (DARABENSTOTT; BURMAN, 1997). Os autores 

citados proferem ainda que as bibliotecas e seus profissionais deverão oferecer 

serviços voltados à capacitação dos usuários e o mais importante a esse 

profissional será saber “[...] trabalhar com indivíduos e grupos em vários 

tipos de disciplinas e, mais ainda, estar habilitado ao manejo de bens 

culturais, intelectuais” (DARABENSTOTT; BURMAN, 1997, p. 12, grifo nosso).  

A função social da biblioteca está intensamente imbricada nas questões 

culturais. Santa Anna, Gregório e Gerlin (2014) evidenciam que o bibliotecário 

deve atuar de forma social, preocupado com a formação cidadã dos indivíduos, 

inserindo-se no contexto cultural, atuando como agente que dissemina e 

preserva a cultura de uma localidade.  

Por fim, vê-se que, na atualidade, pelo menos na realidade brasileira, as 

bibliotecas exercem com mais intensidade as funções informacionais do que 

sociais. Se a sociedade passasse a perceber a função social da biblioteca, 

certamente novas percepções seriam construídas a respeito do futuro da 

biblioteca.  

Na realidade brasileira ainda estamos presos à função informacional 

apenas; no entanto, como exemplifica Lemos (2008), no contexto europeu, 

essa realidade já vem sendo percebida, garantindo a permanência da 

biblioteca nas sociedades vindouras.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio dos argumentos propostos neste ensaio, percebe-se a 

importância que a biblioteca exerce na sociedade, extravasando as atividades 
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puramente informacionais e institucionalizadas, como consideram muitos. 

Constata-se que, a trajetória evolutiva demonstra o quanto a biblioteca é 

adaptativa e estratégica ao buscar novas formas de intervenção na sociedade. 

Acredita-se, com base nessas considerações, que a função social da 

biblioteca abrirá novos espaços de trabalho, tornando-as centros de 

convivências, o que garantirá sua permanência no futuro, refutando, assim, 

previsões exageradas e equivocadas.  

Ao envolver-se com as questões sociais, a biblioteca torna-se um 

ambiente democrático e, a partir disso, a função informacional ganha outras 

dimensões, atuando no contexto de vida dos usuários, de modo que a 

informação oferecida pelas bibliotecas possa agregar valor na vivência social. 

 Essa transfiguração oferecida pela função social permite que as práticas 

informacionais realizadas nos acervos impressos, principalmente, tornem-se 

desvinculadas da instituição mantenedora, ou dos suportes que possibilitam o 

registro e a guarda informacional. Essa modificação confirma que a biblioteca, 

o profissional que a sustenta e a própria Biblioteconomia tendem a se tornar 

cada vez mais desinstitucionalizados, ou seja, contemplam instâncias muito 

mais genéricas que extravasam os limites físicos dos acervos informacionais. 

Com efeito, para que a função social se manifeste, a biblioteca assume 

uma postura diferente, de modo a romper velhos paradigmas, pautados no 

tecnicismo exagerado e na preocupação com a guarda em detrimento ao 

acesso, para se tornar cada vez mais libertadora, democrática e flexível. Ou 

seja, ela se desinstitucionaliza para se tornar dinâmica a ponto de atender as 

múltiplas necessidades da sociedade. 
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CAPÍTULO VII 

 

O PENSAMENTO DE DAVID LANKES PARA UMA NOVA 

BIBLIOTECONOMIA 

 

Emanuelle Geórgia Amaral Ferreira 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as transformações ocorridas no mundo contemporâneo (relações 

sociais, política, econômica e tecnológica) a mais evidente é a tecnológica. As 

tecnologias, efetivamente, impulsionam as mudanças de qualquer natureza.  O 

impacto na vida das pessoas é automático. As tecnologias no cotidiano 

trouxeram novos padrões de comportamento. Vivemos um novo momento na 

sociedade contemporânea, conforme pontua Lankes (2011), o momento é de 

uma cultura participativa. As pessoas ao nosso redor estão se organizando. Os 

cidadãos estão exigindo a participação nas decisões governamentais.  

A 'mobilidade' que vivenciamos hoje deixa de ser puramente acesso a 

uma tecnologia de informação e comunicação e torna-se 'comportamento'. 

Com os smartphones e a web, a voz da comunidade é ampliada. As mesmas 

pessoas que procuramos ajudar e disponibilizar o acesso à informação 

expressam opiniões sobre a maneira como os produtos e os serviços são 

oferecidos.  Por outro lado, “uma parte da população mundial segue apartada 

desse acesso, incluir essas pessoa segue sendo um problema econômico e, 

também informacional” (ARAÚJO, 2018, p. 48). 

Também, neste contexto, novos termos como a "pós-verdade" e as 

denominadas "fake news" (notícias falsas) são fenômenos observáveis na 

contemporaneidade, em que pessoas dão crédito a determinadas informações 

por estar de acordo com suas crenças pessoais, independente de sua real 

veracidade. As pessoas têm meios de verificar a veracidade das informações 

disseminadas, seja pela mídia, seja nas redes sociais, mas há um desinteresse 
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pela verdade, um apego a preconceitos, fundamentalismos, sobretudo, nesses 

tempos de polarizações políticas e intolerâncias. 

 

O que é surpreendente é que, através de todas essas mudanças e ainda 

maiores ao longo dos séculos (o Renascimento, o Iluminismo, o 

encanamento interno), o conceito de biblioteca sobreviveu. Para ser 

mais preciso, o conceito de bibliotecas foi capaz de evoluir para atender 

a um mundo em mudança (LANKES, 2011, p. 3, tradução nossa)12.  

 

As transformações tecnológicas impulsionaram mudanças também no 

contexto da Biblioteconomia. Desde os rolos de pergaminho, ao 

desenvolvimento da prensa de Gutemberg que permitiu a maior circulação de 

informação, até a internet das coisas. Novos saberes e novas habilidades 

foram necessários como resposta a esse novo contexto informacional.  

Os bibliotecários e as bibliotecas têm um papel vital na promoção da 

democracia e na erradicação das desigualdades dos direitos, desse modo, não 

há tempo para a imparcialidade. A linguagem que usamos, a cor de nossa 

pele, o lugar que crescemos e a nossa educação influenciam a maneira como 

vemos, atribuímos significados e interagimos com o mundo. Não podemos ser 

imparciais, mas podemos ser intelectualmente honestos. A Nova 

Biblioteconomia veio para consolidar tais valores.  

R. David Lankes é professor e diretor da Escola de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação da Universidade da Carolina do Sul. É um apaixonado e 

defensor dos bibliotecários e seu papel essencial na sociedade de hoje. Cunhou 

o conceito da Nova Biblioteconomia oficialmente em 2011, com a publicação do 

Atlas of the New Librarianship. As discussões iniciais em torno do conceito 

começaram anteriormente. Em 2009, quando atuava como professor na 

Universidade de Syracuse, foi o responsável pelo desenvolvimento do Mestrado 

em Biblioteconomia e Ciência da Informação, cujas reflexões sobre a nova 

maneira de pensar a Biblioteconomia foram iniciadas no âmbito de uma linha 

de pesquisa específica sobre a temática. Posteriormente, o autor publicou as 

seguintes obras sobre o assunto: Expect more: demanding better libraries for 

                                                           

12 What is amazing is that, through all of these changes and even greater ones over the 

centuries (the Renaissance, the Enlightenment, indoor plumbing), the concept of the library 

has survived. To be more precise, the concept of libraries has been able to evolve to meet a 

changing world (LANKES, 2011, p. 3). 
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today’s complex world, em 2012, e The New Librarianship field guide, em 

2016.  

No Brasil, a Nova Biblioteconomia de Lankes tornou-se amplamente 

conhecida a partir do XXVI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 

Documentação (CBBD), ocorrido em julho de 2015. Na ocasião, Lankes foi o 

conferencista e nos falou sobre sua obra publicada em 2012 “Expect More: 

demanding better libraries for today’s complex world”. Durante a palestra, 

surgiu a ideia de lançar o livro, capítulo a capítulo, a cada 15 dias, no site do 

autor, para que o conteúdo fosse divulgado amplamente para a comunidade 

bibliotecária brasileira. “Vamos pensar juntos uma Nova Biblioteconomia?” foi a 

pergunta que nos levou a refletir e engajar em prol de uma Nova 

Biblioteconomia, à medida que cada capítulo era traduzido. Em 2016, a 

Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Cientistas da 

Informação (FEBAB) lançou a versão em português da obra, intitulada “Expect 

more: melhores bibliotecas para um mundo complexo”. 

Com a Nova Biblioteconomia, R. David Lankes (2011) vem com a 

proposta de mostrar uma possibilidade de caminho a seguir, neste contexto de 

mudanças, desafios e oportunidades. Logo na introdução do Atlas of the New 

Librarianship, o autor menciona que temos muitos anos de tradição 

biblioteconômica como inspiração para o nosso futuro, "não como um conjunto 

de algemas" nos vinculando (LANKES, 2011, p. 2).  Assim, ao propor uma 

Nova Biblioteconomia, Lankes nos convida a focar nossas atenções para a 

aprendizagem, o conhecimento e a ação social, não somente para a 

catalogação, o suporte físico da informação ou a infraestrutura física da 

biblioteca.  

Com isso, não se trata de afirmar que a catalogação, os livros ou a 

infraestrutura não sejam importante. Trata-se de reforçar tais elementos em 

sua devida perspectiva: como instrumentos de trabalho do bibliotecário. O 

futuro das bibliotecas não são os edifícios, embora possam permanecer por 

séculos. O futuro das bibliotecas é o bibliotecário. 

Ressalta-se que não compreendemos a Nova Biblioteconomia como uma 

forma especial ou realmente nova de Biblioteconomia. A Nova Biblioteconomia 
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é uma proposta de construção basilar para uma mudança na área como um 

todo (LANKES, 2011, 2012, 2016a, 2016b). Em linhas gerais, a Nova 

Biblioteconomia de Lankes nos dá uma nova perspectiva, um novo olhar para a 

Biblioteconomia que conhecemos e que vínhamos praticando ao longo do 

tempo. Nas linhas que seguem, apresentamos um panorama geral da Nova 

Biblioteconomia proposta por R. David Lankes, enfatizando o aspecto da 

facilitação na atuação do bibliotecário. 

 

 

2 RESSIGNIFICANDO A BIBLIOTECONOMIA: A NOVA 

BIBLIOTECONOMIA DE LANKES 

 

A constituição de uma Nova Biblioteconomia consistiu de um longo 

trabalho realizado por R. David Lankes para desenvolver uma nova abordagem 

teórica e prática da Biblioteconomia que conhecemos e praticamos. No contato 

com diferentes instituições, professores e bibliotecários, com várias 

publicações e em conferências realizadas em pelo menos três continentes 

diferentes, Lankes (2011) concebeu o conceito de Nova Biblioteconomia.  

O autor utiliza a palavra “comunidade” no sentido mais amplo, não 

restringindo a determinado grupo ou espaço geográfico. No âmbito da Nova 

Biblioteconomia, a comunidade é entendida como um grupo de pessoas que 

possuem uma variável em comum e tem conhecimento disso. Nesse sentido, 

Lankes (2011, 2012) esclarece que devemos encarar cada indivíduo da 

comunidade como membro, e não como usuário, cliente ou outros termos que 

usamos recorrentemente. Desse modo, os serviços das bibliotecas são para 

atender as necessidades da comunidade e não para a comunidade. Esse é o 

fundamento da Nova Biblioteconomia. Lankes (2012, p. 95) afirma ainda que 

os bibliotecários e a biblioteca devem adicionar novos valores à comunidade, 

valores que contribuam com uma melhoria, que sejam capazes de guiar a 

comunidade para um crescente desenvolvimento. 

A Nova Biblioteconomia utiliza-se do conceito fundamental de que o 

conhecimento é criado por meio da conversação (LANKES, 2011, p. 2). Assim 
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sendo, envolve uma reformulação da Biblioteconomia tendo como base o 

conhecimento e a conversação. Nesse contexto, os bibliotecários, que são os 

profissionais que lidam com o conhecimento, atuam como facilitadores da 

conversação. Portanto, o exercício de uma Nova Biblioteconomia está 

condicionado à atuação do bibliotecário. Lankes (2011, p. 15) afirma que a 

missão dos bibliotecários é melhorar a sociedade facilitando a criação de 

conhecimento em suas comunidades. A missão do bibliotecário é global, no 

sentido de que, independente do seu local de atuação, seja uma biblioteca, ou 

um escritório jurídico, ou um hospital, a missão permanece a mesma. O 

estabelecimento de uma missão para o exercício da profissão possibilita ao 

bibliotecário uma visão de mundo que o oriente na tomada de decisões e na 

sua responsabilidade social enquanto indivíduo.  

Lankes (2011, p. 15) critica os bibliotecários, afirmando que sua visão de 

mundo é direcionada aos artefatos e ao que corriqueiramente chamamos de 

técnica, pois, notoriamente há uma dificuldade em separar os objetivos a partir 

das ferramentas que utilizamos para alcançá-los. Nenhuma habilidade ou 

ferramenta nos define bibliotecários. Em vez disso, é nossa missão e uma 

visão de mundo que acompanha.  Conforme afirma Lankes (2011, p. 29), 

temos agora de construir os bibliotecários para promover uma sociedade 

baseada no conhecimento. Desse modo, devemos desenvolver uma visão de 

mundo que transcenda as ferramentas. Desenvolver uma visão de mundo é 

vital para as possibilidades que o mundo contemporâneo nos apresenta. 

Atividades tradicionais como a organização da informação e a manutenção do 

conhecimento registrado são meios para um fim.  Não é a finalidade única de 

nossa atuação. Assim sendo, se continuarmos definindo tanto bibliotecários 

quanto a Biblioteconomia, propriamente, pelas funções que executam, 

estaremos nos limitando.  

Mudanças profundas ocorreram em nossa sociedade, no tocante às 

tecnologias e a conectividade, a demografia e as relações sociais.  Aliar as 

tecnologias com um novo enfoque sobre as comunidades nos permite pensar 

melhores bibliotecas para a comunidade (LANKES, 2012, p. 85). Nesse 

aspecto, Lankes (2011, p. 3) afirma que, embora, a tecnologia tenha trazido 
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uma mudança revolucionária, considerar a tecnologia como o "único motor de 

mudança é míope ao extremo".  O grande desafio é ajudar as pessoas a 

tirarem proveitos das ferramentas digitais (LANKES, 2012, p. 18). A 

capacidade de mudar e antecipar são produtos de uma visão de mundo 

(LANKES, 2011, p. 18). Com as tecnologias de informação e comunicação, 

bibliotecas de todos os tipos estenderam-se para a rede, a fim de prover 

acesso e para ser uma nova alavanca para o desenvolvimento digital do 

conhecimento.  Com o avanço da tecnologia, precisamos de menos espaço 

para realizar nossos trabalhos. Devemos ceder esse espaço à comunidade para 

o comércio de ideias. Conectando-nos ao nosso público, nossas faculdades, 

nossas empresas, nossas igrejas e nosso governo, nos tornamos mais 

essenciais. Desse modo, a missão e os nossos valores perduram; as 

ferramentas e funções que usamos para alcançar essa missão é que mudam 

com o tempo. É o bibliotecário que faz as coisas acontecerem; é o responsável 

pelo impacto da biblioteca. Inspirar e informar para melhorar comunidades 

devem ser a busca incansável dos bibliotecários. 

A visão de mundo da Nova Biblioteconomia de Lankes se baseia em uma 

teoria de como as pessoas aprendem, denominada Teoria da 

Conversação. Também é formada por outras teorias e conceitos fundamentais, 

tais como:  

 a Teoria da Motivação, que inclui a Teoria da Atribuição, a Teoria 

da Expectativa, a Teoria da Definição de Metas e a Teoria da 

Autodeterminação. Em linhas gerais, a combinação de teorias de 

motivação representa uma série de abordagens conceituais para a 

questão do que leva uma pessoa à ação. Para cumprir a missão, é 

importante que os bibliotecários entendam a motivação, sobretudo, 

para compreender melhor por que os membros usam determinado 

serviço e por que os não membros não o fazem;  

 a Criação de Sentidos, que pode ser exemplificada com o conceito 

de Sense-Making, de Brenda Dervin, amplamente estudada pela 

comunidade brasileira, sobretudo, nos estudos de usuários da 

informação. O conceito é utilizado pela Nova Biblioteconomia como 
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metodologia para determinar como os membros da biblioteca 

percebem os problemas; 

 o Construtivismo, em que a ênfase está no aprendizado ativo. O 

significado da aprendizagem ocorre de maneira individual. 

Bibliotecários não fazem o aprendizado acontecer; em vez disso, 

eles criam as condições para o aprendizado e satisfazem a 

necessidade de aprendizado por parte do membro (LANKES, 2011, 

p. 27); 

 o Pós-modernismo, o qual “é criado nesse contexto como uma 

forma de enfatizar a ação individual e a interpretação no trabalho 

de Biblioteconomia” (LANKES, 2011, p. 27, tradução nossa)13. Os 

debates pós-modernistas são, frequentemente, debates sobre o 

caráter daquele que está interpretando. 

A Teoria da Conversação se concentra no conhecimento e no 

aprendizado, colocando o foco da Biblioteconomia diretamente no 

comportamento e os efeitos dos serviços no indivíduo. O autor utiliza 

elementos da Teoria da Conversação, de Gordon Pask, para afirmar que o 

conhecimento é criado pela comunidade por meio do diálogo. Desse modo, 

Lankes (2011, p. 63) aponta que, enquanto profissionais, estamos no negócio 

do conhecimento, e assim sendo, estamos no negócio da conversação. Os 

bibliotecários atuam como facilitadores de conversação, buscando enriquecer, 

capturar, armazenar e divulgar os diálogos de suas comunidades (LANKES, 

2011). 

A Biblioteconomia não é sobre os artefatos14, é sobre o conhecimento e a 

facilitação da criação de conhecimento (LANKES, 2011, p. 43). Tal afirmativa 

não significa dizer que os livros e os computadores não são importantes. 

Trata-se de dizer que são ferramentas que servem para um propósito. No 

século XVI, em 1597, Francis Bacon pontuou que "o conhecimento em si 

mesmo é poder". Isso não mudou. Estamos no século XXI e o conhecimento é 

                                                           

13 “[…] is brought up in this context as a way of emphasizing individual action and 

interpretation in the work of librarianship” (LANKES, 2011, p. 27). 
14 O autor utiliza a palavra “artefatos” para designar “conhecimento registrado”. 



 
132 

 

 

uma porta de infinitas possibilidades para atuação cidadã das comunidades. Os 

livros e as coleções raras, as ferramentas multimídias e as páginas da web são 

instrumentos para inspirar, educar e provocar conversas e, por conseguinte, 

aprendizado. Os livros, o prédio da biblioteca ou o processamento técnico da 

informação não são o fim. Independentemente da tipologia, Lankes (2012) 

aponta que a missão das bibliotecas é criar uma nação de cidadãos proativos e 

informados, porque o futuro da comunidade está nas decisões e nos talentos 

dos cidadãos. O simples uso não é suficiente se não contribuir para ajudar as 

comunidades a aprender e tomar melhores decisões. 

 

 

2.1 A FACILITAÇÃO DOS BIBLIOTECÁRIOS NO CONTEXTO DA NOVA 

BIBLIOTECONOMIA 

 

O estereótipo de que o bibliotecário é um profissional isolado e calado 

precisa deixar de existir (LANKES, 2012, p. 97). De acordo com Lankes (2011), 

é por meio da declaração de uma missão do bibliotecário estabelecida pela 

Nova Biblioteconomia que o campo pode evoluir para enfrentar os novos 

desafios. Para isso, o autor alerta que o bibliotecário deve compreender que o 

conhecimento é um recurso exclusivamente humano, obtido por meio de 

conversas ativas, não um artefato ou item da coleção. 

Assim sendo, definida a missão do bibliotecário de “melhorar a sociedade 

facilitando a construção do conhecimento em suas comunidades”, devemos dar 

voz a principal interessada em toda essa mudança paradigmática nas 

sociedades contemporâneas: a comunidade. Nesse aspecto, Lankes (2011, p. 

28) pontua a importância de aliarmos a missão do bibliotecário ao apoio da 

comunidade, criando o que ele denomina em seu Atlas of the New 

Librarianship, de pacto social entre a comunidade e os bibliotecários. 

 

Se esperamos apoio de nossas comunidades na forma de impostos, 

linhas orçamentárias ou doações, não devemos nos esquivar de negociar 

os termos nos quais somos apoiados. Se permitirmos que o 

financiamento continue baseado em antigas percepções de repositórios 

discretos de livros, logo descobriremos que o financiamento vai embora. 

As pessoas dirão que não precisam de armazéns de livros e nos cortam. 

Então será tarde demais para mostrarmos o que realmente temos feito: 
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conhecimento e empoderamento (LANKES, 2011, p. 29, tradução 

nossa)15. 

 

Retomando a missão do bibliotecário, como você vê a facilitação? Lankes 

(2011, p. 80-81) nos conta que todo bibliotecário que conheceu tinha uma 

história, grande ou pequena, sobre pessoas. Em todas as histórias tinha 

sempre uma conversa. O autor pontua que mesmo que tenha sido por um 

momento ou de uma forma pequena, aquela conversa, aquela solução 

informacional tornou o mundo – de cada membro – um lugar melhor. Para 

Lankes (2011, p. 81), a facilitação verdadeira e bem sucedida é quando um 

bibliotecário ajuda o membro da comunidade encontrar a sua própria história.  

 

A biblioteca, para colocar isso em um contexto político, é uma instituição 

do povo ou para o povo? Sua resposta a essa pergunta, em última 

análise, define como você vê a facilitação. Se você é para o povo, você é 

uma ferramenta e separada. Facilitar é atuar em uma população. Você 

tem usuários e clientes, não membros. Se, ao contrário, você sente que 

a biblioteca é do povo, então facilitar é envolver e ajudar a comunidade 

porque você está se ajudando. Você tem membros. Se você se vê como 

uma ferramenta para as pessoas, você tem um emprego. Se você se vê 

como um membro da comunidade, você tem uma vocação - um 

chamado - uma missão (LANKES, 2011, p. 66, tradução nossa)16. 

 

O conceito de “facilitar a criação de conhecimento” prevista na missão 

que norteia a Nova Biblioteconomia está intimamente ligado aos princípios 

associados com o desenvolvimento de uma aprendizagem independente. De 

acordo com Lankes (2011, p. 65), de uma maneira inicialmente aplicada, já 

que o "fim" é negociado com a comunidade, há quatro meios de o bibliotecário 

contribuir com a facilitação:  

 acesso: construindo uma ponte entre os “conversantes”;  

 conhecimento: tendo o domínio necessário para conversar;  
                                                           

15 “If we expect support from our communities in the form of taxes, budget lines, or 

endowments, we must not shy away from negotiating the terms on which we are supported. If 

we allow the funding to continue based on old perceptions of quiet book repositories, we will 

soon find that funding going away. People will say that they don’t need book warehouses and 

cut us. Then it will be too late for us to show what we have really been up to: knowledge and 

empowerment” (LANKES, 2011, p. 29). 
16 “Is the library, to put this in a political context, an institution of the people or for the people? 

Your answer to that question ultimately defines how you see facilitation. If you are for the 

people, you are a tool and separate. To facilitate is to act on a population. You have users and 

customers, not members. If, in contrast, you feel as I do that the library is of the people, then 

to facilitate is to engage and help the community because you are helping yourself. You have 

members. If you see yourself as a tool for the people, you have a job. If you see yourself as a 

member of the community, you have a vocation—a calling—a mission” (LANKES, 2011, p. 66). 
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 ambiente: fornecendo uma plataforma onde um membro pode se 

sentir seguro para participar; e 

 motivação: compreensão, apoio e, em alguns casos, transmitindo 

o desejo de participar. 

A nossa formação em Biblioteconomia está focada no acesso 

(catalogação, metadados, recuperação da informação etc.). Estamos 

habituados a focar no acesso material da informação, nos artefatos. No 

entanto, o acesso para os membros é uma via de mão dupla na Nova 

Biblioteconomia. Essa é uma parte fundamental da Nova Biblioteconomia: os 

membros precisam de auxílio somente para conversar com outras pessoas, 

mas também para fornecer acesso ao seu próprio conhecimento e artefatos 

(LANKES, 2011, p. 67). Passar a maior parte do tempo trabalhando com os 

membros da comunidade e organizações comunitárias, tornando seu conteúdo 

acessível, focando a produção e não somente a compra, é o futuro dos 

bibliotecários e das bibliotecas (LANKES, 2011, p. 67). Em linhas gerais, o 

acesso é a maneira de conseguir com que uma pessoa participe de um diálogo, 

seja por meio de artefatos ou de redes digitais. Além de possibilitar o acesso 

aos artefatos e ao conhecimento produzido pela própria comunidade, 

precisamos fornecer acesso ao espaço físico e digital da biblioteca. Para Lankes 

(2011, p. 71), sendo o trabalho do bibliotecário facilitar a criação de 

conhecimento por meio da conversação, as ferramentas construídas pelos 

bibliotecários também devem fazê-lo. O grande diferencial desse aspecto da 

Nova Biblioteconomia é o acesso a diálogos e conhecimentos reais, para 

contribuir para a construção do conhecimento pela comunidade.  

Fornecer acesso aos artefatos ou as conversas não é suficiente para o 

conhecimento, haja vista a quantidade de informações disponíveis a qualquer 

pessoa com acesso à internet. Há tempos, bibliotecários contribuem com a 

necessidade de ir além de oferecer acesso e instrução, especialmente, nos 

serviços de referência. Segundo Lankes (2011, p. 73), os bibliotecários, além 

de transmitir todas as instruções sobre como pesquisar e avaliar fontes, devem 

instruir sobre como transformar o novo conhecimento em uma conversa eficaz 

(on-line, pessoalmente ou de outra forma), proporcionando um benefício para 
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a comunidade. Ao participar de uma conversa, cada membro da comunidade 

provavelmente vem com um conceito básico sobre determinado assunto, mas 

com a participação adicionam mais conceitos ao seu conhecimento existente, 

como resultado de um grande número de diálogos anteriores (LANKES, 2011, 

p. 72). Em linhas gerais, no tocante ao conhecimento, os conceitos de Nova 

Biblioteconomia exigem uma série de expansões em todos os tipos de 

alfabetização. Nesse sentido, Lankes (2011) nos convida a olhar para 

alfabetização como uma forma de empoderamento da comunidade. “Os 

bibliotecários, eu diria, precisam enxergar a alfabetização como um meio de 

adquirir poder - na maioria das vezes, poder para os que não têm poder” 

(LANKES, 2011, p. 74, tradução nossa)17. Para Lankes (2011, p. 75), na Nova 

Biblioteconomia, todos os perfis de bibliotecários promovem a alfabetização 

para capacitar os membros: facilitando habilidades na aquisição de poder. 

Ao propiciar conversas para construção do conhecimento coletivo pela 

comunidade, preparando-as para participar como igual, por meio do acesso e 

do conhecimento, depende do fornecimento de um ambiente seguro para 

participar, criar e aprender. A segurança se refere a dois aspectos: a sensação 

de segurança física, muitas vezes enfatizada nas configurações de biblioteca 

pública que fornece segurança intelectual e cultural; e a segurança do uso dos 

bibliotecários para facilitar o conhecimento em muitos contextos. Conceitos 

como liberdade intelectual e privacidade são valores fundamentais de qualquer 

biblioteca.  

Aliada ao ambiente seguro, atraente e desafiador, a motivação é um 

elemento complementar. Lankes (2011, p. 26) afirma que é fundamental que 

os bibliotecários tenham uma melhor compreensão acerca da motivação. Isso 

para compreender melhor porque os membros da comunidade usam o serviço 

da biblioteca (e porque não-membros não utilizam). Assim sendo, o autor 

aponta que os bibliotecários podem começar a motivar o uso da biblioteca, 

tendo uma postura mais proativa na vida de seus membros e na construção do 

conhecimento. Lankes (2011, p. 79) afirma, ainda, que o bibliotecário deve 

                                                           

17 “Librarians, I would argue, need to view literacy as a means of acquiring power — more 

often than not, power for the powerless” (LANKES, 2011, p. 74). 
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entender a motivação para construir serviços que não seja simplesmente útil 

para os membros, mas que reconheçam as razões dos membros para utilizar o 

serviço.  

Em linhas gerais, os meios de facilitação mencionados são, em última 

análise, uma forma de capacitar bibliotecários e membros (LANKES, 2011, p. 

80). Ler, chamar a atenção das pessoas, motivar e mediar a comunicação 

entre os membros da comunidade requerem um facilitador poderoso. Para 

Lankes (2011), o poder de ser um bibliotecário está em não ver as pessoas 

como problemas, mas como membros em necessidades - necessidade de 

serviços, suporte, alfabetização e, sobretudo, o poder de criar e aprender, não 

simplesmente necessidades para a sobrevivência. O bibliotecário nem sempre 

esteve consciente de todo o poder e da responsabilidade em fazer uso do 

poder. Sempre imerso em suas tarefas cotidianas de organizar e preservar, o 

bibliotecário pouco se dá conta de sua importância na sociedade 

contemporânea. “Muitos bibliotecários revivem a história e estão presos num 

conservadorismo profissional que privilegia o que eles fazem em detrimento 

das razões por que o fazem” (LANKES, 2016a, p. 23). Corroborando a essa 

afirmativa, Macedo (1986, p. 219) pontuou que “apesar de todo o progresso 

científico, a Biblioteconomia e seus profissionais ainda teimam por manter a 

velha atitude de encarar o conhecimento como algo pronto a ser adquirido e 

reproduzido”. Eis o grande diferencial da Nova Biblioteconomia. O 

conhecimento não é um algo pronto para adquirir e reproduzir; o 

conhecimento é uma construção social e a missão do bibliotecário é facilitar a 

criação do conhecimento com os membros da comunidade e não para a 

comunidade. A comunidade é o verdadeiro acervo.  

O bibliotecário é capaz de contribuir com a solução de problemas sociais 

da comunidade se tornar-se parte da comunidade, não um prestador de 

serviços informacionais. Samek (2007, p. 4) afirma que os bibliotecários 

desempenham um papel importante na preservação e no apoio aos ideais de 

tolerância, democracia, direitos humanos, direitos e memória coletiva em 

muitas partes do mundo. Por meio de uma visão de mundo de uma 

Biblioteconomia que transcenda as ferramentas para a organização da 
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informação e manter o conhecimento registrado, o bibliotecário pode contribuir 

com a erradicação do analfabetismo e facilitar a integração de sociedades 

multiculturais, por exemplo. Assim sendo, o bibliotecário deve ajudar a 

promover o livre acesso democrático e socialmente igualitário às informações. 

“[...] Nas mãos de bibliotecários, o poder é a capacidade de fazer as nossas 

comunidades e, finalmente, a nossa sociedade, um lugar melhor” (LANKES, 

2011, p. 80). O bibliotecário não deve contribuir com a construção do 

conhecimento pela comunidade porque é uma boa ideia, mas porque a ideia 

deve ser essa. Pensar nas pessoas, no usuário, na comunidade, é uma 

tendência contemporânea da área que pode ser observada em diferentes 

vertentes. A Biblioteconomia que todos queremos deve ultrapassar fronteiras 

(LANKES, 2016a). 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a Nova Biblioteconomia, R. David Lankes nos convida a reafirmar as 

raízes da Biblioteconomia não centrada no prédio da biblioteca, ferramentas e 

coleções, mas no conhecimento, na comunidade e no avanço da condição 

humana. A Nova Biblioteconomia de Lankes nos dá uma nova perspectiva, um 

novo olhar, para a Biblioteconomia que conhecemos e que vínhamos 

praticando ao longo do tempo. Em linhas gerais, o que as bibliotecas e os 

bibliotecários fazem é facilitar a criação do conhecimento, e isso é apenas um 

aspecto da missão, trabalhando para tornar a comunidade mais inteligente por 

meio do fornecimento do acesso e da criação do conhecimento; ao fornecer 

treinamentos, contribuindo com a aprendizagem; proporcionando segurança 

física e intelectual e motivando a comunidade (LANKES, 2011, 2012). Embora 

as ferramentas sejam importantes, a verdadeira definição de nossa profissão 

ou de qualquer profissão é o seu impacto e uso. Nós não devemos nos definir 

por nossos objetivos. Não somos organizadores, somos facilitadores. Nós não 

somos colecionadores, mas aqueles que inspiram novas ideias. A mudança 

fundamental é de coisas para o conhecimento humano. 
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A construção de uma Nova Biblioteconomia sob uma base sólida de 

dignidade humana, liberdade, justiça social e diversidade cultural requer que 

os bibliotecários atuem de forma constante e implacável sobre as questões 

sociais, políticas, culturais, legais, econômicas, tecnológicas e ideológicas 

(SAMEK, 2007, p. 43). Ou seja, a chave para uma biblioteca bem sucedida e 

para uma Nova Biblioteconomia é o bibliotecário.  Se os bibliotecários 

realmente desejam melhorar a sociedade por meio da facilitação do 

conhecimento, eles não só devem ter suas vozes ouvidas, como também 

trabalhar constantemente para melhorar a sociedade por meio da ação; assim, 

os bibliotecários serão ativistas. Ser da comunidade no conceito e na ação é o 

aspecto que merece destaque e atenção dos bibliotecários. Mais que oferecer 

novos serviços e produtos com as tecnologias digitais é a relação com a 

comunidade que muda. Trata-se de uma mudança na visão de mundo aliada a 

missão do bibliotecário de contribuir com a facilitação da criação do 

conhecimento para a melhoria das comunidades. “Vamos trabalhar juntos?” 

(LANKES, 2016a, p. 169). 
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CAPÍTULO VIII 

 

BIBLIOTECAS CONTEMPORÂNEAS COMO ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA 

 

Rômulo Mansur Lauar Júnior 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Das figuras rupestres ao e-book, estamos diante de um grande e 

paradoxal sistema de informações que, a cada dia, se avolumam e precisam, 

de alguma maneira, ser organizadas e tratadas a ponto de estarem disponíveis 

aos usuários e usuários pesquisadores. Ao passo que a pesquisa se avoluma e 

todo o sistema de informações vai se integrando, vamos entrando numa seara 

de tornar as bibliotecas em espaços de convivência, onde pessoas discutem 

ideias, trabalham em consonância umas com as outras e novas perspectivas de 

usabilidade dos espaços reservados a esse fim são pensadas.  

Trazendo um breve histórico, cujos primeiros registros da trajetória 

humana aparecem, temos algumas reflexões:  

 

A história do homem é parte reduzida da trajetória humana uma vez 

que a pré-história é muito maior. Os primeiros registros de ações e 

reflexões são recentes. Da pedra, argila, papiro, pergaminho e papel à 

memória das máquinas, o salto foi curto: poucos milhares de anos. 

Nesse período, relativamente breve, o homem, em paralelo à 

capacidade de registrar o pensamento, aprendeu a organizar esses 

documentos, fazendo com que os registros precedentes fossem 

determinantes do pensamento subsequente (MILANESI, 2002, p.15). 

 

E, dessa forma, foi-se formando, por meio das informações, os 

conhecimentos que tornam a Biblioteconomia uma ciência interdisciplinar, que 

cuida da preservação, recuperação, organização e disponibilização do 

conhecimento para aqueles que o buscam.  

 

Como nossa profissão é uma profissão essencialmente social, uma 

profissão de mediação e de contato, de “fazer com o outro”, de fazer 

para o outro, o bibliotecário só tem a ganhar com a colaboração com 

outros profissionais. Esta tendência de trabalho interdisciplinar é uma 

tendência mundial. Tudo indica, e esta é uma visão pessoal desta 
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realidade, que esta maior visibilidade do bibliotecário tem levado os 

profissionais de outras áreas a uma maior curiosidade com relação ao 

nosso fazer (CUNHA, 2003, p. 43). 

 

Citação valorosa de Cunha, em que o autor evidencia a 

interdisciplinaridade da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, nos 

direcionando a uma relação de cooperação em relação aos profissionais de 

outras áreas.  

Dia após dia, temos visto que muitos meios estão sendo questionados e 

inseridos nas bibliotecas com a finalidade de torná-las mais atraentes para a 

nova geração que estamos vivenciando, onde os meios digitais são e fazem 

parte do aprendizado adquirido por ela. Sendo assim, trataremos, neste 

capítulo, das bibliotecas como espaço de convivência e suas particularidades, 

apresentando novas maneiras e, acima de tudo, demonstrando a sua evolução 

por lapso temporal, além de observar o aspecto empreendedor dos 

bibliotecários no exercício de suas funções, diante de um mercado que, a cada 

dia, se abre mais, num leque de opções de atuação dos sujeitos ativos dessa 

profissão, que vai desde as ciências médicas, exatas e jurídicas, entre tantas 

outras.  

 

 

2 DA IDADE ANTIGA À IDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Para melhor compreensão do contexto, buscaremos traçar uma breve 

linha do tempo com o processo de evolução da sociedade e das suas 

descobertas, ou seja, de onde viemos e como chegamos até os dias atuais.  

Há cerca de 4000 anos, houve o surgimento da escrita, que veio dos 

povos hebreus e persas que ocupavam as regiões da Mesopotâmia, Egito, 

Grécia Antiga e Roma. 

 Seguindo os passos da história, damos um grande salto para a Idade 

Média, que data do ano 476 d.c, marcada pelo feudalismo, pela queda do 

Império Romano e também pelas cruzadas, em que foram difundidos muitos 

conhecimentos que eram impostos aos povos a que esses impérios e as 

cruzadas eram submetidos.  
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A Idade Moderna, 1453 d.c, trouxe no seu bojo o renascimento, grandes 

reformas, principalmente a religiosa, as navegações e o mercantilismo, sendo 

possível a difusão de muitos conhecimentos na sociedade. Nesse período, 

muitas culturas de diversos povos foram sendo descobertas e suas formas de 

preservação, absorvidas pelos colonizadores, que se apropriavam e impunham 

aos povos o seu modus vivendi. Nesse período, também vivenciamos a 

Primeira Revolução Industrial, o Iluminismo, o descobrimento da América e, 

por fim, o descobrimento do Brasil.  

Concluímos esse rápido passeio pela história até chegarmos à Idade 

Contemporânea, em 1789. Nela, podemos verificar a Revolução Francesa como 

grande marco do período, a Segunda Revolução Industrial, trazendo mais 

altivez à sociedade e mais conhecimento, maior interação entre os países e 

grande difusão de ideias.  

Na Idade Contemporânea, também vivenciamos as 1ª e 2ª Guerras 

Mundiais, que tornaram o mundo mais dividido, tempo de grande avanço da 

ciência por motivo da Guerra Fria traçada entre o oriente e ocidente, viagens 

espaciais, avanço nas telecomunicações, corrida armamentista e grandes 

desastres humanitários causados por governos fundamentalistas.  

E, depois de tantas informações em um período relativamente curto de 

nossa história, entramos na era da globalização. Era de integração social, 

econômica, política e cultural, estabelecida entre os países do mundo.  

Partimos de uma comunicação limitada, por meio de rádios e televisores, 

até chegarmos na era da internet, que veio pôr fim a muitas barreiras que 

atuavam contra a disseminação do conhecimento. Porém, devido a ela, 

estamos tendo que nos adequar e aprender a lidar com o grande volume de 

informações que nos chegam a todo instante. 

Daí a necessidade de além de tornar a biblioteca como uma fonte de 

informação muito importante e insubstituível para a preservação dos nossos 

registros, fazer dela um espaço de convivência para que continue sendo 

utilizada com intuito de pesquisas e de diálogo, novos ideários e de 

transformação.  
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3 AS BIBLIOTECAS E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Quando falamos em biblioteca, de acordo com o site “bibliotecários sem 

fronteiras”, temos o seguinte conceito:  

 
Biblioteca (do grego βιβλιοϑήκη, composto de βιβλίον, “livro”, e ϑήκη, 

“depósito”), na definição tradicional do termo, é um espaço físico em 

que se guardam livros. De maneira mais abrangente, biblioteca é todo 

espaço (concreto, virtual ou híbrido) destinado a uma coleção de 

informações de quaisquer tipos, sejam escritas em folhas de papel 

(monografias, enciclopédias, dicionários, manuais etc.) ou ainda 

digitalizadas e armazenadas em outros tipos de materiais, tais como CD, 

fitas, VHS, DVD e bancos de dados. Revistas e jornais também são 

colecionados e armazenados especialmente em uma hemeroteca 

(BIBLIOTECÁRIOS SEM FRONTEIRAS, 2008, não paginado). 

 

Dessa maneira, notamos que, partindo dessa concepção, as bibliotecas 

são espaços físicos que se destinam à guarda de livros, monografias, 

dicionários, enciclopédias, entre outros tipos de mídias, inclusive bancos de 

dados.  

Com todo esse contexto, percebemos que, mediante a essa definição, 

esses espaços físicos trazem por si uma perceptível e consensual vocação para 

se tornarem lugares de convivência entre os seus usuários, utilizando seus 

campos para debates e enfrentamentos de discussões sobre teorias e estudos 

práticos.  

Mundo afora, já vemos muitas bibliotecas bastante intuitivas, onde os 

usuários são protagonistas e fazem grande parte do processo de estudos e 

investigações com a ajuda dos meios que elas dispõem.  

Laboratórios de informática, utilização de plataformas digitais, cujo 

acervo encontra-se digitalizado, o que favorece o acesso aos documentos 

quase que em tempo real, são facilidades das bibliotecas mais modernas, o 

que não faz menos importante que essas mesmas informações estejam nas 

estantes dispostas e prontas para consultas, de forma física. 

É sensível que temos que nos ater aos novos tempos e perceber a força 

da rede mundial de computadores e sua enorme atividade que se impõe sobre 

todas as pessoas, os smartphones, tablets, leitores de livros digitais, páginas 

direcionadas à leitura, bibliotecas digitais, repositórios, bases de dados e 

outras maneiras de mídias que vêm surgindo para facilitar o acesso à leitura e 
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informações contidas nas bibliotecas em todas as suas nuances.  Além disso, é 

evidente que essa tecnologia tem a capacidade de promover, a ponto de tornar 

as bibliotecas centros de convivência mais efetivos entre as pessoas, 

viabilizando a inclusão digital. Reforça-se que, mesmo sendo senso comum 

que os meios digitais vieram para ficar e se aprimorar, ainda temos milhões de 

pessoas que precisam se adequar, aprender e se aventurar por essas novas 

faces das bibliotecas.  

Cerveró e Gonzáles (2011) apregoam que “a inclusão digital tem como 

interesse a inclusão de todas as pessoas na sociedade da informação, 

especialmente os grupos com maiores dificuldades de acesso às Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC)”. Resta, aí, um grande aprendizado e 

formalização de que, para que haja a convivência plena, temos que nos ater à 

necessidade da inclusão, porque, sem a sua efetivação, não existe uma 

comunicação real, qual seja, estaríamos falando em duas línguas diferentes no 

mesmo espaço. 

A Biblioteconomia, no seu fazer de atividades, estende-se por muitas 

outras áreas, cujo bibliotecário, ou até mesmo o estudante de Biblioteconomia, 

exerce funções diversas a sua atuação dentro (ou fora) das bibliotecas, salas 

de leitura e centros de informação. 

As possibilidades de atuação dos bibliotecários vêm, a cada dia, 

alcançando maior espaço na sociedade contemporânea, tal como em 

escritórios jurídicos na atividade de pesquisas jurídicas, no atendimento de 

empresários que precisam de informações confiáveis, a respeito de temas que 

lhes interessam; na análise de informações estratégicas do setor bancário, 

com a finalidade de que esse setor incorra em menos riscos nas suas 

atividades; dentre muitas outras atividades, possibilidades e campos de 

atuação bibliotecária. 

 

4 BIBLIOTECAS: CENTROS DE CONVIVÊNCIA? 

 

Partindo do pressuposto de que uma biblioteca seja um lugar silencioso, 

onde as pessoas não podem conversar para não comprometer o estudo alheio, 
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apresenta-se esse questionamento, a fim de ser discutido e debatido neste 

momento.   

A informação é um fator de grande relevância para a formação das 

pessoas, pois possibilita a liberdade de pensamento, de livre iniciativa, da 

construção de sua própria cidadania. Não podemos coibir as diversas formas 

de expressão nem mesmo cercear os cidadãos de uma sociedade civil 

organizada, de ter acesso àquilo que almejam. Quaisquer que sejam os 

espaços públicos, precisamos fazer com que as pessoas se apropriem e façam 

uso dos conhecimentos adquiridos por meio de pesquisas, livros, filmes e 

acesso à internet de maneira que a inclusão seja efetiva e não apenas, fazendo 

alusão ao ilustre poeta mineiro Drummond de Andrade, “[...] apenas uma 

fotografia na parede”. 

Nos escritos de Saracevic, “a informação é fator vital tanto para a 

subsistência do indivíduo como da sociedade. O grau de desenvolvimento de 

uma sociedade pode ser evidenciado pela qualidade de informação disponível 

para a sua comunidade”.  

Subentende-se, portanto, que as bibliotecas têm seu papel reafirmado 

como lugar onde as pessoas desenvolvem suas capacidades cognitivas, 

fazendo, dessa maneira, uma sociedade mais plena de pessoas que tenham 

discernimento, melhorando, assim, a qualidade de toda uma população.  

 

O desenvolvimento da relação entre Ciência da Informação e Ciência da 

Comunicação apresenta várias dimensões: um interesse compartilhado 

na comunicação humana, juntamente com a crescente compreensão de 

que a informação como fenômeno e a comunicação como processo 

devem ser estudados em conjunto (VARELA, 2011, p. 1). 

 

Por essa leitura, entendemos ainda mais o valor das bibliotecas como 

centros de convivência, lugares onde as pessoas melhor se informariam e 

formariam suas opiniões mediante ao acervo, mas também, do contato com 

outros usuários. 

Trazer as bibliotecas aos centros de convivência é um caminho para 

fomentar o contato das pessoas com livros e com equipamentos culturais. 

Precisamos, cada vez mais, aumentar a rede de bibliotecas públicas e levá-las 

às periferias dos grandes centros, promovendo a interiorização para que as 
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pequenas cidades do país também tenham mais opções de espaços de 

convivência para seus cidadãos.  

Trazer os centros de convivência às bibliotecas é parte de uma inversão 

que nos dá a capacidade de fazer dos bibliotecários sujeitos ativos e capazes 

de transformar seu fazer profissional dentro das unidades de informação para 

além desses espaços; basta que esses sujeitos percebam os nichos de 

mercado e trabalhem as suas habilidades adquiridas na academia.  

A partir dessa caracterização das bibliotecas como espaços de convívio, 

faz-se necessário ampliar a captação de frequentadores, resolver questões 

ligadas ao grande número de pessoas, verificar a possibilidade de obter 

alguma contraprestação com esse trabalho, dentre outras necessidades. Outro 

ponto de grande relevância diz respeito ao fato de os profissionais gostarem do 

que estão se propondo a fazer, e se nesses locais existe um mercado que 

alimente seu empreendimento.  

 

 

5 EMPREENDER COM BIBLIOTECONOMIA 

 

Empreender no sentido estrito significa: 

 

Criar opções de melhor desempenho, ganho ou lucro. Transformar 

rotinas de trabalho de forma a gerar mais produtividade, ter ideias 

inovadoras e desafiadoras. Capacidade de enxergar além do cotidiano, 

solucionar com habilidades e criatividade. Ter visão de dono 

(DICIONÁRIO INFORMAL, 2018, não paginado). 

 

Proveniente das ciências administrativas, o empreendedorismo é cada 

vez mais bem visto pelos bibliotecários, que, nas suas habilidades e funções, 

conseguem desenvolver diversos trabalhos e atender áreas paradoxais por sua 

vocação interdisciplinar.  

Partindo desse pressuposto, em que a informação é a nossa matéria-

prima, da convergência de tecnologias, do antigo e do presente, das novas 

formas de se qualificar e verificar informações importantes, faremos uma 

breve comparação ao que diz respeito ao fazer bibliotecário, que é de 

recuperar e disseminar informações aos usuários. Trocaremos usuários por 
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clientes e elencaremos algumas das formas de empreender com 

Biblioteconomia, discorrendo sobre três formas de empreendimentos que 

podem ser utilizadas no contexto das bibliotecas contemporâneas, a saber: 

- Empreendimentos empresariais: Referem-se à criação de 

empresas, geração de lucro, empregos, movimenta a economia e agrega valor 

à sociedade; 

- Empreendimentos sociais: Instituições sem fins lucrativos que têm 

sua atuação na área social ou por instituições privadas por meio da 

responsabilidade social, investindo em soluções de desenvolvimento 

sustentável e projetos culturais;  

- Empreendimentos culturais: No Brasil, são entidades geralmente 

mantidas pelo governo e não possuem fins lucrativos, como, por exemplo, 

museus, teatros e bibliotecas. 

Por meio desse contexto, percebemos como o empreendedorismo pode 

contribuir bastante para a melhoria da vida das pessoas, bem como gerar 

novas oportunidades de trabalho para os bibliotecários e promover a 

reconstituição e redefinição das bibliotecas. 

 

As opções oferecidas pelas novas formas de trabalho podem ser 

bastante compensadoras. Espera-se que os profissionais tenham 

criatividade para perceber mercados inexplorados, considerando sempre 

as suas competências, habilidades e aptidões para lidar com o conteúdo 

da informação e com o usuário da informação (REVISTA ACB, 2016, não 

paginado). 

 

É de total importância, a partir da citação anterior, que o bibliotecário 

tenha em si um perfil empreendedor, o que facilita bastante sua inserção 

nesse mercado gigantesco que se abre, fazendo com que novos olhares sejam 

lançados à Biblioteconomia contemporânea e seus espaços de convivência.  

Traçando um cenário do empreendedorismo no Brasil, temos várias 

empresas que fomentam esse perfil e que dão suporte para quem quer se 

aventurar nessa área: 

- O SEBRAE viabiliza suporte a quem quer abrir seu próprio negócio; 

- O Portal do empreendedor traz informações importantes e dicas sobre 

como abrir novos negócios nas suas respectivas áreas; 
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- A EndeavorBrasil está mais ligada à capacitação e ao networking entre 

pessoas que querem partir para essa área, entre tantas outras empresas 

júnior, que estão localizadas nas universidades e que prestam consultoria para 

que pessoas que pretendem abrir seus negócios tenham maiores condições de 

fazer suas ambições darem certo.   

 

 

6 PERSPECTIVAS PARA O FUTURO  

 

Empreender é a palavra do futuro e do presente quando falamos de 

Biblioteconomia. Cada vez mais, temos muitas oportunidades na área e vagas 

que vão sendo abertas. No entanto, o volume de bibliotecários formados não é 

suficiente para compô-las no gerenciamento dos grandes centros de 

informação. Temos um volume grande de bibliotecas escolares, porém, as leis 

que deveriam ser cumpridas, no Brasil, são atropeladas por interesses 

financeiros e as escolas, bem como o Estado, não dão a importância 

necessária.  

É preciso estar atento tanto na formação quanto na atuação, buscar 

caminhos, capacitação frequente e estar disposto a se relacionar com 

profissionais de diversas áreas, o que trará, sem nenhuma dúvida, maior 

know-how aos bibliotecários.  

 

Entender de processos gerenciais, identificar as necessidades das 

pessoas e dar a elas soluções reais, que as abasteça com as 

informações solicitadas. O fornecimento de determinada prestação de 

serviço, em geral por profissional qualificado e conhecedor do tema. O 

serviço de consultoria oferecido ao cliente acontece por meio de 

diagnósticos e processos e tem o propósito de levantar as necessidades 

do cliente, identificar soluções e recomendar ações. De posse dessas 

informações, o consultor desenvolve, implanta e viabiliza o projeto de 

acordo com a necessidade específica de cada cliente (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA, 1998, p. 2). 

 

A partir dessa premissa, percebemos a importância de agregar valor ao 

perfil do bibliotecário, fazendo desse profissional um sujeito capacitado e apto 

a atender os usuários e usuários pesquisadores de maneira objetiva e 

qualificada, não apenas fornecendo bibliografias solicitadas, mas fomentando 

pesquisas com seus conhecimentos.  
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Temos, diante de nossos olhos, desafios, que nos revelam uma imensa 

demanda de serviços e atividades que os bibliotecários podem cumprir de 

forma eficiente. Entretanto, ainda precisamos de maior empenho nos cursos de 

Biblioteconomia em formar empreendedores.  

As disciplinas de empreendedorismo no curso de Biblioteconomia ainda 

são poucas e os profissionais conhecem pouco do mercado, estando a mercê 

dos estágios para terem essa percepção do “ir além” das estantes de livros, 

para se estabelecerem num mercado cada dia mais competitivo.  

 

Empresários da informação – este grupo é constituído por profissionais 

da informação que criam empresas de fabricação e venda de produtos 

ou serviços de informação, o produto da informação pode ser um banco 

de informações especializadas, um programa de computador, 

publicações, índices, catálogos etc. (LE COADIC, 1996, p. 6). 

 

Com essa concepção, percebemos que o autor trata como “empresários 

da informação” aqueles que criam empresas e vendem serviços de informação, 

como também compartilham esses serviços para uma nova sociedade, como 

tem sido evidenciado a partir do trabalho realizado pelos bibliotecários ao 

ampliarem a função e o espaço da biblioteca, o que vem ao encontro com todo 

o conteúdo que colocamos disposto, neste capítulo.  

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, compreendemos que as bibliotecas contemporâneas como 

centros de convivência são, na sua grande maioria, viáveis e que, nas suas 

diferentes modalidades, poderão apresentar ao público práticas e dinâmicas 

culturais que venham a atrair mais usuários no dia a dia.  

Podem ser espaços convidativos, com variados perfis de atendimento e 

que reúnam os mais distintos perfis de usuários, trazendo para si a grande 

variedade de movimentos culturais que estão presentes na nação brasileira, 

disponibilizando espaços que não sejam necessariamente para a leitura.  
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As bibliotecas contemporâneas têm um caráter de diversidade, cujas 

variadas classes sociais e idades podem discutir experiências, acessar a 

internet, ler jornais, revistas e, também, fazer pesquisas.  

Nesse contexto, com a grande utilização de meios digitais, é possível 

trabalhar na construção de blogs, fortalecer espaços digitais para discussões, 

estimular processos referentes à inclusão digital de crianças, jovens e adultos, 

promover rodas de conversa, oficinas das mais variadas, dentre outras 

atividades. 

Bibliotecas contemporâneas têm muito mais que estudantes para 

atender, elas têm a sociedade para servir, ajudar e desenvolver, ampliando 

seus horários de atendimento, estendendo suas programações à sociedade civil 

organizada, e mais: podem, ainda, construir vínculos com grupos sociais para 

a música, espetáculos, contações de histórias, trabalhar com educação e 

cultura e, dessa forma, criar um elo da população com o patrimônio que é de 

cada cidadão por direito. 

Por essa ótica, vemos que empreender vai muito mais além do que ter 

apenas boas ideias; antes, faz-se necessário planejamento, percepção de 

cenários, capacidade de verificar os movimentos da sociedade, ter espírito de 

liderança, formar boas e eficientes parcerias que tenham os conhecimentos 

necessários para o que se pretende fazer.   

Durante a graduação, muitos estudantes já começam a perceber essas 

singularidades da Biblioteconomia, uma vez que a maior parte dos estágios 

que surgem são em tribunais, no Ministério Público, em escritórios de 

advocacia, em associações de classe, e por aí vai.  

Dessa forma, o caráter empreendedor da Biblioteconomia é fato 

esclarecido e consumado entre os doutrinadores mais modernos desse campo 

da Ciência da Informação, tendo, claro, as nossas bibliotecas nas suas várias 

interfaces como nosso principal objetivo, mas também podemos e devemos 

usar as nossas habilidades que o curso de Biblioteconomia nos proporciona 

para empreender e fazer a profissão caminhar passo a passo com as novas 

tecnologias e com a evolução da sociedade.  
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Temos um futuro promissor, visto que a sociedade está em constante 

evolução. Por esse motivo, temos que nos alinhar e não perder o compasso da 

história, para que possamos fazer com que a profissão de bibliotecário se 

perpetue e seja cada vez mais solícita às aspirações de um tempo em que as 

informações são nossos desafios, tamanha a quantidade que nos é passada a 

todo instante.  
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CAPÍTULO VIV 

 

EQUIPES EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: LIDERANÇA E 

AUTOSSUFICIÊNCIA 

 

Patrícia Maria de Melo 

 

 

“Nenhum problema é pequeno ou trivial se realmente pudermos fazer 

algo a respeito” Richard P. Feynman 

 

 

Dedicado à equipe da Biblioteca da FAE-UFMG 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente ensaio pretende discorrer sobre a relevância das equipes nas 

bibliotecas universitárias, considerando as características individuais de 

colaboração entre os integrantes e a liderança consciente do bibliotecário para 

atingir as metas e os resultados pretendidos no Planejamento Estratégico da 

Biblioteca. 

 A liderança do bibliotecário na Biblioteca Universitária é inquestionável, 

já que ele detém o conhecimento técnico e o conhecimento teórico para gerir a 

sua unidade. Inclusive, pesquisa em liderança é muito mais enfatizada na área 

de gestão das bibliotecas. A formação da equipe é encontrada apenas como 

tópico nas pesquisas e no planejamento. A gestão de pessoal é focada apenas 

nos aspectos da liderança. Como se o líder fosse capaz de produzir excelentes 

resultados com qualquer tipo de equipe. Os fracassos parecem ser advindos 

principalmente de outras variáveis.  

A abordagem aqui é sobre a importância das singularidades dos 

integrantes da equipe que o bibliotecário vai liderar e a interação deles entre 

si, inclusive, o ambiente físico que trabalham, ambiente que pode facilitar ou 

dificultar a sua interação. É preciso valorizar uma equipe que aprenda em 
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conjunto (FLORES, 2018, p. 43), que esteja motivada para prestar um 

atendimento de qualidade ao usuário. Uma equipe que visualize metas claras e 

compartilhadas por todos os seus integrantes. Que se responsabiliza, junto 

com o bibliotecário, pelo Planejamento Estratégico a ser desenvolvido. 

Nosso primeiro pensamento é o fato de que se a biblioteca é uma 

unidade de informação especializada, os integrantes da equipe também podem 

ser bibliotecários com diferentes formações. Os assistentes técnicos, muitas 

vezes advindos de uma longa carreira servindo no setor por longos períodos, 

possuem um conhecimento prático que às vezes, o bibliotecário ainda não 

possui. E até outros servidores, que por terem tempo de trabalho no local, 

consideram como seus o espaço da unidade. Nesse contexto, questiona-se: 

Como a liderança do bibliotecário pode vislumbrar uma equipe efetiva e 

saudável (FAQUETI, 2017), promovendo a cooperação entre os seus membros? 

Nosso objetivo é pensar junto com o leitor pistas para favorecer a 

autossuficiência e a saudável comunicação dos integrantes da equipe de uma 

unidade de informação. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Instaurar uma liderança efetiva é um desafio para o líder bibliotecário. 

Antes de tudo é preciso conhecer as características pessoais de cada 

funcionário que forma a equipe, como esse funcionário trabalha em grupo, 

seus conhecimentos teóricos e técnicos. Até as habilidades e características 

que às vezes podem não parecer relevantes para o trabalho em si, como 

gostar de rapel, de viajar ou colecionar gibis, por exemplo. Tudo pode somar 

nestes tempos de transversalidade a que está inserida a Biblioteca 

Universitária. Podemos dizer que, antes de tudo, antes mesmo do 

planejamento estratégico, de identificar seus usuários, de reconhecer seu 

acervo, cabe ao bibliotecário identificar como a sua equipe interage com os 

integrantes entre si e com ele mesmo (NUNES; CARVALHO, 2016). Salienta-se 

que os integrantes da equipe são considerados os recursos humanos da 
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unidade. E esse recurso é primordial para garantir o funcionamento e 

desenvolvimento das atividades realizadas. 

Muitas vezes, as habilidades de convívio entre os integrantes, a 

facilidade para se adaptar às diferenças pessoais ou a habilidade de se 

comunicar são preferíveis a um conhecimento técnico exacerbado. Por quê? A 

técnica pode ser treinada, os conhecimentos podem ser adquiridos, contudo, 

saber cooperar em equipe requer a instauração de um processo de 

comunicação eficaz, o que demanda um conhecimento elaborado. Uma 

linguagem coerente entre os integrantes e com atitudes cordadas favorecem o 

atendimento ao usuário e a realização dos trabalhos. Por isso, trabalhar em 

equipe, segundo Faqueti (2017), é um elemento primordial no ambiente da 

Biblioteca Universitária. 

Ao adotar uma postura inteligente, o líder bibliotecário terá seu estilo 

pessoal, pode ser um estilo mais autoritário ou mais colaborador, mas será 

dele a capacidade de um comportamento mais flexível frente a sua equipe. 

Uma capacidade de planejamento somada a uma equipe bem sincronizada 

para trabalhar junto a ele fará com que o resultado seja mais efetivo e 

inovador. 

Quando você reconhece em sua equipe capacidades e habilidades, pode 

pensar e repensar um planejamento mais coerente com os objetivos da sua 

unidade, fazendo um planejamento consistente com os recursos disponíveis. E 

a equipe torna-se o recurso primordial que o bibliotecário pode utilizar, 

identificando suas competências, habilidades e necessidades de capacitação 

para todos os integrantes. 

A liderança do bibliotecário, sendo uma liderança consciente e 

transformadora (O’DONNELL, 2010), é ponto pacífico em pesquisas na área, 

cabendo-nos questionar as características de equipe mais produtiva em 

Biblioteca Universitária, e essa característica produtiva se apresenta de forma 

ampla. A curto, médio e longo prazo, quais as soluções mais eficazes para 

atingir as metas pretendidas? E a qualidade do serviço ofertado pode variar de 

acordo com determinada equipe? Podemos considerar a interação da equipe 
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como arte, muito mais do que como uma técnica? Há algo a questionar e 

discutir nesse quesito equipes cooperativas em BU? (FAQUETI, 2017). 

Ocasionalmente, podemos passar por uma onda de desacerto pessoal, 

mas quando um indivíduo é cotidianamente perturbador no trabalho, 

precisamos pensar qual o ganho real para os projetos a serem desenvolvidos. 

A atuação de alguns integrantes da equipe está interferindo no atendimento 

aos usuários? Podemos optar ou não por manter esse indivíduo na equipe? Um 

ou dois indivíduos podem comprometer recursos públicos ou empresariais em 

prol de suas impossibilidades em trabalhar em grupo? Não sendo possível 

encontrar meios da interação de todos da equipe, quais as estratégias o líder 

pode utilizar? A missão e os valores da unidade sendo bem delimitados, com 

metas claras em um Planejamento Estratégico, podem promover um trabalho 

integrado?  

Precisamos ter em mente nos nossos Planos Estratégicos em Biblioteca 

Universitária, a atual necessidade de ter pessoas de diferentes capacidades na 

equipe para atender uma sociedade cada vez mais complexa, a qual possui, 

como consequência, usuários com demandas também mais complexas, o que 

irá exigir a postura de um líder consciente e transformador, mas também uma 

equipe acolhedora a novas aprendizagens e performances no trabalho em si. 

Uma equipe que consegue ser funcional e cumpre metas, desfrutando de um 

ambiente de trabalho agradável e produtivo, promovendo os vários tipos de 

aprendizagem (FAQUETI, 2017). 

 

 

3 CONCLUSÕES 

 

Cabe ao líder, tomar para si a responsabilidade do desempenho dos 

integrantes da sua equipe, responsabilizando-se quando a contratação ou 

anuência ao receber uma pessoa em sua equipe que pode cooperar ou 

comprometer todo o processo de trabalho. É necessário ter a capacidade em 

identificar o perfil da pessoa a ser inserida na equipe, reconhecendo se o perfil 

é o desejável para o planejamento da unidade e da própria equipe de trabalho. 
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Com efeito, faz-se necessário esclarecer a responsabilidade da atuação final do 

novo integrante. Faz parte das competências do bibliotecário reconhecer e 

testar seus colaboradores, e quando a sua escolha é por uma liderança 

compartilhada, a responsabilidade é de todo o grupo. 

Então, desenvolver uma liderança consciente, em correspondência, uma 

equipe cada vez mais autossuficiente é algo a se almejar. Exige-se do 

bibliotecário um pensamento flexível para gerar novas ideias e soluções, 

visando a integração de todas as pessoas envolvidas no processo. Significa 

que, além de respeitar as singularidades individuais, necessita-se obter da 

equipe a confiança necessária para os processos decisórios a serem acolhidos. 

Há de se pensar em uma forma inclusiva, contudo, que abranja todo o 

processo de gerenciamento da informação e dos objetivos da unidade a ser 

gerenciada.  

Há de se pensar em um Planejamento Estratégico sendo construído 

conscientemente. Que ele seja avaliado pela equipe que vai protagonizá-lo e 

não apenas pelo seu líder, o bibliotecário. Que a missão, objetivos e ações 

sejam divulgados a todos os parceiros internos e externos da biblioteca. É 

preciso ter atitudes que exigem muita comunicação e maturidade profissional. 

Um desafio a ser partilhado por todos. 
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CAPÍTULO X 

 

CONSULTORIA EM ACERVOS DOCUMENTÁRIOS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA EM UMA UNIVERSIDADE PRIVADA 

 

Elaine Gregório 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A prestação de serviços vem ganhando forças no mundo moderno, 

sobretudo à medida que as organizações perceberam as vantagens que podem 

ser obtidas ao contratarem esse tipo de intervenção para realização das 

atividades organizacionais. Essa percepção ganhou força diante da 

competitividade e da necessidade de poupar recursos, uma tendência do 

mercado globalizado da atualidade. 

A literatura de Administração é unânime ao valorizar a adoção de 

estratégias que tornem as empresas mais competitivas. Para tanto, as 

empresas adentram-se em um ciclo de redução de custos, gerenciando com 

mais precisão o patrimônio organizacional (GONÇALVES, 1997). Visando 

poupar custos, uma das medidas adotadas é a contratação de serviços que 

visa, a priori, a redução de custos (BARROS, 2002). 

Ao falar da prestação de serviços, uma pergunta fica no ar: esse tipo de 

serviço pode ser realizado em bibliotecas? As unidades de informação, também 

consideradas como organizações, podem contratar serviços bibliográficos, 

tendo em vista adquirir vantagens com esse processo? 

No que se refere aos profissionais que serão contratados, a literatura 

vem desenvolvendo estudos no sentido de demonstrar que o bibliotecário pode 

atuar no ramo da prestação de serviços, atendendo serviços dos mais 

diferenciados e em diversas instituições. Estudo recente proferido por Santa 

Anna e Pereira (2014, p. 169), por exemplo, destaca que aquele que atua na 

prestação de serviços abre leque para a desvinculação do bibliotecário aos 
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postos tradicionais de trabalho em bibliotecas. Desse modo, segundo os 

autores mencionados, “[...] ao inserir-se em um mercado autônomo, rompem-

se os vínculos empregatícios e as responsabilidades do empregador para com o 

empregado, porém, abrem-se espaços para que o consultor tenha 

possibilidade de realizar novas conquistas, sendo mais dinâmico e inovador”. 

A partir dessa questão, este estudo objetiva demonstrar, por meio de 

relato de experiência, as vantagens adquiridas por uma biblioteca universitária 

ao solicitar por meio de contrato provisório os serviços de tratamento e 

organização de acervo bibliográfico. O relato narra os principais serviços 

prestados pela equipe de bibliotecário-catalogadores contratados, assim como 

apresenta as principais vantagens obtidas pela contratante ao viabilizar esse 

tipo de serviço. 

 

 

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A prática empreendedora do bibliotecário torna-se cada vez mais 

comum, na atual sociedade, visto que esse profissional tem compreendido a 

necessidade de ocupar outros ramos de atuação, que vão muito além dos 

serviços prestados por meio dos vínculos empregatícios realizados nas 

tradicionais bibliotecas físicas, com foco, principalmente, em serviços de 

aquisição, organização e disseminação de acervos (SANTA ANNA; PEREIRA, 

2014). 

A sociedade da informação proporcionou o surgimento de práticas 

inovadoras, as quais passam a ser assumidas por todos os profissionais, nas 

mais diferentes áreas do saber. Para Romeiro (2014), nessa sociedade, as 

organizações centram suas atenções nos clientes, tendo em vista oferecer a 

informação de forma rápida, segura e que proporcione a satisfação das 

necessidades dos utilizadores.  

A autora considera que a gestão torna-se um ponto de grande 

preocupação do bibliotecário, na atual sociedade da informação, pois “[...] o 

usuário/cliente deseja conteúdos cada vez mais selecionados e prontos num 



 
161 

 

 

curto espaço de tempo. Cabe então ao bibliotecário, desenvolver estratégias 

para poupar o tempo do usuário/cliente como dizia uma das Leis de 

Ranganathan”. A partir desse fundamento, os profissionais buscam sair da 

“zona de conforto” (ROMEIRO, 2014, p. 3), de modo a ocupar postos de 

trabalho que demandem serviços de organização e sistematização de acervos, 

prestando serviços, sem necessariamente estarem vinculados unicamente a 

uma organização, como proferido por Santa Anna e Pereira (2014). 

A prestação de serviços informacionais torna-se, portanto, o novo 

paradigma do bibliotecário. Isso tem se consolidado em virtude das mudanças 

ocasionadas com a sociedade da informação, com o uso dos recursos digitais, 

aumento da competitividade, dentre outros fatores (SANTA ANNA; PEREIRA; 

CAMPOS, 2014). 

No âmbito da prestação de serviços informacionais, existem diversos 

campos que podem ser ocupados, pois o mercado da informação é amplo, o 

que demanda estratégias de organização da informação para tomada de 

decisões no mercado corporativo (SILVA, 2005). 

No entanto, um dos segmentos com grande potencial perfaz a oferta de 

serviços direcionados à organização dos acervos bibliográficos, prática comum 

realizada em quaisquer modalidades de bibliotecas, destacando-se as 

bibliotecas universitárias, as quais visam a fomentar as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão (LEITÃO, 2005). 

Nesse sentido, Rossi, Costa e Pinto (2014, p. 111) acreditam que a 

sociedade da informação e do conhecimento está pautada na experiência e no 

conhecimento e, utiliza a informação para gerar novos conhecimentos 

agregados aos produtos e serviços. Logo, as bibliotecas universitárias investem 

no aperfeiçoamento dos serviços prestados para qualificação dos acervos 

dispostos a uso da comunidade universitária.  

Na visão de Silva e Rados (2002, p. 198), ao contextualizarem a 

interferência do mercado globalizado nas organizações, frisam que: 

 

As empresas e instituições deparam-se com a necessidade de aumento 

da eficiência e qualidade nos serviços, para serem competitivas. Isto é 

evidente quando se observa nas organizações sobrecarga de trabalho, 

erros, retrabalhos e falta de definição clara das funções e procedimentos 
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de cada funcionário, bem como falta de informações nas empresas sobre 

seus processos.  

 

Os autores citados destacam que, atingimos um momento de profundas 

mudanças e, por decorrência, inquietações, cujas reais necessidades do 

homem e das organizações modificam-se com a explosão permanente dos 

processos de mudança e com a constante inovação tecnológica. Tais mudanças 

também atingem as bibliotecas, que colaboram com a educação e possibilitam 

acesso às diferentes fontes de informação. 

Assim, reforça-se o papel do bibliotecário na gestão dos acervos 

documentários, de modo a facilitar as atividades acadêmicas de alunos, 

professores e demais envolvidos com a educação demandada nas instituições 

de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas. 

 

Nas bibliotecas universitárias, o papel dos bibliotecários na prestação de 

serviços de informação é fundamental, pois estes profissionais têm 

contato direto com os usuários podendo identificar e adequar os serviços 

às necessidades individuais dos mesmos. Porém, para que os 

bibliotecários possam prestar um serviço de informação adequado, 

atendendo aos objetivos institucionais e às expectativas de seus 

usuários, é preciso que eles tenham, ou que desenvolvam competências 

específicas para cada tipo de serviço prestado com intuito de atender o 

usuário de forma eficiente e eficaz (ROSSI; COSTA; PINTO, 2014, p. 

111). 

 

O desenvolvimento de competências e habilidades representa a maior 

exigência do mercado da informação, de modo que o bibliotecário reinvente 

constantemente os seus serviços, atraindo a atenção das organizações para 

contratação de seus serviços (SILVA, 2013). 

Assim, mediante a oferta de serviços de qualidade, os bibliotecários 

podem formar equipes multiprofissionais, atuando como consultores, conforme 

as necessidades das organizações. É por de espírito empreendedor, da 

capacidade de atuar em equipe, e com capacidade inovadora que poderá 

identificar essas necessidades e montar as equipes a atuarem de forma 

autônoma em diferentes empresas e segmentos da sociedade (MILANO; 

DAVOK, 2009). 

Segundo essas autoras, o bibliotecário surge no segmento da prestação 

de serviços em consultoria informacional atuando em sua área de formação e 

auxiliando na transformação da informação em conhecimento. Para Rossi, 
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Costa e Pinto (2014), a consultoria realizada nas bibliotecas universitárias 

representa um campo tradicional como também inovador e potencial ao 

profissional da informação, o que reforça, por um lado, a contribuição para a 

organização que contrata os serviços, como também, a necessidade de 

dinamismo, inovação e proatividade, elementos básicos para o sucesso do 

profissional que atua na gestão e organização das bibliotecas acadêmicas. 

 

 

3 RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

A biblioteca para quem os bibliotecários-consultores prestaram serviços 

de organização de acervos bibliográficos está vinculada a uma instituição de 

ensino superior, pertencente ao ramo privado, sendo o câmpus central 

localizado no município de Vitória, estado do Espírito Santo (ES). Com o 

crescimento no número de matrículas e a demanda por novos cursos, a 

instituição estruturou dois novos câmpi, localizados em municípios vizinhos, 

pertencentes à região metropolitana: Cariacica e Villa Velha. Ambos os câmpi, 

a priori, foram contemplados com dez cursos (quadro 1). 

Quadro 1 – Novos cursos instalados em dois novos câmpi 

CÂMPUS CURSOS CÂMPUS CURSOS 

 

 

 

 

CARIACICA 

Psicologia   

 

 

 

VILA VELHA 

Psicologia 

Arquitetura Arquitetura 

Engenharia Mecânica Engenharia Mecânica 

Engenharia Civil Engenharia Civil 

Engenharia de Produção Engenharia Produção 

Educação Física  Engenharia Química 

Serviço Social Educação Física 

Ciências Contábeis Ciências Contábeis 

Administração Administração 

Pedagogia  Pedagogia 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Logo, com a instituição desses câmpi e cursos, foram criadas duas novas 

bibliotecas.   

Para desenvolvimento do processamento técnico de cerca de 18.000 

exemplares de livros que iriam atender a vinte cursos novos autorizados pelo 

MEC e que seriam instituídos nesses dois novos câmpi, sendo a grade 

curricular proposta para atender até o quarto período de cada curso, a 
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instituição de ensino superior optou contratar profissionais formados, com e 

sem experiência, para que pudessem prestar o serviço de atividades técnicas 

na área de Biblioteconomia. A compra desse material ainda não foi 

integralmente realizada. O processo será feito aos poucos, em etapas, sendo 

que, no presente momento, foram adquiridos, apenas, 920 títulos, equivalendo 

a 13.949 exemplares (primeira etapa).  

O Grupo de Ensino, então, promoveu seleção de seis bibliotecários 

(nessa primeira etapa) para atender a essa demanda por meio de contrato 

temporário num período de quinze dias, sendo a carga horária de seis a oito 

horas diárias. O trabalho foi coordenado por um bibliotecário da própria 

instituição, que também atuou em todas as etapas das atividades 

desenvolvidas. As atividades se iniciaram em dois de agosto e foram 

finalizadas em dezoito de setembro de 2014. O horário de trabalho foi 

estabelecido para oito horas diárias com intervalo para almoço e lanche. As 

atividades eram iniciadas de 7:00 da manhã as 21:30, intercalando de acordo 

com o horário estabelecido via contrato. 

 

 

3.1 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

As atividades desenvolvidas contemplaram, de modo geral, ações 

bibliotecárias de processamento técnico ou organização da informação, diluídas 

em classificação, catalogação e indexação do material adquirido (livros). 

Os livros eram entregues pelos fornecedores em caixas enviadas pelos 

distribuidores e essas caixas eram abertas e separados os livros por títulos. 

Esse serviço de separação dos itens, juntamente com as práticas de 

etiquetagem dos livros e carimbos (após processamento técnico pelos 

bibliotecários contratados) contou com o apoio de uma equipe de funcionários 

da instituição, coordenada por auxiliares técnicos que supervisionavam essa 

atividade de preparação dos livros, além dos bibliotecários da equipe 

contratada que também desenvolviam essa atividade intercalando com as 

atividades de tratamento bibliográfico. 
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O contrato teve duração de quinze dias e nesse período foi inserido na 

base do sistema para atender as duas novas unidades da instituição de ensino 

um total de 436 títulos e 8.073 exemplares, divididos pelas seguintes áreas: 

Generalidades, Filosofia, Religião, Ciências Sociais, Línguas, Ciências Puras, 

Artes, Literatura, História e Geografia. 

A classificação adotada na organização dos títulos no sistema foi a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD), também utilizada pela biblioteca 

central. O sistema de gerenciamento foi o BiblioUp, software desenvolvido pela 

empresa UpTech informática LTDA, na área de bibliotecas e centros de 

documentação.  

O Sistema Biblioup é responsável pelo gerenciamento da biblioteca, não 

importando o tamanho da biblioteca e a simplicidade de uso do software. Ele 

permite que tanto um bibliotecário profissional como qualquer auxiliar possa 

utilizá-lo sem dificuldade. O Módulo de Biblioteca pode ser executado 

independentemente do Módulo Acadêmico permitindo a aquisição apenas desse 

módulo para bibliotecas (Informação verbal)18. 

Não foi utilizada uma senha exclusiva para cada bibliotecário, pois não 

era intenção da empresa verificar a produtividade individual de cada 

bibliotecário e sim o cumprimento da atividade estabelecida. 

O processo de cotação e compra foi feito por um bibliotecário e um 

assistente técnico na área de Administração. O coordenador responsável por 

cada curso enviou a lista dos títulos selecionados para atender as disciplinas do 

primeiro ao quarto período de cada curso. Essa listagem dos títulos 

requisitados para compra era enviada para três fornecedores distintos, em que 

era optado quem fornecia melhor preço e condições de pagamento. Oitenta por 

cento dos livros foram comprados com um único fornecedor que ofereceu 

preço e condições de prazo. Vinte por cento restantes foi feito com os outros 

dois fornecedores. 

                                                           

18 Notícia fornecida pela engenheira de computação, responsável pelo gerenciamento do 

software Biblioup, durante treinamento realizado com os bibliotecários consultores, na data de 

20 de outubro de 2014. 
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O bibliotecário nessa fase responsável pela aquisição fazia a conferência 

nos pedidos mediante análise de todos os títulos de acordo com as notas 

fiscais que chegavam junto com os livros. As notas também eram enviadas via 

e-mail e esse controle também era feito mediante planilha e do Projeto Político 

Pedagógico (PPC) de cada curso em que a faculdade iria atender e apresentar 

ao Ministério da Educação (MEC). 

Foi destinado um dia para conhecimento do sistema e treinamentos dos 

bibliotecários. O treinamento foi feito em apresentação geral do sistema e 

demonstração das particularidades do software de biblioteca. Contudo, foi 

focada apenas a área destinada ao cadastro de livros e impressão de etiquetas. 

Após o treinamento os bibliotecários, foram instruídos a conhecer o sistema de 

modo prático, cadastrando os títulos de forma minuciosa e gradativa. Foi 

observado, nesta fase, que aqueles que tinham mais experiências nas 

atividades de tratamento se sobrepunham aos outros e já estavam capazes de 

sanar dúvidas, mesmo sem conhecer o sistema a fundo. 

Na primeira semana de atividade (período de 28/08/2014 a 

10/09/2014), foram cadastrados 153 títulos, num total de 3.639 exemplares. 

Na segunda semana de atividade, foram cadastrados 289 títulos, num total de 

4.434 exemplares. Esses dados comprovam que, na primeira semana de 

atividade, os bibliotecários já apresentavam certo domínio para com o sistema, 

bem como com todos os processos de classificação, indexação e catalogação. 

O processo de tratamento intensificou-se na segunda semana, 

possibilitando constatar o crescimento de quase o dobro de livros inseridos na 

base de cadastramento de títulos. Foi observado que os bibliotecários 

desenvolveram agilidade e domínio, respeitando os procedimentos requeridos 

na representação da informação e desencadeando um trabalho colaborativo, 

competente e de qualidade.    
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da contratação temporária de bibliotecários para realizarem 

serviços de tratamento de acervo bibliográfico, foi possível verificar inúmeros 

benefícios alcançados pela instituição de ensino. Além do trabalho efetivo, 

rápido e consistente realizado, observou-se que a biblioteca central não foi 

prejudicada, uma vez que não precisou transferir bibliotecários e auxiliares do 

corpo funcional para realizar o tratamento das novas coleções. 

Com os benefícios alcançados, confirma-se a importância de empresas 

contratarem consultores para tratamento de acervos, principalmente nos casos 

de grandes demandas de material. Assim, os serviços rotineiros da unidade 

não ficam prejudicados com o desfalque de pessoal. Por conseguinte, o 

mercado da prestação de serviços torna-se um campo promissor para os 

profissionais que desejam trabalhar de forma desvinculada.  

As atividades realizadas pelos profissionais da informação em acervos 

bibliográficos representam um segmento tradicional de atuação. Todavia, este 

relato reforça a importância de os profissionais formarem equipes consultoras, 

com profissionais qualificados ao exercício das atividades de organização dos 

acervos, além de criarem estratégias que atraiam a atenção dos 

empregadores, haja vista fortalecer o marketing e o reconhecimento da equipe 

junto ao mercado de trabalho. 
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CAPÍTULO XI 

 

O TRABALHO BIBLIOTECÁRIO EM CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE UM 

HOSPITAL PRIVADO 

 

Igor de Souza Bento 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo moderno, o bibliotecário está acostumado a limitar seus 

ambientes de trabalho a bibliotecas, mas a literatura da área deixa claro que o 

profissional da informação está apto a atuar em outros espaços de informação, 

como, por exemplo, nos mais diversos centros de documentação.  

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o 

bibliotecário é considerado, por excelência, como profissional da informação, 

podendo ele 

 

[...] trabalhar em bibliotecas e centros de documentação e 

informação na administração pública e privada, nas mais variadas 

atividades do governo, do comércio, da indústria e dos serviços, com 

predominância nas áreas de educação e pesquisa. Pode ser um 

trabalhador assalariado, com carteira assinada ou como autônomo, 

trabalhar de forma individual ou em equipe e executar suas funções 

tanto de forma presencial como a distância (MTE/CBO, 2002, não 

paginado, grifo nosso). 

 

Fica claro que o bibliotecário possui competências para atuar em várias 

áreas, pois a Biblioteconomia é interdisciplinar, estando em sintonia com 

diversos campos do conhecimento; logo, o bibliotecário não se deve ater a 

bibliotecas como seu único meio de atuação.  

Ao adquirir novas experiências, o bibliotecário inova na realização de 

suas atividades, ampliando, assim, sua atuação em ambientes que extrapolam 

os limites físicos da biblioteca (SANTA ANNA; GREGÓRIO; GERLIN, 2014). 

Nesse contexto de ir além do ambiente tradicional, urge o que se denomina na 

literatura de desinstitucionalização da informação, que, no caso específico do 

bibliotecário, temos a formação de um profissional capaz de atuar em outros 
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contextos que demandem tratamento, organização e oferta de informação a 

diferentes usuários e instituições. Na verdade, esse contexto 

desinstitucionalizado propicia novas possibilidades ao profissional do futuro, 

como discorrido no estudo de Lancaster (1983). 

A partir dessa oportunidade, muitos estudos convergem uma 

aproximação cada vez maior da Biblioteconomia com o empreendedorismo. 

Conforme descrito no Portal do Bibliotecário (2018), o empreendedorismo está 

disseminado e se coloca como atividade fundamental para a geração de 

riquezas, promovendo o crescimento econômico e aprimorando as condições 

de vida da população, aparecendo ainda como importante fator de geração de 

emprego e renda. 

Ainda, conforme esse portal, o bibliotecário assume o perfil de gestor e 

de empreendedor, toda vez que consegue promover serviços inovadores, que 

vão muito além dos serviços e produtos tradicionais, ofertados em bibliotecas. 

Assim, empreendedor é o termo utilizado para qualificar, ou especificar, 

principalmente, aquele indivíduo que detém uma forma especial, inovadora, de 

se dedicar às atividades de organização, administração e execução, 

principalmente na geração de riquezas, na transformação de conhecimentos e 

bens em novos produtos – mercadorias ou serviços, gerando um novo método 

com o seu próprio conhecimento. É o profissional inovador que modifica, com 

sua forma de agir, qualquer área do conhecimento humano (PORTAL DO 

BIBLIOTECÁRIO, 2018). 

Segundo Silva (2005), o bibliotecário adquire o perfil de empreendedor, 

uma vez que a sociedade da informação possibilitou a oferta de informação em 

diferentes contextos. Assim, é errôneo considerar que esse profissional atue 

apenas nas bibliotecas. Ao contrário, existe uma gama de segmentos que 

podem ser identificados pelo profissional e que, mediante reconhecimento das 

organizações, o bibliotecário poderá exercer atividades que contribuem com a 

tomada de decisões e com os serviços específicos do local que presta as suas 

atividades profissionais. 

Dentre os diversos segmentos de atuação, pode-se citar os chamados 

centros de documentação, os quais são considerados verdadeiras bibliotecas 
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especializadas, podendo abranger as áreas de ciência e tecnologia, como 

outros segmentos empresariais (LEMOS, 2008). Dentre os vários centros de 

documentação, assim categorizados pelas empresas mantenedoras, existentes 

no Brasil, destacam-se os centros de documentação hospitalares.  

Esses centros caracterizam-se, de modo geral, como espaços reservados 

para armazenar, tratar, recuperar e disseminar as informações produzidas nos 

serviços médicos (prontuários), de modo a facilitar o trabalho dos profissionais 

da saúde que ali atuam. Por possuir semelhanças com outros centros de 

documentação inseridos em empresas, entendemos que o bibliotecário poderá 

atuar no gerenciamento da informação existente no meio hospitalar.  

A atuação do bibliotecário em centros de documentação, sobretudo os 

empresarias, é uma temática que ganhou força nos últimos anos. No que se 

refere à atuação do bibliotecário no contexto hospitalar, algumas pesquisas 

também sinalizam a presença desse profissional no campo da saúde 

(BERAQUET; CIOL, 2010). 

Assim, este relato de experiência objetiva divulgar as principais 

atividades e serviços bibliotecários realizados e requeridos em um centro de 

documentação, vinculado a um hospital particular.  

Serão descritos no relato, os principais serviços biblioteconômicos 

realizados com os documentos gerados na instituição hospitalar, o fluxo da 

informação documental, e as técnicas de tratamento, armazenamento e 

disseminação da informação.  

De acordo com a realidade vivenciada, reflete-se acerca da necessidade 

e importância de se contratar bibliotecário, haja vista garantir resultados 

satisfatórios e excelência nos serviços prestados pelo setor. Ao final, 

apresentam-se os pontos positivos e negativos oriundos com a experiência, 

recomendando ações que possam acarretar melhoria em toda a ambiência do 

centro de documentação. 
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2 BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

O bibliotecário vem ampliando seus ramos de atuação, especificamente 

com o surgimento da sociedade da informação. A ampliação dos suportes de 

informação, aliado à valorização da informação como elemento estratégico 

para tomada de decisões e inovação nas empresas são fatores essenciais que 

permitem a construção de novas possibilidades de trabalho ao profissional 

(LANCASTER, 1983). 

Borges (2004) reforça que é preciso reconhecer as dificuldades ou 

problemas vivenciados pelas organizações e, a partir disso, estabelecer planos 

de oferta de trabalho, de modo que o profissional seja reconhecido por suas 

potencialidades e possa contribuir, de alguma forma, para a resolução dos 

problemas que permeiam o cotidiano das instituições. 

O mercado de trabalho para bibliotecários é abrangente, sobretudo na 

atualidade, com o valor atribuído ao recurso informação. Assim, entende-se 

que esse profissional está habilitado a ocupar espaços de trabalho de 

diferentes empresas, nos mais diferenciados segmentos produtivos. Portanto, 

ele pode oferecer seus serviços na esfera pública quanto na privada ou no 

terceiro setor (ONG’s), atuando em quaisquer dos setores econômicos 

(agricultura, indústria ou serviços) ou ainda como autônomo (FIGUEIREDO; 

SOUZA, 2007). 

A ampliação quanto aos segmentos de atuação profissional é justificada 

pelo fato de o profissional voltar sua prática “[...] ao tratamento, organização 

e disseminação da informação, insumo este que se encontra em qualquer 

instituição e que vem ganhando cada vez maior importância e valor para a 

sobrevivência da [organização] no mercado [...]” (FIGUEIREDO; SOUZA, 2007, 

p. 15, grifo nosso). 

Biraquet e Ciol (2010) reforçam o potencial do bibliotecário nas unidades 

hospitalares, em que tal profissional pode exercer funções no âmbito da 

organização de documentos gerados com as atividades organizacionais (tais 

como as funções exercidas nos centros de documentação hospitalar, ou em 

arquivos especializados de clínicas), como também pode trabalhar diretamente 
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com profissionais, como médicos e enfermeiros, haja vista contribuir com a 

recuperação dos pacientes. 

 

A Biblioteconomia tem que sair da biblioteca e das demais “caixas” onde 

é exercida e ir, de uma vez por todas, para onde está seu cliente. Este 

bibliotecário que está sendo vislumbrado no Brasil, mesmo não sendo 

ainda um bibliotecário clínico, está construindo e abrindo caminhos 

(BIRAQUET; CIOL, 2010, p. 127). 

 

Assim, diante do contexto inovador, em que pese o fortalecimento de 

uma prática empreendedora por parte do bibliotecário, alguns estudos 

publicados nos últimos anos têm considerado a importância do bibliotecário ao 

atuar nos centros de documentos dos hospitais. A participação do profissional 

nessas unidades é de suma importância, pois facilita o trabalho da equipe 

médica com o tratamento dos pacientes, na descrição de medicamentos, 

dentre outras contribuições originadas à medida que se sistematiza e gerencia 

os documentos gerados para cada diagnóstico em específico (BIRAQUET; CIOL, 

2010, PIRES; RIBEIRO; KLEBERSSON, 2013). 

Segundo Pires, Ribeiro e Klebersson (2013), os bibliotecários que atuam 

em centros de documentação hospitalares precisam estar capacitados a 

gerenciar informações que sejam de importância para a área clinica, 

participando diretamente no tratamento do paciente. Assim, 

 

[...] os bibliotecários clínicos atuam na eficiência da Informação 

requisitada pela equipe clínica, tornando dessa forma a mesma de fácil 

compreensão, acessível e disponível no momento em que é solicitada. A 

mediação da informação prestada coloca esses profissionais como 

membros da equipe médica, já que serão esses profissionais que 

coletaram Informações, com base em evidências científicas 

comprovadas, a melhor solução em tratamento de cura para o paciente 

em questão. 

 

A partir do estudo desenvolvido pelos autores supracitados, ficou 

reforçado que a Biblioteconomia Clínica ressalta-se como mais uma área em 

maximização desses profissionais (bibliotecários) aptos a tratarem a 

informação como fator de tomada de decisão, sendo, dessa forma, uma 

profissão de diversificação profissional. 

Essa diversificação é característica da área biblioteconômica, logo, um 

perfil híbrido é almejado, no intento de que novos postos de trabalho possam 

ser ocupados pelos profissionais, garantindo, desse modo, uma maior 
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aproximação da prática empreendedora com as atividades bibliotecárias 

(SANTA ANNA; PEREIRA, 2014). 

 

 

3 RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

Esta experiência teve duração de seis meses, com início em setembro de 

2014 e com término em março de 2015. Os serviços foram estabelecidos por 

meio de contrato pré-estipulado, com aviso antecipado que não haveria 

renovação de contrato. 

O centro de documentação, no qual foi realizada esta experiência, está 

vinculado a um hospital privado de grande porte, situado em município 

pertencente à região metropolitana. O hospital reúne em sua infraestrutura 74 

leitos de apartamento de enfermaria; 95 leitos de apartamento individual; seis 

leitos de UTI infantil; 18 leitos de neonatal; 32 leitos de UTI geral de adulto; 

noves leitos de UTI coronariana; dois leitos de isolamento; cinco leitos de 

Centro de Tratamento de Queimados (CTQ); consultórios médicos; laboratório 

de análises clínicas e laboratório de análises patológicas. A unidade hospitalar 

possui capacidade para atender mensalmente 18 mil pacientes. O corpo 

funcional do hospital é composto por 1000 colaboradores, estando dividido em 

diferentes setores que se encarregam de atividades adversas como: recursos 

humanos, almoxarifado, tesouraria, enfermarias, consultórios, copa, 

manutenção e um centro de documentação. 

O centro de documentação, também denominado pela instituição de 

serviço de arquivo médico e estatístico (SAME), está situado no subsolo da 

instituição hospitalar, sendo dividido em três repartições: a sala de 

recebimento dos prontuários médicos, denominada como SAME temporário, o 

arquivo local do hospital intitulado SAME externo e um arquivo externo que se 

encontra em um espaço alugado fora dos limites do hospital, pois o interno 

não comporta a demanda da instituição.  

Trabalham nesse centro cinco colaboradores, sendo: um coordenador, 

três administradores e um gestor de sistemas e estatística. O referido setor 
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possui em seu corpo de funcionários um profissional graduado em 

Biblioteconomia, no entanto está contratado como coordenador de setor. 

No que se refere aos serviços realizados no referido centro de 

documentação, destaca-se que no primeiro setor é realizado o tratamento da 

informação, ou seja, o prontuário é recebido, organizado, analisado e 

despachado para o arquivo local; o segundo setor tem a finalidade de guarda e 

preservação do prontuário; já o terceiro exerce a mesma função do segundo. 

O primeiro procedimento do tratamento da informação é o recebimento; 

os prontuários são enviados ao SAME pelo setor de faturamento; eles chegam 

em lotes, divididos por convênio e setor de internação. No ato de recebimento 

é realizada a conferência dos documentos, e então, esses são lançados em 

armários identificados como recebimento um, dois e três. Esse lançamento é 

feito de forma eletrônica em um software integrado do hospital.  

O segundo procedimento a ser realizado é a organização e análise dos 

prontuários médicos, sendo eles organizados de forma hierárquica, e assim 

que organizados eles passam por um ato de checagem, em que um 

profissional analisa as assinaturas dos atendentes do paciente. Esses 

atendentes englobam médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 

dentre outros. Se for constatada pendência de assinatura nos prontuários, eles 

são retirados dos armários de recebimento e lançados nos armários de análise. 

 Em seguida, os profissionais que deixaram pendências nos prontuários 

são informados via e-mail, sendo ele enviado ao profissional e com cópia para 

o seu coordenador e para o diretor do SAME. Assim que informada a 

pendência, o profissional que a fez vai ao SAME, a fim de corrigi-la; quando 

corrigidas as pendências, os prontuários são liberados para serem arquivados. 

O terceiro procedimento consiste em colocar os prontuários em pastas e 

lançá-los nos armários rolantes no SAME externo. Se, por algum motivo, esse 

se encontrar lotado, os prontuários são lançados em caixas e enviados ao 

espaço alugado fora dos limites do hospital. 

No SAME, também é realizado o serviço de atendimento ao usuário, cujo 

paciente e o setor jurídico do hospital podem ter acesso à cópia de 
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prontuários, e os médicos têm o direito de visualizar os prontuários, mas não 

podem, em nenhuma hipótese, fazer qualquer alteração no documento.  

Todos esses processos se dão pela necessidade de se criar um método 

de rastreamento dos prontuários, em que é necessário criar um registro de 

mapeamento, para que os documentos possam ser recuperados, caso eles 

sejam solicitados para cópia ou visualização.  

A partir da vivência no SAME, analisando os procedimentos adotados 

para organização, controle e recuperação dos prontuários gerados a partir da 

atividade médica, é possível elencar alguns pontos positivos como negativos. 

Em linhas gerais, destacam-se como pontos fortes os recursos 

tecnológicos, o feedback por meio de indicadores, a criação de procedimento 

operacional padrão (POPs) para a realização das atividades do setor, e, por 

fim, um espaço físico adequado para desempenho das atividades. 

No que se refere aos pontos fracos destaque especial pode ser conferido 

à perda de informações pertinentes, por falta de conhecimento sobre a 

importância da informação, pouco engajamento no exercício das atividades, 

degradação física do ambiente de trabalho, falta de inovações e projetos que 

acarretam na escassez de recursos financeiros para o setor. Além desses 

pontos negativos, soma-se a causa/origem desses problemas que é a falta de 

contratação de um bibliotecário que possa agir com suas competências e 

habilidades no gerenciamento da informação produzida e na gestão de todo o 

espaço informacional. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da experiência relatada, pode-se concluir que é notável a 

necessidade de um profissional da informação para atuar nos centros de 

documentação hospitalares, pois os serviços prestados no SAME são os 

mesmos serviços que o bibliotecário recebe capacitação para realizar durante 

toda sua formação acadêmica, desde a organização da informação até o 

atendimento ao usuário. Tornam-se claro os prejuízos acometidos ao hospital, 
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pelo fato de não possuir um profissional da informação legalizado e registrado, 

pois o profissional coordenador do centro de documentação, em muitas vezes, 

se torna omisso e menospreza, em alguns casos, suas próprias habilidades e 

competências. 

Conforme a literatura mencionada, o profissional da informação está 

habilitado a atuar em ambientes de informação hospitalar, pois ele possui uma 

visão diferenciada quando se trata do tratamento da informação, e no mais, 

para criar políticas e projetos de inovação para esses setores, que, por falta da 

contratação, reconhecimento e valorização desse profissional, esses setores 

acabam sendo postos em últimos planos pelos investidores das instituições, 

pois se não há bibliotecário, não há projetos, logo não haverá disponibilização 

de verba para esses setores. 

Por fim, é importante reforçar o potencial do bibliotecário ao atuar nos 

centros de documentação hospitalar, em parceria com a equipe médica, de 

modo que os diagnósticos de pacientes possam ser realizados com mais 

segurança e confiabilidade. Para tanto, é preciso que bibliotecários 

proporcionem estratégias de visibilidade do trabalho que pode ser oferecido 

nas unidades hospitalares, por um lado, e, por outro, que essas instituições 

deem o devido valor, oferecendo recursos que possibilitem uma efetiva 

atuação bibliotecária. 
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CAPÍTULO XII 

 

CRESCIMENTO PROFISSIONAL POR MEIO DO MAGISTÉRIO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA EM BIBLIOTECONOMIA 

 

Jorge Santa Anna 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteconomia é uma profissão relativamente nova. No entanto, as 

práticas bibliotecárias datam de tempos imemoriais, desde os primórdios da 

civilização quando esses tiveram a necessidade de registrar suas práticas, sua 

historicidade, seus costumes e suas tendências, objetivando garantir a 

perpetuação do conhecimento às gerações futuras.  

Devido a sua interação com a preservação e disseminação do 

conhecimento, a Biblioteconomia estende seus serviços a todas as áreas do 

conhecimento. É graças a seu poder de integração inter e multidisciplinar que 

ela adapta-se a diferentes épocas e contextos, tornando-se uma profissão 

primordial e necessária ao crescimento das demais ciências existentes.  

Assim, destaca-se a fala de Ortega Y Gasset (2006, p. 67) ao proferir 

que “[...] essa profissão [a Biblioteconomia] é uma das mais importantes que 

se pode imaginar”. Devido a seu amplo campo de atuação, a Biblioteconomia 

encanta. Encanta, principalmente àqueles que se colocam a serviço da 

disseminação da informação e geração de conhecimentos, no intento de 

concretizar uma sociedade democrática e cidadã.  

Conforme relatado por Andrade (1976, p. 36, grifo nosso), “[...] isso é a 

grandeza admirável da Biblioteconomia! Ela torna perfeitamente acháveis os 

livros como os seres, e alimpa a escolha dos estudiosos de toda suja 

confusão. Este o seu mérito grave e primeiro [...]”.  

Sendo assim, quem se gradua em Biblioteconomia coloca-se a serviço da 

sociedade, podendo atuar em diferentes instâncias do mercado. Coloca-se a 
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serviço da sociedade, também, aqueles que se dedicam ao exercício da 

docência, que, por meio do método  estabelecido por Paulo Freire, criam uma 

relação recíproca com os aprendizes, de modo que a prática docente consolida-

se em meio ao “ensinar aprendendo”.  

Nesse contexto, este relato objetiva expor as principais atividades 

desenvolvidas por bibliotecário, referente ao segundo semestre de 2014, 

lecionando a disciplina Formação e Desenvolvimento de Coleções, vinculada ao 

Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). O referido professor/bibliotecário foi selecionado por meio de Processo 

Seletivo realizado pelo Departamento de Biblioteconomia da referida 

universidade e iniciou as atividades docentes no dia 27 de agosto de 2014.  

Como fio condutor das atividades a serem desenvolvidas, foi aproveitado 

o Plano de Disciplina dos semestres anteriores, considerando-se a consistência 

e metodologia delineada no plano. Foram realizadas apenas pequenas 

inserções no programa, após aprovação da Câmara Departamental, referente a 

novas bibliografias a serem utilizadas.  

Obedecendo ao calendário acadêmico da UFES, as aulas foram realizadas 

de 27 de agosto a três de dezembro, sendo oferecidas, nas quartas e sextas-

feiras, das 20 às 22 horas, conforme plano de horários definidos pelo 

Departamento. Quanto ao número de discentes, em um primeiro momento, 

estavam matriculados na disciplina, 28 alunos, sendo ampliado para 31 após o 

processamento da segunda etapa de matrícula.  

Também foi solicitada a autorização junto ao professor para abertura de 

escopo para três alunos do curso de Arquivologia, o que foi oficialmente 

autorizado e concretizado. Após processamento de matrículas, a turma esteve 

composta por 34 discentes.  
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2 BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O EXERCÍCIO DA 

DOCÊNCIA 

 

O exercício da docência constitui um dos fazeres mais estratégicos e 

provocativos no que se refere à aquisição/ampliação de conhecimento. O ato 

de ensinar requer a preparação prévia do docente, mediante ao estudo e 

pesquisa que o capacite ao domínio específico de determinada temática ou 

área do conhecimento, viabilizando o processo de produção de conhecimento 

individual. 

Contudo, é louvável e ainda mais produtivo, aquele que conduz seus 

métodos de ensino por meio da filosofia do ensinar aprendendo. Além de 

produzir conhecimento individual e transmiti-lo ao alunado, o docente, nessa 

concepção, ao mesmo tempo que ensina, também recebe conhecimentos do 

alunado, firmando um processo educativo recíproco e interativo, com vistas a 

despertar uma produção coletiva de conhecimento. 

A sala de aula transforma-se em um ambiente de socialização, atuando o 

docente como mediador que conduz as atividades mútuas de ensino-

aprendizagem. Essa proposta de ensino revoluciona ou refuta a forma de 

educação empregada de forma centralizada na figura do professor como centro 

das atenções, caracterizando um processo de alienação (FREIRE, 2006). 

As propostas freireanas consideram a incompletude do ser humano, logo, 

o professor também está em constante aprendizado. Essa incompletude é 

justificada, porque é “[...] impossível saber-se incabado e não se abrir ao 

mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas 

perguntas” (FREIRE, 2006, p. 136). Assim, o professor é o personagem que 

ensina e aprende ao mesmo tempo.  

Mantendo uma relação pacífica e conjunta com o alunado, trocando com 

eles informação, o professor capacita-os a adquirir competências e habilidades 

essenciais para resolver problemas rotineiros presentes nas relações sociais, 

como, ter capacidade em comunicar-se, tomar decisões, fundamentar suas 

ideias, enfim, relacionar-se socialmente.  
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O objetivo de formar alunos críticos, seguros e participativos, tendo em 

vista concretizar seus objetivos de vida na sociedade deve ser uma das 

preocupações dos professores da sociedade atual. Isso porque, segundo 

Behrens (1999 apud RODRIGUES, 2010, p. 148, grifo nosso), “a sociedade 

passa a exigir profissionais que tenham capacidade de tomar decisões, que 

sejam autônomos, que produzam com iniciativa própria, que saibam 

trabalhar em grupo, que partilhem suas conquistas e que estejam em 

constante formação”.  

A fim de atingir conhecimento e formar indivíduos transformadores é 

preciso, também, que o professor adote métodos que incentive os discentes ao 

hábito da pesquisa. Ensinar por meio da pesquisa desperta nos aprendizes o 

espírito investigativo e inovador. Assim, segundo Piaget et al. (1974, p. 18, 

grifo nosso), o verdadeiro professor é aquele que “[...] deixa de ser apenas um 

conferencista e estimule a pesquisa e esforço, em lugar de contentar-se em 

transmitir os problemas já solucionados”.  

Mesmo cientes da importância do processo de pesquisa na educação 

superior, muitos desafios ainda perfazem a consolidação dessa prática, pois a 

pesquisa tem sido ensinada de uma maneira ineficiente, e, possivelmente com 

algum efeito colateral negativo. Considera-se importante introduzir o 

estudante no processo real de conduzir pesquisa e não apenas em ler sobre o 

assunto (WITTER, 1987). 

 

 

3 ATIVIDADE DOCENTE: ENSINANDO E APRENDENDO 

 

A disciplina Formação e Desenvolvimento de Coleções aborda assuntos 

necessários à prática bibliotecária em unidades de informação, sejam elas 

físicas ou digitais. Especificamente, essa disciplina viabiliza aos discentes a 

possibilidade de conhecerem as estratégias para formar e desenvolver com 

qualidade as coleções bibliográficas.  

Assim, a disciplina, indiretamente, relaciona-se com as demais disciplinas 

do curso, sobretudo, àquelas ligadas à organização e disseminação da 
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informação, tendo em vista, concretizar cientificamente a gestão das coleções 

que são incorporadas aos acervos das unidades de informação.  

As atividades realizadas em sala de aula foram das mais variadas, 

contemplando desde leitura de artigos e livros que abordam o processo de 

formação e desenvolvimento de coleções, até visitas técnicas e pesquisas de 

campo. Não resta dúvida de que a leitura da bibliografia básica representou 

uma das maiores exigências da disciplina, acompanhada também da leitura de 

artigos científicos publicados em revistas da Ciência da Informação, na qual 

retratam temas correlatos à Gestão das Coleções.  

Como estratégia de motivação da leitura textual, adotaram-se estudos 

dirigidos, trabalhos em grupos e seminários circulares. As atividades de 

pesquisa foram utilizadas como estratégia para desenvolver a competência 

informacional nos discentes, além do espírito crítico em argumentar as ideias.  

Assim, questões problematizadoras eram levantadas e os discentes eram 

motivados a encontrar soluções científicas, no intuito de tornarem-se 

capacitados a gerenciar processos e tomar decisões, atividades fins atreladas 

ao processo de formar e desenvolver coleções.  

A relação teoria-prática também foi essencial nessa disciplina, visto que 

seu objetivo é capacitar os alunos para assumir com competência a gerência 

de unidades de informação. Para tanto, consolidaram-se as visitas técnicas, 

sendo uma realizada no setor de Aquisição da Biblioteca Central (BC) e outra 

realizada no setor de Desbastamento (baixa demanda) da mesma unidade.  

Visando aprimorar as atividades práticas, foram realizados estudos de 

campo, em diferentes modalidades de bibliotecas, com vista a visualizar na 

prática como os processos recomendados pela literatura eram concretizados no 

âmbito real. Como procedimentos de ensino, foram utilizados: aulas 

expositivas, orientações individuais e em grupo, análise e discussão de 

trabalhos, estudos de casos, análise de políticas de desenvolvimento de 

coleções e apresentação de seminário.  

Quanto às atividades discentes, destacam-se as principais: leitura, 

discussão e redação de textos, visitas técnicas, prova escrita, seminários, 

estudo dirigido e exercícios (questões objetivas). No que se refere às 
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tecnologias e recursos didáticos, citam-se como principais recursos: lousa e 

giz, projetor multimídia, laboratório de informática, filmes, vídeos e textos 

científicos.  

Quanto ao processo avaliativo, conforme expresso no programa da 

disciplina, foram utilizados os seguintes critérios: domínio cognitivo (85% da 

classificação final): avaliou as capacidades de raciocínio e organização de 

conhecimentos por meio de testes somativos sobre os conteúdos ministrados e 

trabalhos escritos; domínio das atitudes e valores (10% da classificação 

final): avaliou a situação do aluno no processo de ensino-aprendizagem 

mediante à assiduidade e pontualidade (nível de assiduidade e pontualidade 

nas aulas), empenho e motivação (nas atividades letivas solicitadas), 

comportamento e relação com os outros (adequação do aluno às regras de 

funcionamento das atividades letivas e respeito aos colegas e professor); 

domínio das Aptidões/Capacidades (5% da classificação final): avaliou a 

aplicação dos conhecimentos por meio da expressão escrita e oral (integração 

dos conteúdos no discurso e rigor de terminologia escrita e oral) e autonomia 

na aprendizagem (capacidade de iniciativa, aplicação dos conteúdos a novas 

situações). Além desses parâmetros, durante as aulas, os discentes eram 

monitorados, motivados a participar, a pesquisar, por conseguinte, esses 

pormenores constituíram atribuição de pontos a serem somados na média 

final.  

É importante enfatizar que, a avaliação dos alunos considerou o 

desenvolvimento do aprendizado durante toda a disciplina, baseando-se na 

troca coletiva, mas individualizando cada aluno em suas experiências prévias e 

sua construção de conhecimento.  

 

 

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

O exercício da docência voluntária agregou valor na capacitação do 

docente/bibliotecário voluntário ao viabilizar o compartilhamento de 
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conhecimentos, reciprocamente com os discentes da disciplina e demais 

docentes do Curso de Biblioteconomia da UFES.  

Evidenciou-se que o conhecimento adquirido coletivamente contribuiu no 

crescimento de ambas as partes, tanto do docente quanto do alunado. Como 

prova dos esforços despendidos em sala de aula de ambas as partes e como 

resultado dessa experiência, as discussões em sala permitiram a escrita de um 

artigo, de cunho teórico, sobre o processo de formação e desenvolvimento de 

coleções, que foi apresentado no 18.º Seminário de Bibliotecas Universitárias, 

que aconteceu em Belo Horizonte.  

Após o processo avaliativo, realizado no final da disciplina, pôde-se 

constatar que as atividades conduzidas ao longo da disciplina atingiram seus 

reais objetivos, conferindo aos discentes novos valores e conhecimentos a 

serem inseridos na prática quando forem atuar profissionalmente no mercado.  

Confirma-se, assim, que o processo de aprendizado foi alcançado, 

agregando valor na vida profissional dos alunos, bem como aprimorar as 

experiências e vivências, de modo a torná-los mais capacitados, competentes e 

habilidosos a resolverem os constantes desafios ocorridos na prática 

profissional.  

No que tange ao aprendizado adquirido pelo professor-bibliotecário, 

constata-se a ampliação de conhecimento, uma vez que o método utilizado 

pautou-se nas propostas freireanas, em que o conhecimento deve ser 

socializado de forma dialógica, integrada, democrática e recíproca.  

A relação dialógica firmada com os alunos permitiu a (re)construção de 

valores e de opiniões por parte do conhecimento prévio dominado pelo 

docente-bibliotecário. A experiência vivenciada nessa docência voluntária 

contribuiu para o crescimento profissional do docente-bibliotecário, sobretudo 

no que se refere à atuação em consultoria informacional, ramo principal 

exercido pelo referido docente no mercado de trabalho.  

Constata-se a assimilação acerca das teorias que fundamentam o 

processo de formação e desenvolvimento de coleções, bem como os 

pormenores que envolvem essa prática bibliotecária. A contextualização dos 

assuntos abordados na disciplina foi fundamental para formar diálogos sobre 
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os novos campos de atuação que o bibliotecário pode ocupar, ao se tornar um 

profissional híbrido, com capacidade argumentativa e munido de 

conhecimentos para tomar decisões, reconhecendo suas potencialidades, a fim 

de transformar desafios em oportunidades. 

Assim, evidencia-se, por meio deste relato, a necessidade dos docentes 

universitários ampliarem a forma de ensinar, em que um ensino técnico 

precisa ser substituído por uma forma de ensinar contextualizada. Os futuros 

profissionais precisam de um ensino que os estimule a utilizarem os 

conhecimentos adquiridos para melhoria de vida das pessoas e essa melhoria é 

alcançada mediante a intervenção do profissional. 

Por meio deste relato, é possível perceber que o ensino pela pesquisa, 

juntamente com a filosofia freireana, despertou inúmeras condutas ao alunado, 

como: empenho, participação intensa, motivação, interesse e interação. Como 

consequência desses fatos, os alunos demonstraram, por meio da avaliação, 

satisfação quanto ao método adotado e a aquisição de novas condutas, 

necessárias para transformá-los em profissionais capacitados a defender suas 

crenças, valores e atitudes em face das relações sociais.  

Essas são algumas das características fundamentais do profissional do 

futuro, em frente a uma sociedade mutante e desafiadora. Os resultados 

comprovam que o ensino pela pesquisa e a construção coletiva do 

conhecimento são estratégias pedagógicas viáveis, haja vista alcançar o 

processo de ensino-aprendizagem. No contexto da Biblioteconomia, infere-se 

que esse método é ainda mais necessário, em virtude de envolver uma das 

áreas de atuação desse profissional: o ramo da pesquisa, da busca e 

recuperação de fontes de informação. 

O método freireano também é fundamental ao ensino da 

Biblioteconomia, em virtude da importância de se motivar ou estimular os 

futuros profissionais a ocuparem os diversos segmentos de mercado que lhe 

podem ser atribuídos. Portanto, ensinar pela pesquisa e compartilhar 

conhecimento em sala de aula, como também, nas relações profissionais, 

representa o primeiro passo para a construção de um novo perfil do 

bibliotecário, caracterizado, principalmente, pela tendência empreendedora. 
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Portanto, que atitudes inovadoras iniciem-se na própria sala de aula, por 

meio da ação docente, a qual, se trabalhada de forma estimulante e 

incentivadora, é possível que os futuros profissionais sejam encorajados a 

assumir compromissos mais complexos, tornando suas ações como 

transformadoras da realidade e permitindo um melhor aproveitamento da 

atividade bibliotecária no amplo mercado da informação. 
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CAPÍTULO XIII 

 

PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE USUÁRIOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INFORMACIONAIS NA UFMG: 

UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA ENTRE A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

E A ESCOLA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Beatriz Valadares Cendón 

Maria Elizabeth de Oliveira Costa 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Visando compartilhar algumas experiências de formação de 

competências informacionais na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

este trabalho apresenta a metodologia utilizada no Programa Pró-Multiplicar da 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) na 

UFMG e em disciplinas do Curso de Graduação em Biblioteconomia da Escola 

de Ciência da Informação. O estudo aborda uma experiência entre a Biblioteca 

Universitária da UFMG e a Escola Ciência da Informação da mesma 

universidade. A Biblioteca Universitária coordena tecnicamente as 25 

bibliotecas da UFMG, formando o Sistema de Bibliotecas Universitárias (BU-

SB/UFMG). 

As experiências abordadas neste trabalho lidam com o desenvolvimento 

de um dos aspectos da competência informacional que é o domínio do 

conhecimento sobre a busca e recuperação da informação, particularmente da 

utilização de fontes de informação científica como as bases de dados de texto 

completo, referenciais ou de imagens. Apesar da indiscutível necessidade e 

importância desse conhecimento, várias pesquisas, nacionais e internacionais, 

bem como repetidas observações de profissionais da informação em suas 

atividades de apoio à capacitação, demonstram que os usuários de bases de 

dados possuem dificuldades na formulação de estratégias de busca, no uso de 
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operadores booleanos, no entendimento conceitual dos sistemas de 

recuperação de informação e na diferenciação do conteúdo dos vários sistemas 

(CONNAWAY; DICKEY, 2010; GUERRERO, 2009; HERNÁNDEZ SERRANO; 

FUENTES AGUSTÍ, 2011; KOROBILI; MALLIARI; ZAPOUNIDOU, 2011; 

MALLIARI; KOROBILI; ZAPOUNIDOU, 2011). 

  As experiências apresentadas neste trabalho são consideradas 

experiências bem-sucedidas. O Programa Pró-Multiplicar foi concebido devido 

ao reconhecimento pela Capes de deficiências na capacitação do usuário do 

Portal de Periódicos. O Programa tinha como objetivo capacitar estudantes de 

Pós-Graduação, portanto usuários finais, para se tornarem instrutores do uso 

de recursos do Portal Capes. Esses alunos dominam o conteúdo de suas áreas 

e são motivados para o uso do Portal pela necessidade do acompanhamento 

atualizado da literatura científica mundial para o desenvolvimento de suas 

pesquisas e de seus trabalhos acadêmicos. O desafio do Programa Pró-

Multiplicar era tornar esses usuários, sem formação específica em 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, instrutores capacitados para 

transmitir não só o conhecimento sobre as diversas bases de dados, 

referenciais ou de texto completo, bem como conceitos e técnicas sobre 

sistemas de recuperação da informação (SRIs), estratégias e recursos de 

busca. 

Já na disciplina “Sistemas de Recuperação da Informação” do Curso de 

Graduação em Biblioteconomia, os alunos serão futuros profissionais da 

informação. Para esse grupo de alunos, um dos grandes desafios para o uso 

das fontes internacionais de informação científica é a falta de domínio da 

língua inglesa, idioma predominante nessas fontes. Além do conteúdo dos 

registros, os manuais de uso e a documentação dessas fontes com as quais os 

alunos idealmente devem adquirir familiaridade, são frequentemente 

apresentados em idioma inglês. Entretanto, o conhecimento e o aprendizado 

do uso das fontes de informação científica são imprescindíveis para a atuação 

do bibliotecário, seja como mediador do uso dos SRIs, como orientador dos 

usuários finais ou como instrutor em programas de capacitação de usuários. 



 
191 

 

 

Em ambas as experiências, um fator imprescindível para o sucesso foi a 

parceria entre a Escola de Ciência da Informação e a Biblioteca Universitária e 

a colaboração dos bibliotecários do Sistema de Bibliotecas da UFMG. As 

experiências relatadas no presente trabalho diferenciam-se pelo público a que 

se destinam os treinamentos, que por apresentarem perfis e necessidades 

específicas, trazem desafios diferentes.   

 

 

2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

 

A competência informacional tem sido discutida por diversos grupos, 

principalmente nos Estados Unidos, porém o assunto ainda é pouco 

considerado na literatura e em iniciativas no Brasil (HATSCHBACH, 2002), 

surgindo somente a partir do início dos anos 2000. 

Em artigo publicado em 2003, Dudziak (2003, p. 24) afirmava que a 

information literacy” ainda era um termo pouco explorado, não possuindo uma 

tradução para a língua portuguesa. “[...] Algumas expressões possíveis seriam 

alfabetização informacional, letramento, literacia, fluência informacional, 

competência em informação”.  

Segundo Campello (2003), a expressão “information literacy” foi 

mencionada pela primeira vez no país por Sônia Caregnato19 no ano 2000, que 

a traduziu como “alfabetização informacional”. No ano 2002, Campello, em 

trabalho publicado na perspectiva da biblioteca escolar, traduz o termo 

“information literacy” para competência informacional (CAMPELLO, 2006), 

embora afirmasse que o termo ainda estivesse em construção (CAMPELLO, 

2003).  

Gasque (2012) aponta que no Brasil, a literatura em Ciência da 

Informação trata muitas vezes o termo competência (saber fazer, habilidade) 

como sinônimo de “letramento informacional”. Para essa autora, o letramento 

                                                           

19  CAREGNATO, S. E. O desenvolvimento de habilidades informacionais: o papel das 

bibliotecas universitárias no contexto da informação digital em rede. Revista de 

Biblioteconomia & Comunicação, Porto Alegre, v. 8, p. 47-55, 2000. 
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informacional é um conceito flexível, que pode ser discutido e ampliado e que 

no presente trabalho é tratado como competência informacional, definido 

como: 

 

[...] um processo de aprendizagem que favorece o aprender a aprender, 

visto que engloba conceitos, procedimentos e atitudes que permitem ao 

indivíduo identificar a necessidade de informação e delimitá-la, buscar e 

selecionar informação em vários canais e fontes de informação, bem 

como estruturar e comunicar a informação, considerando os seus 

aspectos éticos, econômicos e sociais (GASQUE, 2012, p. 46). 

 

Os precursores da competência informacional no país seriam os 

bibliotecários que desenvolvem estudos na área de educação de usuários 

(DUDZIAK, 2003). Além de Caregnato, primeira a mencionar o termo 

competência informacional no país, merecem destaque como primeiros estudos 

sobre competência informacional os trabalhos de Belluzzo (2001) que enfatiza 

o caráter multidisciplinar do assunto, sendo abordado na área de Ciência da 

Informação, Engenharia de Produção, Educação e outras; Dudziak, em 2001, 

ao traçar uma trajetória histórica da competência informacional no exterior; e 

Campello com trabalhos publicados no âmbito da biblioteca escolar nos anos 

de 2003, 2006 e 2010 (SANTOS, 2011). Falando sob o ponto de vista dos 

bibliotecários, Campello (2006) aponta que, embora os pesquisadores 

brasileiros trabalhem em diferentes perspectivas, eles têm em mente a 

percepção de ser o momento oportuno para ampliar a função pedagógica da 

biblioteca e de repensar o papel do bibliotecário como agente no processo da 

competência informacional. 

Nos últimos anos, tem-se notado um crescimento grande do número de 

publicações sobre a competência informacional no país, chamando a atenção 

de bibliotecários e cientistas da informação. Esse fato foi constatado na 

dissertação apresentada por Santos (2011) a partir de uma análise realizada 

nos periódicos de Ciência da Informação e trabalhos de Pós-Graduação strictu 

sensu defendidos e publicados a partir do ano 2000. Corroborando essa 

afirmação, Almeida, F. (2014) identificou 13 grupos de pesquisa no Brasil com 

atuação direta ou com alguma de suas linhas de pesquisa voltadas para a área 

de competência informacional. Esses dados podem ser reflexos do 
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fortalecimento da área no país e em consequência disso, um aumento no 

número de publicações sobre essa temática.  

Quadro 1- Grupos de pesquisa sobre competência informacional no Brasil 

 

Grupo Líder Área predominante 

Competência em Informação – 

UNB 

Elmira Luzia Melo Soares 

Simeão 

Aurora Cuevas Cerveró 

Ciência da Informação 

Competência em Informação: 

suas múltiplas relações – UEL 
Linete Bartalo Ciência da Informação 

Competência Informacional - 

GPCIn – UFSC 

Elizete Vieira Vitorino 

Ana Claudia Perpetuo de 

Oliveira da Silva 

Ciência da Informação 

Comportamento e competência 

informacionais – UNESP 
Helen de Castro Silva Casarin Ciência da Informação 

Comunicação Científica em 

Saúde Pública – USP 

Angela Maria Belloni Cuenca 

Helene Mariko Ueno 
Saúde Coletiva 

Comunicação e Divulgação 

Científicas – IBICT 
Lena Vania Ribeiro Pinheiro Ciência da Informação 

Educação científica e 

tecnológica na formação 

profissional - IF-Catarinense 

Sirlei de Fátima Albino 

Marouva Fallgatter Faqueti 
Educação 

Estudos de informação e 

avaliação em ciência e 

tecnologia e saúde – FIOCRUZ 

Maria Cristina Soares 

Guimarães 

Eduardo Vieira Martins 

Ciência da Informação 

Gestão da Informação e do 

Conhecimento – UFMG 

Ricardo Rodrigues Barbosa 

Marta Macedo Kerr Pinheiro 
Ciência da Informação 

Grupo de Pesquisa em 

Informação – GPINFO 

Gisela Eggert Steindel 

Divino Ignacio Ribeiro Junior 
Ciência da Informação 

Grupo de Pesquisas e Estudos 

em Representação do 

Conhecimento e Tecnologias 

da Informação e Comunicação 

(GPERTIC) – UFS 

Fabiano Ferreira de Castro Ciência da Informação 

Informação, Conhecimento e 

Inteligência Organizacional – 

UNESP 

Marta Lígia Pomin Valentim 

Daniela Pereira dos Reis de 

Almeida 

Ciência da Informação 

Núcleo de Tecnologias e 

Educação a Distância em 

Saúde – NUTEDS – UFC 

Luiz Roberto de Oliveira 

Lidia Eugenia Cavalcante 
Medicina 

Fonte: (ALMEIDA, F., 2014, p. 33). 

 

Apesar do crescimento do número de publicações e pesquisadores que 

tratam do tema da competência informacional, de acordo com Gasque (2012), 

houve um grande aumento de pesquisas, mas poucas as ações voltadas para a 

formação de pessoas capacitadas em lidar com informação, representando 

ainda um problema para o cenário brasileiro. Gasque (2008) admite que, no 

Brasil, as discussões sobre a competência informacional precisam ser 
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intensificadas, tanto na educação básica quanto no ensino superior. De acordo 

com essa autora, parece haver pouca preocupação em sistematizar um 

programa de aprendizagem, com conteúdos de busca e uso da informação 

integrado aos conteúdos e extensivo tanto a professores e alunos. Almeida, M. 

(2014) ainda complementa as afirmações de Gasque (2008) ao considerar que 

as pesquisas e estudos sobre a aplicação prática, políticas e implementação de 

programas de desenvolvimento de competências informacionais nos 

estudantes universitários brasileiros ainda são incipientes, sendo muito 

importante que o sistema brasileiro de educação superior invista esforços para 

que a formação em competências informacionais tenha presença garantida no 

currículo acadêmico. 

Para que se consiga superar o desafio do desenvolvimento das 

competências informacionais na educação superior, os projetos e programas 

em torno da competência informacional devem ser incluídos no currículo das 

instituições de ensino superior e trabalhados de forma colaborativa e integrada 

entre professores e bibliotecários de maneira que os alunos sejam “[...] 

capazes de reconhecer o que eles precisam realizar, determinar se um 

computador irá ajudá-los fazer, e, em seguida, ser capaz de usar o 

computador como parte do processo de realizar sua tarefa” (EISENBERG; 

DOUG, 2002, não paginado, tradução nossa). 

Dessa forma, a função da biblioteca universitária que desempenha um 

papel importante na formação acadêmica também se altera, indo além do 

apoio instrumental às atividades de ensino e pesquisa, contribuindo para a 

formação da competência informacional.  

 

 

3 O PROGRAMA PRÓ-MULTIPLICAR NA UFMG 

 

O Programa Pró-Multiplicar foi uma iniciativa da Capes, atualmente 

descontinuado, que visava capacitar alunos bolsistas de Doutorado ou 

Mestrado da Capes em instituições credenciadas pelo Portal para atuar como 
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monitores e multiplicadores na divulgação e instrução sobre o uso do Portal de 

Periódicos junto aos seus colegas de Graduação e Pós-Graduação.  

Criado em 2008, o Programa foi implantado nas universidades do país, 

tendo a UFMG aderido ao mesmo em 2010. De acordo com a Portaria que 

instituiu o Pró-Multiplicar na UFMG, o programa tinha os seguintes objetivos 

específicos: 

a) incentivar os alunos e pesquisadores da instituição a utilizarem os 

recursos do Portal na sua plenitude; 

 

b) disseminar nas diversas áreas do conhecimento o uso do Portal nas 

instituições participantes; 

 

c) incentivar a utilização dos diversos recursos eletrônicos disponíveis no 

portal de Periódicos e editores, facilitando, assim, o uso do mesmo pelos 

grupos de pesquisa nas instituições; e 

 

d) possibilitar que as instituições possuam alunos e profissionais [com] 

“expertise” nos recursos do Portal de Periódicos nas diversas áreas do 

conhecimento com o compromisso de disseminar informação e 

promover treinamentos periódicos da comunidade acadêmica discente 

(BRASIL, 2009). 

 

A UFMG, por meio da Biblioteca Universitária que coordena tecnicamente 

o Sistema de Bibliotecas (BU-SB/UFMG), já possuía, mesmo anteriormente à 

sua adesão ao Pró-Multiplicar, a prática de oferecimento de cursos e 

treinamentos sobre o uso do Portal para a comunidade acadêmica. Conforme 

Cendón e Costa (2013, p.178), 

 

para melhor atender à comunidade, a diretoria da BU-SB/UFMG criou, 

em dezembro de 2009, o Setor de Apoio aos Usuários do Portal de 

Periódicos da CAPES na UFMG, com o objetivo de cuidar do atendimento 

ao usuário, aumentar a visibilidade do Portal e oferecer, para usuários e 

bibliotecários, de forma contínua, programas de capacitação sobre a 

utilização dos recursos disponíveis. 

 

Nesse sentido, o Programa Pró-Multiplicar veio, portanto, ao encontro 

das iniciativas existentes, fortalecendo e ampliando as práticas já adotadas no 

sentido da capacitação do usuário e do aumento do uso do Portal.  

O planejamento, desenvolvimento e implantação do Programa Pró-

Multiplicar na UFMG seguiram as orientações fornecidas na Portaria da Capes 

nº 144, de outubro de 2009, e contou com o trabalho em conjunto da BU-

SB/UFMG, Escola Ciência da Informação, Pró-reitora de Pós-Graduação e 

Pesquisa, para que o programa atingisse os objetivos propostos. Assim, uma 
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metodologia visando atividades, cronogramas e programação foram 

desenvolvidas para a implementação do Programa Pró-Multiplicar na UFMG, 

conforme quadro 2.  

Quadro 2 - Planejamento para a formação dos multiplicadores 

1º ETAPA – PLANEJAMENTO PARA A FORMAÇÃO DOS MULTIPLICADORES 

Reuniões dos coordenadores do programa na UFMG 

 Reuniões entre coordenadores do programa na UFMG, Pró-Reitor de Pós-Graduação, 

Diretores da Escola de Ciência da Informação e Biblioteca Universitária. 

Convocação e seleção dos bolsistas multiplicadores 

 Carta inicial de convocação, dirigida a todos os programas de Pós-Graduação da instituição, 

foi emitida pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação. 

Recebimento e gerenciamento das inscrições 

 Gerenciadas pelos bibliotecários do Setor de Apoio aos Usuários do Portal de Periódicos da 

CAPES na Biblioteca Universitária, que mantiveram controle do número de inscritos, dos 

seus programas de origem, das áreas do conhecimento a que pertenciam e dos demais 

dados. 

Atividades de divulgação no Boletim da UFMG e no Site da Biblioteca Universitária 

 Iniciou-se a publicação de matérias de divulgação nas mídias da UFMG. 

Definição da infraestrutura laboratorial e de Internet 

 Com a previsão inicial do número esperado de inscrições no programa, percebeu-se que 

seriam necessários para o treinamento quatro laboratórios. A Escola de Ciência da 

Informação disponibilizou três Laboratórios. A Biblioteca Universitária disponibilizou a sua 

sala de treinamentos. Todos contavam com aparelho de projeção multimídia e 

computadores conectados à internet para alunos e professores. 

Recursos Humanos da instituição para apoio ao programa 

Para as diversas etapas, envolvendo desde a divulgação até as etapas de treinamento, o 

Programa contou com uma equipe da UFMG, sendo: coordenadores do programa, um 

técnico de informática disponível para o programa, um fotógrafo, uma jornalista, um 

operador de audiovisual, para a gravação e transmissão dos treinamentos, um assistente 

em administração e bibliotecários do SB/UFMG.  

Fonte: Adaptado de Cendón e Costa (2013, p. 180-183). 

 

É necessário ressaltar que, embora o presente trabalho focalize mais na 

metodologia de treinamento dos multiplicadores, a qual será apresentada a 

seguir, a implementação do programa na UFMG foi uma atividade complexa 

que envolveu vários setores da Escola de Ciência da Informação, a Biblioteca 

Universitária, além de outros setores competentes da UFMG. Exemplos das 

atividades que fizeram parte do programa foram a transmissão das aulas via 

internet para alunos remotos, sinalização do prédio onde foram ministradas as 

aulas, divulgações do Programa no Boletim da UFMG, criação de site para o 

projeto, gravação das aulas em DVDs, criação de pôsteres e folders com a 

programação do evento e comunicações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação com 

os Programas de Pós-Graduação. Em conjunto, todas essas atividades, as 

quais são descritas detalhadamente em artigo submetido à revista 
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Perspectivas em Ciência da Informação, contribuíram para o sucesso do 

programa. 

 

 

4 A METODOLOGIA DO PROCESSO DE MULTIPLICAÇÃO 

 

Na primeira etapa do programa, os multiplicadores, divididos em três 

áreas do conhecimento, bem como bibliotecários dos sistemas de bibliotecas 

da UFMG receberam, de técnicos da Capes e de representantes das editoras 

presentes no Portal, 24 horas de treinamento e orientações sobre o Programa 

Pró-Multiplicar, sobre o uso do Portal de Periódicos da Capes e das diversas 

bases de dados. De posse dessa informação, os multiplicadores deveriam 

repassar o treinamento recebido para outros usuários na instituição. 

Com base no conteúdo ministrado pela Capes e pelas editoras e na lista 

de alunos multiplicadores e bibliotecários participantes, elaborou-se um 

calendário de aulas sobre o uso das bases de dados de cada uma das três 

grandes áreas de conhecimento. Esse calendário previa aulas diárias, de 

agosto até dezembro de 2010, designava o multiplicador responsável por cada 

uma das aulas, bem como as datas em que se dariam os treinamentos 

ministrados por eles e o horário e duração das aulas. A cada aluno 

multiplicador foi designada uma base de dados, a qual ele deveria estudar em 

profundidade. E lhe foram atribuídas duas aulas sobre essa base de dados. 

Esse cronograma de aulas a serem ministradas pelos multiplicadores foi 

anunciado globalmente na UFMG, podendo qualquer pessoa se inscrever, o que 

dava ao aluno multiplicador um maior senso de sua responsabilidade quanto à 

sua preparação e ao domínio do conhecimento a ser ministrado. 

A metodologia adotada procurou garantir condições para que os 

multiplicadores se preparassem adequadamente e se sentissem confiantes, 

bem como responsáveis quanto ao conteúdo a eles atribuído, um cuidado que 

foi fundamental para o sucesso das aulas. Na distribuição de encargos aos 

alunos multiplicadores, buscou-se, realisticamente, atribuir tarefas factíveis e 

compatíveis com os demais compromissos e demandas exigidas de um aluno 
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de Pós-Graduação pelos seus cursos. Na definição do conteúdo a ser 

ministrado pelos multiplicadores, considerou-se ainda o fato de que eles não 

tinham formação na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação e que 

haviam recebido, em apenas três dias, 24 horas de treinamento, com uma 

grande sobrecarga cognitiva. 

Para garantir a possibilidade de domínio, pelo aluno multiplicador, do 

conteúdo a ele designado e, consequentemente, a qualidade dos treinamentos 

que eles realizariam, utilizou-se como estratégia a definição de apenas uma 

base de dados (ou um pequeno conjunto caso elas fossem muito simples ou 

semelhantes) a qual o multiplicador deveria estudar dando-lhe condições assim 

de conhecê-la a fundo e sentir-se seguro para ministrar o treinamento.  

Preferencialmente, procurou-se alocar bases da área de conhecimento à 

qual o aluno pertencia. Definiu-se ainda, para cada base de dados, um 

bibliotecário em cada unidade para dar suporte aos alunos multiplicadores na 

preparação das suas aulas e do material didático a ser utilizado.  

Com a mesma preocupação, e com a autorização da Capes e das 

editoras, as aulas ministradas pelos instrutores aos multiplicadores, no 

treinamento inicial, foram filmadas e posteriormente editadas e gravadas em 

DVDs. Esses foram disponibilizados para os multiplicadores, na Biblioteca 

Universitária. Após consulta aos representantes das editoras, foi dada ao 

multiplicador permissão para fazer cópias desses DVDs para seu estudo. O 

multiplicador foi também informado sobre a existência de outros materiais 

instrucionais disponíveis no site do Portal e da possibilidade de contato direto 

com os representantes das editoras em caso de dúvidas.  

A opção pela designação de apenas duas aulas para cada multiplicador 

considerou os seus demais encargos e visou a concentração dos seus esforços 

em um domínio mais restrito de conhecimento para possibilitar maior 

segurança. 

No último dia do treinamento dos alunos multiplicadores, todos os 

participantes do treinamento foram reunidos para os esclarecimentos iniciais, 

de como se daria o processo de multiplicação. Nessa reunião, dúvidas foram 

esclarecidas bem como sugestões foram apresentadas pelos participantes 
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havendo também oportunidade para aqueles que não se sentiram à vontade 

com o conteúdo a eles designados de solicitarem alterações. 

Quando, a partir de 20 de agosto de 2010, foram ministrados os 

treinamentos pelos alunos multiplicadores formados, a metodologia 

desenvolvida mostrou-se eficaz visto que, apesar de os alunos multiplicadores 

não terem formação específica na área de Ciência da Informação ou em 

Biblioteconomia, na avaliação realizada com eles, percebeu-se satisfação por 

parte da maioria. Nessa avaliação, perguntou-se: 1) Como você avalia o 

treinamento ministrado pelo aluno/colega multiplicador do programa? 2) Avalie 

o local de realização do treinamento. 3) Avalie o conteúdo repassado no 

treinamento. 4) Avalie a carga horária do treinamento. 5) Você já possuía 

algum conhecimento da base apresentada? 6) Você teria condições de repassar 

o conhecimento aprendido? 7) Apresente sugestões para os treinamentos 

ministrados no Programa Pró-Multiplicar. Apesar dos alunos multiplicadores 

não terem formação específica na área de ciência da informação, 98% dos 

alunos treinados os consideraram excelentes ou bons como instrutores, e 97% 

consideraram o conteúdo recebido excelente ou bom. 

Após o encerramento e avaliação das atividades do Programa Pró-

Multiplicar na UFMG, considera-se ter-se alcançado com sucesso os objetivos 

pretendidos. Foram treinados, pelos instrutores da Capes e das editoras 

presentes no Portal, 43 alunos multiplicadores e 17 bibliotecários que deram 

suporte ao Programa. Após o treinamento pelos instrutores da Capes, os 

alunos multiplicadores, por sua vez, realizaram 72 treinamentos para 293 

alunos de Graduação e Pós-Graduação, conforme gráfico 1.  

Gráfico 1 – Total de pessoas treinadas 

                          
Fonte: Cendón e Costa (2013, p. 187). 
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Os gráficos a seguir mostram o resultado da avaliação sendo que, das 

293 pessoas treinadas, 211 responderam ao questionário, sendo que 72% 

consideraram os treinamentos excelentes. Observa-se, para essas questões, a 

predominância da opção excelente que foi escolhida em cerca de 70% das 

respostas. Ainda é importante notar que, dos respondentes, 76% afirmaram 

que seriam capazes de retransmitir o treinamento recebido, conforme o gráfico 

2, o que demonstra a boa assimilação. 

Gráfico 2 – Condição de repassar o conhecimento 

 
Fonte: Cendón e Costa (2012, p. 26). 

 

No que se refere aos alunos que receberam o treinamento dos alunos 

multiplicadores, eles consideraram o repasse dos conhecimentos em sua 

maioria como excelente, conforme gráfico 3. 

Gráfico 3 – Conteúdo repassado 

 
Fonte: Cendón e Costa (2012, p. 26). 
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Registrou-se uma satisfação um pouco menor com a carga horária dos 

treinamentos (apenas 32% a consideraram excelentes) e as respostas à 

questão de número 7 da avaliação, qualitativa, que pedia sugestões para o 

Programa, confirmam o desejo dos alunos que as aulas fossem mais longas e 

mais aprofundadas. As respostas também indicam a necessidade de maior 

divulgação do Portal e do conteúdo e uso de suas bases, já que 68% dos 

respondentes informaram não ter conhecimento prévio do conteúdo 

ministrado. 

A questão aberta elicitou ainda comentários dos usuários treinados que 

indicam a demanda por material didático de suporte para as aulas, de maior 

carga horária para exercícios práticos, e até mesmo de inserção do 

treinamento na grade curricular, tornando-o obrigatório para os pós-

graduandos, o que demonstra o interesse do público-alvo pelo Portal e o valor 

que eles perceberam no treinamento recebido. Abaixo, apresentam-se alguns 

dos comentários dos usuários treinados pelo Pró-Multiplicar, os quais se 

caracterizam como exemplos de sugestões apresentadas: 

 Aumentar a carga horária dos treinamentos (comentário feito pelos 

alunos que receberam o treinamento das bases Mary Ann Lieberty, 

SciFinder, BioOne e Optics InfoBase; Wilson Web e SpringerLink, 

EndNote Web e Derwent Innovations Index, Science e Annual Reviews, e 

ainda o treinamento geral sobre o Portal Capes); 

 Treinamento mais aprofundado e detalhado em cada uma das bases de 

dados disponibilizadas pela Capes voltado para alunos de Pós-Graduação 

da universidade (comentário feito por aluno que recebeu treinamento 

sobre uso da Web of Science; 

 Treinamentos nos turnos da manhã, tarde e noite; 

 Maior divulgação; 

 Criar treinamento sobre seleção de palavras-chave, orientação sobre 

normas para uso de palavras-chave. (comentário de aluno que recebeu 

treinamento da base Emerald FullText); 

 Criar treinamentos voltados para assuntos de pesquisa, de Mestrado ou 

Doutorado de cada um;  
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 Tornar o treinamento obrigatório aos alunos de Mestrado e Doutorado 

(comentário feito por aluno que recebeu treinamento na base 

Compendex); 

 Inserção do treinamento na grade curricular. 

 

 

5 A DISCIPLINA SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Nesta seção, será relatada a metodologia adotada na parte prática da 

disciplina “Sistemas de Recuperação da Informação”. Se as disciplinas sobre 

esse assunto serviram de base para a criação da metodologia adotada no Pró-

Multiplicar, a experiência adquirida no Programa também influenciou os 

próximos oferecimentos da disciplina. Com base na metodologia desenvolvida 

no Programa Pró-Multiplicar, para o ensino do uso de bases de dados na 

disciplina buscou-se a parceria com a Biblioteca Universitária. Da mesma 

forma que no Pró-Multiplicar procurou-se garantir condições para que os 

alunos, ao mesmo tempo em que lhe eram atribuídas responsabilidades pelo 

seu próprio aprendizado e pelo de seus colegas, sentissem que teriam o apoio 

necessário para estarem confiantes quanto ao conteúdo a eles designado.  

A disciplina consistia de uma parte teórica sobre sistemas de recuperação 

da informação e de uma parte prática em que os alunos analisavam e 

avaliavam um SRI com relação à sua organização e representação da 

informação, recursos de busca, especificidades, serviços ao usuário, entre 

outros aspectos abordados. Para a parte prática, adotou-se, da mesma forma 

que no Programa Pró-Multiplicar, a restrição do material a ser trabalhado 

privilegiando-se a profundidade e domínio do aprendizado ao invés da 

amplitude do leque de bases a serem aprendidas. Os alunos fizeram 

apresentações para os colegas e com tempo suficiente para uma explanação 

detalhada e interativa da base e com aplicação de exercícios práticos e 

avaliação. 

Na busca da parceria com a Biblioteca Universitária, que foi 

indispensável, houve a preocupação de não sobrecarregar os bibliotecários que 
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estavam colaborando com a disciplina. As bases de dados selecionadas foram 

sugeridas pelos próprios bibliotecários, de acordo com as suas experiências e 

competências, procurando minimizar a ampliação de suas tarefas. Por 

sugestão deles, buscou-se, também, nessa seleção, representar as várias 

áreas de conhecimento. Por questão de uniformidade, todas as bases deveriam 

ser referenciais, textuais, bibliográficas e terem um tesauro. A exigência do 

tesauro teve por objetivo garantir formulação de buscas complexas e o 

aprendizado do uso de um vocabulário controlado. As bases selecionadas 

foram: 

 SocINDEX (Ciências Sociais Aplicadas); 

 Educational Resources Information Center - ERIC (Ciências Humanas); 

 Library and Information Science Abstract - LISA (Ciências Sociais 

Aplicadas); 

 Inspec (Ciências Exatas); 

 Compendex (Engenharias); 

 Derwent Innovations Index (Multidisciplinar). 

A cada grupo de alunos, composto de quatro a seis integrantes foi 

designada uma dessas bases de dados do Portal Capes e um bibliotecário para 

apoiá-los na sua aprendizagem. Cada grupo deveria preparar três 

apresentações, ao longo do semestre, com conteúdo adequado ao material 

apresentado em sala de aula. A primeira apresentação de 15 minutos abordava 

a base de dados, vista como um sistema de recuperação da informação, 

incluindo informações sobre seu histórico, seu produtor e distribuidores. Na 

segunda apresentação, os alunos cobriam o processo de seleção de 

documentos, sua estrutura e organização, forma de representação dos 

documentos, recursos de busca oferecidos, recursos para disseminação dos 

resultados e outras especificidades que variaram de base para base. Na 

terceira, apresentou-se a prática de uso da base de dados. Os alunos deveriam 

apresentar exercícios práticos e foram responsáveis pela avaliação dos 

colegas. Durante as aulas, que se deram no laboratório de informática, os 

integrantes dos grupos atuaram também como monitores sanando as dúvidas 

e problemas encontrados pelos colegas nos exercícios interativos. Abaixo, 
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apresentam-se detalhes de uma das atividades práticas da disciplina que 

consistia na preparação e apresentação de uma base de dados.  

Para se preparar para a apresentação, cada grupo de alunos deveria: 

 entrar em contato com o bibliotecário designado para combinar um dia 

para receber um treinamento sobre o seu uso; 

 pesquisar sobre a base; 

 ler sua documentação e outros materiais e tutoriais indicados pelo 

bibliotecário. 

Para a apresentação da base de dados, as tarefas de cada grupo foram: 

 preparar apresentação interativa usando também a ferramenta Power 

Point; 

 preparar um pequeno manual para uso da base para fornecer para os 

colegas; 

 fornecer para os colegas indicação de outros materiais disponíveis para 

estudo da base (tutoriais ou apresentações no site da Capes ou do 

produtor); 

 preparar exercícios para os colegas; 

 preparar uma avaliação para os colegas; 

 atuar como monitores da turma no laboratório durante a apresentação, a 

realização dos exercícios e da prova. 

 

Os bibliotecários apoiaram os grupos das seguintes formas: 

 uma orientação/demonstração inicial sobre a base; 

 indicação onde encontrar mais materiais para estudo da base (site do 

produtor, site da Capes); 

 esclarecimento de dúvidas;  

 verificação e aprovação, juntamente com o professor da disciplina, dos 

exercícios e do material preparado pelos grupos para as apresentações. 

 

Tópicos que deveriam constar da apresentação: 

GERAL 

 Tipo da base, segundo a classificação de Lancaster; 
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 Histórico da base; 

 Produtor, distribuidores. Uma breve descrição do provedor. Que 

produtos ele oferece e qual o seu público-alvo?; 

 

CONTEÚDO 

 Assuntos/áreas do conhecimento da base cobre; 

 Materiais que são indexados pela base; 

 Período de cobertura da base, 

 Quantos registros têm a base; 

 Número de registros que são acrescentados anualmente; 

 Índice(s) que corresponde(m) à base; 

 Frequência de atualização da base on-line; 

 Forma de obtenção dos textos completos dos documentos. 

 

ESTRUTURA 

 Campos da base, e seus códigos; 

 Campos pesquisáveis; 

 Existência de campos que são indexados por palavra e/ou por frase; 

 Palavras proibidas; 

 Campos de assunto. 

 

REPRESENTAÇÃO 

 Existência de vocabulário controlado e explicação sobre ele (origem, 

como utilizar); 

 Campos para busca por assunto; 

 Descrição do registro do tesauro. 

 

BUSCA 

 Busca com operadores booleanos simples ou aninhados; 

 Operadores de proximidade; 

 Busca por expressões (phrase); 

 Operadores de comparação ou aritméticos; 
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 Outros operadores; 

 Outros tipos de busca; 

 Busca em campos específicos/índices especiais/vocabulário 

controlado. 

 

OUTROS 

 Modos de ordenação dos resultados; 

 Ajuda ou tutorial, status; 

 Formatos de saída; 

 Modos de emissão dos resultados; 

 Gravação da estratégia de busca; 

 Mecanismo de alerta. 

 

PARTICULARIDADES / ESPECIFICIDADES DA BASE 

 

Após a apresentação, os alunos deveriam fazer alguns exercícios e prova a 

serem entregues. Esses deveriam ser pontuados pelos membros do grupo. A 

prova deveria incluir questões sobre: 

 provedor e histórico da base de dados; 

 conteúdo; 

 representação; 

 busca (parte teórica e prática). 

A avaliação dos alunos era baseada na apresentação e no material preparado 

para a aula, tais como: 

 manual de uso da base que deveria ser distribuído para os colegas; 

 arquivo Power Point da apresentação; 

 exercícios interativos feitos durante a apresentação; 

 prova com parte teórica e parte prática. 

 

 

 

 



 
207 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em ambas as experiências apresentadas, além do aprendizado de 

habilidades e conhecimentos sobre a fonte de informação, pode-se dizer que 

foi atingido também o objetivo de mudanças de atitudes e valores, tanto dos 

alunos instrutores como dos alunos treinados. Segundo um grupo de alunos, 

em sua avaliação da disciplina, 

 

foi possível perceber que os alunos tiveram um grande interesse pelas 

bases apresentadas [...] A forma como cada base foi trabalhada 

proporcionou ao grupo um aprendizado diferenciado com uma absorção 

maior do conteúdo contido em cada base. A atividade avaliativa foi 

fundamental para aprimorar o conhecimento das bases.  

 

No caso da disciplina, como resultado desta metodologia, observou-se 

uma grande motivação tanto dos alunos que participavam dos grupos quanto 

dos colegas a quem o treinamento estava sendo ministrado, pela riqueza do 

conteúdo do Portal Capes e um senso de responsabilidade para com a sua 

apresentação para os colegas. A mesma motivação e entusiasmo foram 

notados em relação aos bibliotecários que apoiaram os alunos, alguns dos 

quais quiseram e puderam estar presentes nas apresentações dos alunos, 

embora tal não fosse requerido. 

Em relação ao Programa Pró-Multiplicar na UFMG, um dos pontos dignos 

de nota foi a valorização do Programa pelos multiplicadores e seu entusiasmo 

com o conteúdo sendo ensinado, o que foi objeto de comentários pelos 

representantes das editoras e técnicos da Capes durante a realização do 

treinamento. Merece ser mencionado o interesse e esforço de um grupo de 

alunos da área de Ciências Biológicas que foi além das exigências do 

programa, oferecendo, por sua própria iniciativa, para colegas e professores 

em sua unidade, um treinamento mais extenso do que o que haviam recebido. 

Esses alunos forneceram de espontânea vontade um treinamento de 30 horas 

(24 horas e mais seis horas de exercícios práticos) em que utilizaram seu 

domínio da área de conhecimento para criar outros exercícios e demonstrações 

do uso e utilidade das bases de dados. Essa experiência foi ao encontro das 

expectativas da Capes que esperava ao criar o Programa Pró-Multiplicar que 
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“[...] a participação dos bolsistas trará um elemento novo ao treinamento que 

se dará de colega para colega, destacando os conteúdos de interesse do 

pesquisador” (BRASIL, 2009, p. 27). Sanler (2001, p. 25)20 citado por Del 

Fiaco (2005, p. 85) apresenta também observações sobre os benefícios do 

envolvimento maior do aluno no seu aprendizado: 

 

Os métodos participativos levam o estudante a vivenciar situações 

propícias que possibilitam sua conversão em um ente ativo, criador, 

capaz de contribuir com o desenvolvimento do entorno social e sua 

própria autotransformação. Além de desenvolver talentos individuais, 

garante a formação de um alto grau de responsabilidade social e cidadã 

(SANLER, 2001 apud DEL FIACO, 2005, p. 85). 

 

O sucesso dessas experiências e os próprios comentários dos usuários 

treinados pelo Programa sugerem que seria interessante estudar a 

possibilidade de inserção do treinamento no uso do Portal na grade curricular. 

Essa inserção poderia se dar de várias formas, sendo uma delas, por exemplo, 

o ensino do uso do Portal como um módulo dentro de uma disciplina 

introdutória ou de metodologia. A viabilização dessa ideia dependeria de uma 

articulação entre bibliotecários, professores, colegiados e órgãos da 

universidade interessados na promoção da pesquisa e produtividade científica 

de sua comunidade. 

O caráter da instituição onde se deram as experiências, a UFMG, com 

cursos de Graduação e Pós-Graduação em todas as áreas do conhecimento e a 

variedade das bases de dados utilizadas também sugere a generalizabilidade 

de seus resultados para outros ambientes. 
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CAPÍTULO XIV 

 

INOVAÇÃO NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS: FOCO NAS PESSOAS 

 

Marina Nogueira Ferraz 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Existe uma tendência nos discursos contemporâneos que o conceito de 

inovação quase sempre apareça vinculado à tecnologia, uma vez que a área 

tem em seu cerne a inovação como elemento constituinte. No entanto, se 

contextualizarmos a inovação para e nas bibliotecas públicas, essa ideia pode 

adquirir novos contornos e dimensões.  

As mudanças sociais, econômicas e tecnológicas vividas nos tempos 

atuais, na chamada Era da Informação ou Sociedade da Informação, têm 

trazido como consequência o desenvolvimento das tecnologias, o 

encurtamento das distâncias e, principalmente, a valorização da informação. 

Porém, mesmo diante do quadro de um mundo globalizado, a desigualdade de 

acesso à informação ainda persiste. As bibliotecas públicas podem e devem 

desempenhar o papel de disseminadoras da informação e foram criadas para 

esse fim. 

Apesar dessa premissa, ao longo de sua trajetória, a biblioteca pública 

desempenhou papel de biblioteca escolar — suprindo uma falta histórica no 

Brasil e no mundo —, foi direcionada por interesses políticos e, principalmente, 

nunca recebeu a devida atenção e reconhecimento como instituição, por 

excelência, democrática e que atua como veículo para o desenvolvimento da 

cidadania e acesso ao conhecimento. Ainda pouco frequentada pela maioria da 

população, o papel da biblioteca pública vem passando por mudanças nas 

últimas décadas, voltando-se para um desempenho dinâmico, vivo, integrado 

às várias manifestações artísticas e atuando como importante instrumento de 

caráter social, que contribui para o diálogo e a articulação da comunidade. 
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As bibliotecas públicas têm sido objeto de interesse social e acadêmico, 

principalmente a partir do século XX, com o fortalecimento dos conceitos de 

direitos sociais, democratização, acesso à informação e aprendizagem ao longo 

da vida. 

Terminado já o primeiro decênio do século XXI, no Brasil e, 

especificamente em Minas Gerais, ainda estamos almejando os mesmos 

objetivos que outros países colocaram e cumpriram no século XX: a 

universalização das bibliotecas públicas como condição para a plena cidadania, 

da infância até o fim da vida. 

Do papiro/pergaminho ao papel/bits e bytes; do formato de rolo aos 

tablets, o livro vem se transformando, assim como as bibliotecas. Neste 

capítulo, vamos conversar sobre como as mudanças de paradigma nas 

bibliotecas públicas foram formas inovadoras de disseminar informação e de se 

relacionar com a comunidade, entendendo que a inovação deve ser pensada 

para além da tecnologia e que as pessoas são sempre a variável mais 

importante dessa equação. 

 

 

2 INOVAÇÃO 

 

Vamos iniciar esta seção discutindo alguns conceitos de inovação 

propostos por autores e diretrizes internacionais que abordam este tema. O 

primeiro deles é o do Manual de Oslo, elaborado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). É uma publicação 

institucional intergovernamental, de mais de 30 países, e “tem o objetivo de 

orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e 

indicadores de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de países industrializados” 

(OCDE, 2006, p. 9). No Manual, uma inovação é 

 

a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, 

na organização do local de trabalho ou nas relações externas (OCDE, 

2006, p. 55).  
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Dessa maneira, inovação pode referir-se não só à criação de um produto, 

mas também a um novo processo, modo ou método. Em uma visão ampliada, 

podemos pensar como uma nova forma de ver e interagir.  O Manual de Oslo 

trouxe uma mudança para o termo, em relação a uma nova concepção de 

inovação, não atrelada à tecnologia, como comentamos no início deste 

capítulo.  

 

Uma mudança é a remoção da palavra “tecnológica” das definições, 

visto que a palavra evoca a possibilidade de que muitas empresas do 

setor de serviços interpretem “tecnológica” como “usuária de plantas e 

equipamentos de alta tecnologia”, e assim não seja aplicável a muitas 

de suas inovações de produtos e processos (OCDE, 2006, p. 24). 

 

Importante também observar que as inovações de valor não precisam 

ser, necessariamente, mudanças grandiosas ou radicais e que podem 

acontecer em diversos contextos, abrangendo diferentes impactos para 

instituições e seus públicos de relacionamento. Esse conceito mais amplo e 

realista de inovação nos ajuda a pensar em novos processos ou novos 

objetivos de uma mesma missão da instituição. O texto de Tigre (2006, p. 

107) discute os diferentes tipos de inovação e quais os fatores que interferem 

ou motivam esse processo, classificando-as em incrementais, radicais e 

sistêmicas.  

 

As inovações incrementais são aquelas realizadas cotidianamente nas 

organizações, por meio do processo de aprendizado. Já as inovações 

radicais são descontínuas no tempo e no espaço e geralmente derivam 

de atividades de P&D. Inovações mais abrangentes e sistêmicas podem 

dar origem a mudanças no paradigma técnico-econômico (TIGRE, 2006, 

p. 107). 

 

Nessa perspectiva de pensar em uma mudança que seja inovadora, os 

serviços ganham destaque. Tigre (2006) comenta que a principal característica 

dos serviços, como objetos intangíveis, está na interação com o cliente. O 

projeto e o uso desses serviços baseiam-se na troca e armazenamento de 

informações, proporcionando interações e experiências relevantes e até 

complementares ao uso dos produtos tangíveis. 

 

Os bens são produtos tangíveis, podem ser estocados e praticamente 

não há interação entre clientes e processos de fabricação. Já os serviços 

são intangíveis, geralmente não podem ser estocados e dependem da 

interação com os clientes na medida em que a produção do serviço é 
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concomitante ao consumo. A possibilidade de estocar serviços, 

entretanto, vem crescendo com a difusão das TIC. Por serem intensivos 

em informação, os serviços vêm ganhando cada vez mais importância 

na economia do conhecimento. O crescimento dos serviços de 

informação e comunicação pode ser observado em todas as áreas de 

atividades econômicas, inclusive aquelas produtoras de bens tangíveis. 

As funções de serviços são, por essência, complementares a outros 

produtos (TIGRE, 2006, p. 147). 

 

O foco na inovação de serviços fica evidenciado na valorização do cliente 

(que no contexto das bibliotecas é mais comum designá-lo como usuários), 

como veremos a seguir: 

 

As inovações em serviços visam a alcançar os seguintes resultados: 

• Obter maior flexibilidade de forma a atender as necessidades 

individuais dos clientes. 

• Facilitar a interação usuário-fornecedor. 

• Aumentar a confiabilidade do serviço e torná-lo mais disponível 

temporalmente (24 horas, 7 dias por semana). 

• Aumentar a velocidade de produção e entrega do serviço, 

aproximando-se do tempo real. 

• Cumprir normas, padrões e atender a normas de segurança. 

• Aumentar a produtividade na prestação do serviço. 

A obtenção desses resultados depende não apenas da incorporação de 

novas tecnologias da informação e da comunicação, mas também de 

mudanças organizacionais e em processos (TIGRE, 2006, p. 149). 

 

Discutindo esses conceitos no âmbito da inovação, é possível perceber 

que as diferentes possibilidades na oferta de serviços requerem processos mais 

interativos e dinâmicos, valorizando o cliente como peça fundamental. No 

próximo tópico, vamos ver como a mudança de paradigma na Biblioteconomia 

pode ser considerada uma forma de inovação para a área, numa perspectiva 

de valorização do usuário e na concepção desse sujeito como aquele que 

produz e pensa as bibliotecas. 

 

 

3 BIBLIOTECAS 

 

As bibliotecas públicas, desde seu surgimento na era moderna, foram 

criadas segundo interesses políticos, econômicos e culturais, sofrendo todo o 

tipo de pressão que esses interesses são capazes de produzir, uma vez que a 

informação e o conhecimento configuram-se como objeto de poder e moeda de 

barganha das classes dominantes. 
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Na Inglaterra do século XIX, as bibliotecas públicas foram criadas com 

um pensamento utilitário, para que a população tivesse entretenimento barato 

e assim onerar pouco o Estado, como aponta Mueller: 

 

Sua defesa ressaltava o baixo custo de um investimento que permitiria 

dar ao povo acesso à boa literatura, fazendo das bibliotecas públicas o 

meio mais econômico de se tentar manter homens exaustos e sem 

dinheiro entretido em prazeres inocentes, e, portanto fora das prisões, 

tribunais e asilos (MUELLER, 1984, p. 9). 

 

Sua contribuição era de auxiliar na “ordem social”, “progresso da nação” 

e “manutenção da democracia”, com ações voltadas para a leitura e educação 

(SILVEIRA, 2014, p. 80). Com o passar do tempo, percebeu-se que as 

bibliotecas públicas poderiam também contribuir para a socialização de seus 

usuários e para o desenvolvimento intelectual dos sujeitos e das comunidades. 

Percebe-se que a motivação de sua criação e desenvolvimento envolvia um 

caráter utilitário para as bibliotecas públicas. 

Nos Estados Unidos, também no Século XIX, as bibliotecas públicas 

foram criadas com finalidade diferente. A intenção de educar o povo e 

promover a manutenção da democracia justificava a criação das bibliotecas 

públicas. 

 

O movimento de auto-educação estava enraizado na crença da perfeição 

inata do homem. A educação era vista como uma cura para todos os 

problemas sociais. Segundo esta filosofia, a biblioteca pública era 

considerada um meio capaz de espalhar a educação, tratando a todos 

como iguais e colocando os recursos da nação ao alcance de todos, 

independentemente de capacidades individuais (MUELLER, 1984, p. 11). 

 

Segundo esses relatos de criação das primeiras bibliotecas públicas, 

notamos o viés educacional e político presente desde seus primórdios. A essas 

duas facetas soma-se a cultural, que foi reconhecida posteriormente devido ao 

seu acervo generalista e por estar diretamente em contato com a população. 

 

O aparecimento das bibliotecas públicas foi estimulado por objetivos 

bem definidos, que representavam uma mudança radical dos objetivos 

tradicionais das bibliotecas eruditas. Essa visão tradicional, assim como 

a função educacional que a seguiu, não desapareceu no processo de 

mudança. O que aconteceu foi antes uma adição de novos objetivos. 

Como em qualquer mudança, houve aceitação e rejeição (MUELLER, 

1984, p. 17). 
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No século XX, começou uma mudança no entendimento de seu papel, 

que passou de uma visão educacional, ampliando para a cultural em geral 

(MUELLER, 1984, p. 14). O papel do bibliotecário também começou a mudar 

na medida em que se responsabilizava não só em preservar os acervos, mas 

também em estimular que as pessoas usassem as bibliotecas e que essas se 

fizessem conhecidas por todos. 

No Brasil, a primeira biblioteca foi a Biblioteca Real, aberta em 1808, 

com acervo trazido de Portugal, juntamente com a corte, e instalada no Rio de 

Janeiro. Era uma propriedade da coroa e foi aberta ao público somente em 

1814 (FERNANDEZ; MACHADO, 2016, p. 37). 

Na Bahia, em 1811, o coronel Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco 

apresentou o Plano para o estabelecimento de uma biblioteca pública na cidade 

de Salvador, oferecida a aprovação do Sr. Conde dos Arcos, capitão general, 

em Salvador (AZEVEDO, 2012, p. 9). Em 13 de maio do mesmo ano, foi 

inaugurada a primeira biblioteca pública brasileira, em Salvador, por iniciativa 

de um senhor de engenho, com inspiração nas bibliotecas americanas e 

europeias. 

Ainda no século XIX, outras bibliotecas foram sendo criadas nas capitais, 

iniciando, nesse momento, a história das bibliotecas públicas brasileiras. 

Desde o surgimento das primeiras bibliotecas públicas, elas primaram 

pela constituição de acervos diversos para públicos diversos, primeiro com o 

intuito de preservação e também educacional e com o passar do tempo com 

intenção cultural e de lazer, mas sempre desempenhando um papel social 

relevante. 

Perrotti e Pieruccini (2008), em uma reflexão sobre os paradigmas que 

moldaram a atuação das bibliotecas, ponderam sobre a ampliação do acesso, 

mas também controle das massas por uma elite cultural. 

 

Ideais - e lutas - como a dos Iluministas resultaram, pois, na criação de 

instituições pautadas pelo novo paradigma da difusão cultural, 

referência que se estenderá até os dias que correm, em que pesem 

evidências de seu esgotamento face às novas circunstâncias históricas 

que colocaram a modernidade em crise. Nesse sentido, se as instituições 

de difusão cultural, como, por exemplo, as bibliotecas públicas 

estimuladas pelos filantropos ingleses do século XIX, significaram 

possibilidade de acesso a informações e conhecimentos negados até 
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então a diferentes segmentos populacionais, de outro lado, 

representaram também ferramenta, visando à assimilação pelas massas 

dos valores e comportamentos das elites culturais (PERROTTI; 

PIERUCCINI, 2008, p. 1). 

 

Historicamente, o primeiro paradigma seguido pelas bibliotecas públicas 

era o paradigma da Conservação Cultural, seguindo uma lógica da 

preservação do patrimônio material e imaterial. Nesse paradigma, as palavras-

chave seriam o controle e a reprodução cultural. O segundo paradigma seguido 

foi o da Difusão Cultural, ligado à lógica da circulação da informação, que 

visava a regulação social para uma assimilação cultural. Esse paradigma da 

disseminação ainda é seguido pela maioria das bibliotecas públicas brasileiras. 

O terceiro paradigma, que se faz conhecido mais recentemente e por isso 

pouco seguido na realidade das bibliotecas brasileiras, é o da Apropriação 

Cultural, no qual a mediação do saber é caminho para o Protagonismo 

Cultural. 

Na medida em que o sujeito entra em contato com culturas diversas e se 

apropria dessa cultura, que passa por transformações decorrentes do seu 

contexto, seu mundo simbólico e seus conceitos, torna-se um novo saber, que 

contribui para a construção de sua identidade cultural. 

Para os autores, as bibliotecas oscilam entre ideais conservacionistas e 

difusionistas e acabam não respondendo às demandas do conhecimento que 

auxiliem na relação com os signos. Para romper com esses ideais, os autores 

propõem o paradigma da apropriação cultural, no qual o protagonismo dos 

sujeitos é o objetivo. 

 

Dessa forma, nem os dispositivos concebidos sob os ideais 

conservacionistas, herdados da Antiguidade e da Idade Média, nem 

aqueles pautados pelo difusionismo moderno atendiam aos nossos 

propósitos, o que nos obrigou a romper com o conservacionismo e o 

difusionismo do passado, atribuindo novos valores à assimilação e à 

difusão. Foi assim que nomeamos e adotamos o paradigma da 

apropriação cultural como referência de trabalho. Segundo ele, 

conservação e difusão são categorias-meio, instrumentais, e não 

categorias-fim nos processos culturais que nos interessavam. Em tal 

circunstância, instituições de memória como as do passado, não serão 

vistas como depósitos inertes a serem cultuados, mas repositórios 

culturalmente marcados, onde contemporâneos podem se alimentar 

para protagonizar o presente e o futuro (PERROTTI; PIERUCCINI, 2008, 

p. 1). 
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No paradigma da Apropriação Cultural os sujeitos não são meramente 

receptores da informação, mas são capazes de utilizá-la de forma crítica. Esse 

é novo modo de ver o sujeito, como um ser atuante, que vai em busca da 

informação, que tem um projeto de conhecimento, que se responsabiliza por 

suas escolhas e por seu caminho e extrapola a visão utilitária da informação. 

É possível retomar aqui a ideia de inovação, especialmente nas 

bibliotecas públicas. No contexto de poucos recursos econômicos destinados à 

elas, pouca valorização da sociedade e de seus governantes, o paradigma da 

Apropriação Cultural pode parecer utópico, tendo em vista que a 

universalização das bibliotecas ainda não é realidade no país. E, realmente é, 

na maioria dos casos.  

No entanto, ao pesquisarmos (FERRAZ, 2018) a visão de biblioteca 

pública por seus usuários, em três municípios de Minas Gerais por meio de 

entrevistas, aplicação de questionários e observação in loco, o que ficou 

manifesto é que a inovação está em, justamente, voltar o olhar para as 

pessoas que frequentam essas bibliotecas, entendendo o usuário como um 

sujeito ativo no processo de construção e avanço das bibliotecas e 

considerando as bibliotecas públicas como instituição importante para a 

construção da identidade individual e coletiva, além da formação de um 

repertório simbólico por meio das leituras que se faz e do espaço que se 

compartilha. Sendo assim, o papel do bibliotecário como elo entre a instituição 

e a comunidade fica ainda mais fortalecido e evidenciado.  

Pelo viés da Apropriação Cultural, o espaço das bibliotecas torna-se local 

de lazer e também de refúgio. Como lugar de lazer, onde os gostos e 

preferências são considerados e o compromisso é tão somente com a própria 

fruição. Na fala de vários usuários21, essa ideia já é uma realidade, 

independentemente do tamanho da biblioteca. 

 

 Venho duas vezes por semana. Meu lazer é ler. Quando a 

biblioteca está fechada, leio pela internet (S13 - AF).  

 É uma forma de lazer vir à biblioteca. Acaba sendo uma 

viagem de lazer pela distância onde moro (S17 - BH).  

                                                           

21 AF: Águas Formosas; BH: Belo Horizonte; RP: Rio do Prado; S: Sujeito 
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 Na família já virou um hábito. É prazeroso, não é uma 

obrigação (S38 - BH).  

 Eu gosto de ler. Também o lazer para as crianças, além de ser 

um incentivo para elas crescerem (S39 - BH).  

 Como professora a gente tem sempre que saber uma variedade de 

leitura. Como mãe, é um prazer mesmo. Eu tive uma família que me 

incentivou. Trago meu filho, mesmo que ele ainda não leia, e eu leio pra 

ele. Estar em contato com o ambiente da biblioteca. Quando retornei 

ao Brasil, este foi o primeiro lugar que meu filho veio com a avó 

materna. Como ela faz um curso de contação de histórias, viemos num 

dia de evento e foi muito importante (S40 - BH). 

 

Já como local de abrigo, a biblioteca é procurada, muitas vezes, por se 

mostrar como um ambiente seguro. No entanto, mais que a segurança física, 

os usuários relacionaram a biblioteca a um lugar de paz e muitas vezes de 

refúgio. Uma segurança emocional. 

 

 Adoro entrar aqui, é lugar de paz. Quando estou nervosa 

venho pra cá e a raiva passa (S5 - AF).  

 Os livros, a sensação de paz. Eu amo muito estar neste tipo de 

ambiente. Quando preciso desabafar, eu venho para a Biblioteca. 

Agora que chegaram os livros de doação eu venho mais (S7 - AF).  

 Comecei a frequentar a biblioteca com 5 anos. Meu tio trabalhava 

e me levava. A convivência com os livros é muito importante. Não sou 

de ter muito contato com os humanos, por isso tenho com os 

livros (S9 - AF).  

 A única coisa que acho importante é que, pra mim que sofro uma 

perseguição de empresários, aqui tem um descanso (S22 - BH).  

 É perto da minha casa e silencioso. Trago os materiais (S27 - 

BH).  

 Depois que eu saí da casa do meu pai e fui pra casa da minha 

noiva eu passei a vir mais. Pra mim é uma terapia (S33 - BH).  

 Venho para meu benefício próprio. Parece até egoísmo, mas o 

bem que me faz é muito grande (S35 - BH).  

 A paz que tem aqui, o silêncio. E também as pessoas que tem 

aqui (S50 - BH). 

 

Esse sentido de apropriação fez com que um dos participantes da 

pesquisa se referisse à biblioteca como sua própria casa, remetendo a uma 

sensação de aconchego e conforto e como um lugar de refúgio também. 

 

Você chega na biblioteca, tem um bom bibliotecário, um acervo de livro 

maravilhoso, você não quer sair de lá, você quer morar lá dentro. 

Gente, vou acampar aqui! Posso construir uma cabaninha aqui 

dentro? (risos). Sério, só pra sair, pegar um livro na prateleira e voltar 

pra dentro? É maravilhoso, é uma sensação muito boa, a gente se 

sente em casa. Pelo menos a gente que gosta de ler. No caso, eu me 

sinto, falo por mim. Eu acho maravilhoso, que a gente se sinta em casa. 

Sério, se a gente tem um problema em casa, tipo, alguém treta 

com você na rua, você chega na biblioteca, respira fundo assim, 

ó, (barulho de respiro), acabou o problema, acabou (Entrevistado 2 

- AF). 



 
221 

 

 

Como a biblioteca participa de um projeto de transformação social, as 

múltiplas formas foram descritas por um dos entrevistados, de forma bastante 

peculiar. 

 

Tem gente que vai para estudar, gente que vai lá pra pedir ajuda, 

tipo, como inscrever no vestibular? Eu mesmo faço isso. Como 

fazer isso? Como fazer aquilo? Me ajuda a fazer as questões do ENEM, 

me ajuda a fazer inscrição no SISU, me ajuda a fazer inscrição no 

PROUNI. Me ajuda, me ajuda! Eu acho que é um negócio muito 

importante, porque, muita gente não tem computador em casa, e 

não quer gastar dinheiro ou não tem condições de pagar uma lan 

house. Então vai na biblioteca e usa o computador. Se não sabe usar, a 

pessoa ajuda. Então, não é só livro literário, embora seja pra mim mais 

importante do que pesquisa. Mas, no geral, eu acho muito importante, 

porque, assim, tem a parcela de, de, como é que fala? De leitores 

que vão lá por livros literários, tem os que vão lá pelo PC, os que 

vão para pesquisa, seja lá o que seja. E a parcela que vai lá 

estudar, na biblioteca. E tem a parcela que vai usar os 

dicionários, pra usar os livros didáticos, que vai lá pra usar as 

apostilas do ENEM, que vai lá pra isso e aquilo. É muito 

importante porque é a única da cidade, fora a das escolas, né? 

Embora tenha, é aquela coisa bem basiquinha. Lembrei da MC Loma, 

bem basiquinha22 (Entrevistado 2 - AF). 

 

Essa diversidade de usos da biblioteca pública a coloca em posição de 

destaque dentro das tipologias de biblioteca no que diz respeito à 

democratização do acesso e valorização das diferenças. Ainda que a maioria 

das bibliotecas brasileiras esteja longe de realizar todo seu potencial, alguns 

usuários que participaram da pesquisa reconheceram o trabalho desenvolvido 

pelos bibliotecários e pelos funcionários das bibliotecas de suas cidades, o que 

nos possibilita refletir sobre a importância do profissional conhecer a 

comunidade em que atua e ser próximo das pessoas que lá frequentam. 

 

 É equilibrado, um bom atendimento, uma bibliotecária que atende bem. 

Ela sabe onde está tudo de cabeça. Ela é muito disposta, diz que tal 

é bom, tal é bom. E uma variedade melhor de livros. Tem umas 

bibliotecas que você chega que ela nem levanta para ajudar. Isso 

desestimula tanto, uma bibliotecária chata (S6 - AF).  

 Eu acho que o mais importante é o interesse dos bibliotecários. 

Pois se não for uma pessoa interessada, fica um lugar ruim de ser 

frequentado (S11 - AF).  

                                                           

22 VARELA NOTÍCIAS. Mc Loma explica gírias de Pernambuco: “pra você sair na rua bem 

‘basiquinha’ falando”. Disponível em:<http://varelanoticias.com.br/mc-loma-explica-as-girias-

de-pernambuco-pra-voce-sair-na-rua-bem-basiquinha-falando/>. Acesso em: 02 dez. 2018. 
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 Quanto mais conhecimento, melhor pra mim. E eu gosto demais 

também. O que eu mais gosto é o jeito como eles me tratam. 

Muito carinhoso (S12 - AF).  

 Acho importante ressaltar a qualidade do atendimento dos 

profissionais da biblioteca (S18 - BH).  

 Conheci a Sandra [servidora do setor de Empréstimo] e ela me 

orientava a achar os livros policiais. Ela que me apresentou muitas 

coisas. Venho aqui há uns 10 anos (S21 - BH).  

 Proximidade, gentileza e educação dos funcionários, qualidade do 

material que me atende (S28 - BH).  

 Pra mim é um lugar que as pessoas me tratam bem. A gentileza dos 

funcionários. As pessoas te atendem bem. A presteza dos funcionários é 

o mais importante (S49 - BH).  

 Eu li por sugestão do Glicélio Travessuras da menina má do Mario 

Vargas Llosa. Eu gostei tanto do livro que aprendi espanhol só pra ler no 

original. Gostei tanto de ler que estou aprendendo outros idiomas: 

francês, inglês e estou aprendendo sozinha o italiano (S34 - BH).  

 A alma da biblioteca é a bibliotecária. A pessoa que ama os 

livros, que cuida dos livros é ela. [...]. Quem movimenta uma 

biblioteca são as bibliotecárias. Quem veste a camisa. Elas têm que 

entender a realidade para servir aos usuários. Elas que têm fácil 

acesso, respeitoso, ser entusiasmada. Eu senti que todas elas foram 

tocadas por um verdadeiro sentimento do que é o Braille (S36 - 

BH). 
 

Um bibliotecário, para que esteja próximo de seus usuários, precisa 

investir tempo nessa relação, pois é no contato do dia a dia, atento aos gostos 

e necessidades de seus leitores, que será possível desenvolver um trabalho 

relevante. Observando o trabalho e ouvindo os relatos dos bibliotecários das 

bibliotecas visitadas, testemunhamos que, muitas vezes, o mesmo é bastante 

solitário. Mas esse trabalho poderia ser compartilhado com colegas de 

profissão em momentos promovidos, especialmente, por sistemas de 

bibliotecas, conselho de classe, associações e também pelo diálogo facilitado 

pelas interações em cursos de formação continuada. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As tecnologias nos ajudam, pois facilitam e otimizam o trabalho do 

bibliotecário, para que reste mais tempo para interagir com as pessoas de sua 

comunidade. 

As mudanças de paradigma que as bibliotecas têm passado foram formas 

inovadoras de se adaptarem às mudanças sociais. Com o paradigma da 
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Apropriação Cultural, o foco passa a ser o usuário e a relação que com ele se 

estabelece. Estar aberto a essa experiência é o primeiro passo que bons 

bibliotecários podem dar na direção da construção de bibliotecas mais vivas e 

indispensáveis.  
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CAPÍTULO XV 

 

NORMALIZAÇÃO EM TRABALHOS ACADÊMICOS: ATIVIDADES 

INOVADORAS PARA UM NOVO SEGMENTO DE ATUAÇÃO 

BIBLIOTECÁRIA 

 

Jorge Santa Anna 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A formação profissional interdisciplinar adquirida ao longo da trajetória 

acadêmica tem proporcionado a definição de profissionais com múltiplas 

competências, de modo que a atuação no mercado de trabalho desses 

profissionais, em muitos casos, tende a extravasar os fazeres e os espaços de 

ocupação tidos como tradicionais. Está inserido nesse contexto, o bibliotecário, 

para quem, sua prática tem se estendido a diversos campos de atuação, não 

se limitando, tão somente, à prática de organização de acervos, comumente 

realizada em bibliotecas e centros de documentação. 

O crescimento do mercado de trabalho para o bibliotecário, no Brasil, 

tem sido um tema recorrente na literatura, sobretudo a partir da incorporação 

das tecnologias digitais nos métodos e técnicas de representação de 

conhecimento. Além disso, soma-se o fato de que, com o surgimento do 

mercado da informação, a consultoria ou prestação de serviços no ramo 

informacional é uma realidade em constante crescimento. 

Diversos estudos, nas últimas décadas, mostraram que o bibliotecário 

possui capacidade para atuar em atividades diversas, o que evidencia a 

demarcação de vários segmentos de mercado. No entanto, a maioria dos 

profissionais ainda se limita a exercer atividades no âmbito das unidades de 

informação, havendo pouca presença de profissionais que atuam de forma 

autônoma e empreendedora, mesmo com as potencialidades oriundas das 

demandas informacionais do atual mercado (BAPTISTA, 2000; VALENTIM, 
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2000; BAPTISTA; MUELLER, 2005; TABOSA; AGUIAR, 2011). 

Embora o mercado considerado como tradicional - em que o profissional 

vincula-se, normalmente, a uma instituição que demande serviços de 

organização e tratamento de documentos – seja o que mais emprega, no 

contexto brasileiro, muitos autores acreditam em um futuro promissor para 

esse profissional, em que pese a ampliação das práticas profissionais. Nesse 

aspecto, o estudo de Santa Anna e Pereira (2014), por exemplo, demonstrou a 

participação do bibliotecário nas mais diferenciadas formas de consultoria. Por 

sua vez, a inserção do bibliotecário no mercado da informação deve-se, 

principalmente, às suas habilidade e competências, como também aos valores 

e atitudes que esse profissional precisa adquirir, como relatam Santos e outros 

(2016). 

Portanto, evidencia-se que o mercado de trabalho da atualidade tem 

viabilizado novas oportunidades de trabalho, pois, o bibliotecário além de atuar 

nas unidades de informação “[...] pode também atuar em outros campos, 

como no ramo cultural, como na gestão da informação em organizações e 

ainda, pode atuar em ambiente web [...]” (SANTA ANNA; PEREIRA, 2014, p. 

163). Dentre os inúmeros segmentos de mercado, destaca-se a atividade de 

normalização, em que o bibliotecário constitui um profissional competente para 

realização da normalização bibliográfica (SANTA ANNA, 2017), podendo atuar 

de forma independente, por meio da parceria com outros profissionais, 

formando grupos de normalizadores (SANTOS; SAMPAIO, 2014). 

Sendo assim, este trabalho objetiva apresentar a atuação bibliotecária no 

ramo da normalização bibliográfica, destacando o potencial dessa atividade 

como um segmento de mercado para o bibliotecário da contemporaneidade. 

Para tanto, discute-se a ampliação das práticas bibliotecárias no âmbito da 

consultoria informacional; reflete-se sobre conceitos e atividades relativas à 

normalização bibliográfica e apresenta relato de experiência de bibliotecário 

nesse ramo de atuação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 SEGMENTOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL AO BIBLIOTECÁRIO 

 

O mercado de trabalho, nos dias atuais, tem se caracterizado por 

constantes mudanças e instabilidades, sobretudo com as transformações 

sociais oriundas do uso das tecnologias digitais. Embora essas transformações, 

em muitos casos, têm promovido a diminuição da empregabilidade e até 

mesmo o desaparecimento de muitas ocupações, evidencia-se a redefinição de 

novas formas de trabalho, de modo que, a cada momento, expande-se a 

atuação profissional para além dos fazeres e espaços tidos como tradicionais 

(BAPTISTA, 2000). 

Grande parte das transformações ocorridas no mercado deve-se ao uso 

das tecnologias da informação e comunicação, as quais promoveram a 

redefinição das práticas de trabalho, por conseguinte, é desejável a 

reformulação de perfis profissionais inovadores (VALENTIM, 2000). Para 

Baptista (2000), ao mesmo tempo que o avanço tecnológico pode aumentar o 

desemprego, por outro lado, ele gera outras possibilidades de atuação por 

parte dos profissionais, sobretudo os que lidam com a informação. 

O surgimento de novos suportes para abrigar a informação, certamente, 

é uma oportunidade de ampliação da prática bibliotecária, o que viabilizou a 

esses profissionais exercerem suas competências em diversos segmentos e 

instituições, ao atuar no tratamento de documentos em variados formatos e 

suportes (SANTOS et al., 2016). 

Mesmo diante do surgimento de novas possibilidades de trabalho, os 

profissionais são afetados, sobremaneira, “[...] pelo declínio do emprego 

formal, pela informatização do ambiente de trabalho, pelo avanço das 

tecnologias da informação e comunicação, pelo crescimento do emprego 

parcial e precarização do emprego, pela rápida desqualificação do trabalhador, 

por processos de reengenharia, terceirização, entre outros [...]” (SANTOS et 

al., 2016, p. 19). 

Portanto, a atuação profissional no ramo da prestação de serviços 
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informacionais, também chamada de consultoria informacional, provavelmente, 

tende a ser uma atividade que, ao mesmo tempo que proporciona prazer e 

satisfação, tende a consolidar-se como um segmento de mercado bastante 

demandado, conforme relataram Santa Anna e Pereira (2014). 

Isso porque, a atuação bibliotecária no ramo da consultoria em 

informação tende a proporcionar 

 

[...] maior flexibilidade, liberdade e, principalmente, estabilidade ao 

profissional. Estabilidade porque ao desvincular-se do tradicional 

“serviço de carteira assinada”, o bibliotecário expande suas atividades, 

consolidando-se como um prestador de serviços. E, essa desvinculação 

é necessária, devido ao crescimento exagerado do desemprego, 

ocasionado com a globalização, processo esse que, ao mesmo tempo em 

que desemprega, aumenta o número de ocupações (SANTA ANNA; 

PEREIRA, 2014, p. 163). 

 

Com efeito, a atuação na prestação de serviços em informação, mesmo 

que ainda não seja um mercado altamente ocupado, configurando-se como um 

mercado de tendências para o futuro, conforme relatado no estudo de Valentim 

(2000), observa-se que os profissionais da informação têm investidos na 

formação continuada, uma vez que compreendem a necessidade de ampliar as 

competências, de modo a atenderem as necessidades informacionais 

requeridas pela sociedade (SANTOS et al., 2016), o que evidencia a 

participação mais intensa desses trabalhadores na consultoria em informação. 

De modo geral, os bibliotecários, a fim de “[...] manterem-se atrativos para o 

mercado e poderem alcançar o sucesso profissional, [...] precisam, de forma 

mais exacerbada, caracterizar-se pelo polimorfismo e versatilidade” (SANTOS 

et al., 2016, p. 19). 

A necessidade atual do mercado tem sido um dos principais fatores que 

interferem na busca por novos conhecimentos por parte do profissional, como 

também tem sido um motivador na reformulação constante dos conteúdos que 

são ministrados nos cursos de formação acadêmica (BAPTISTA; MUELLER, 

2005). As competências e habilidades adquiridas por essa formação, seja ela 

acadêmica ou continuada, tende a proporcionar a consolidação de um perfil 

profissional diversificado, de modo que diversas práticas podem ser realizadas 

pelos bibliotecários, com destaque especial, as atividades no âmbito da 

organização do conhecimento, tal como a padronização da produção científica, 
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o que requer um conhecimento acerca de normas e procedimentos para 

permitir o acesso e transferência do conhecimento científico, como relato nas 

pesquisas de Santos e Sampaio (2014). 

No entendimento de Santa Anna (2017), os bibliotecários possuem 

capacidade para atuar na normalização bibliográfica, permitindo, por meio 

dessa prática, que as informações publicadas atendam a padrões e formatos 

uniformes, tendo em vista permitir segurança, conforto e comodidade aos 

usuários nos processos de acesso, transferência e uso da informação 

acadêmico-científica.  

Nesse âmago, a atividade normativa representa um fazer bibliotecário, o 

qual pode ser realizado em diferentes espaços, com públicos dos mais 

diferenciados. Trata-se, na verdade, de uma prática comumente realizada nas 

bibliotecas, mas também pode ser realizada “[...] em outros contextos e 

instâncias para qual foi requerida, tendo o profissional um árduo 

comprometimento com a organização do conhecimento registrado” (SANTA 

ANNA, 2017, p. 70). 

Portanto, a normalização bibliográfica caracteriza-se como uma atividade 

inserida no âmbito da produção científica (SANTA ANNA, 2017), cujo objetivo 

consiste em organizar e facilitar o acesso ao conteúdo abordado nos trabalhos 

produzidos nos ambientes de ensino e pesquisa (SANTOS; SAMPAIO, 2014).  

No entendimento desses últimos autores, faz-se necessário valorizar o 

trabalho de normalização e as normas técnicas, que ajudam a definir e 

estruturar ética e esteticamente os trabalhos acadêmicos, sendo que o 

crescimento da demanda por serviços de normalização, no âmbito acadêmico, 

desperta a formação de equipes especializadas em prestar esse tipo de 

serviço, garantindo, dessa forma, a excelência das atividades realizadas 

(SANTOS; SAMPAIO, 2014). 

 

 

 

 

 



 
230 

 

 

2.2 ALGUNS CONCEITOS TEÓRICOS SOBRE NORMALIZAÇÃO E 

NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A prática da normalização constitui uma atividade milenar. O ato de 

adotar procedimentos uniformes a fim de garantir melhorias na execução de 

uma tarefa ou permitir facilidades de uso com algum recurso é considerado 

como uma forma inteligente de alcançar resultados mais satisfatórios, sem a 

necessidade de despender desgaste ou esforço, seja ele intelectual quanto 

físico (OLIVEIRA, 2007).  

Inicialmente, a prática da normalização relaciona-se com a padronização 

ou ainda a uniformidade. Tal prática, a priori, implica a adoção de padrões, 

sendo esses considerados como medidores da qualidade e excelência 

desempenhada por um produto, tarefa ou processo (OLIVEIRA, 2007).  

Portanto, normalizar não é uma prática ilusória, imprecisa e 

desnecessária, mas, trata-se de uma necessidade que permeia as relações do 

homem com o meio ambiente em que convive. É preciso normalizar para que a 

interação do homem com os recursos naturais e sociais sejam mais facilitados, 

o que confere à normalização um conjunto de ações já realizadas nas 

civilizações antigas (SOUTO, 1991). 

No contexto informacional, com o aumento da produção de 

conhecimentos na sociedade, permeada por uma ampliação acentuada do 

número de registros do conhecimento, faz-se necessário o estabelecimento de 

normas, haja vista garantir um melhor acesso, uso e disseminação da 

informação armazenada em diferentes recursos e canais informacionais.  

Aqui, o processo normativo, considerado como normalização 

bibliográfica, tem sua importância garantida, uma vez que, sem a 

normalização, provavelmente, o processo comunicativo seria comprometido. 

Normalmente, o trabalho de normalização bibliográfica pode ser realizado pelo 

bibliotecário em seu cotidiano de trabalho, principalmente no ambiente da 

biblioteca (BATISTA; OLIVEIRA, 2014).  

Portanto, um dos locais mais apropriado para a prática da normalização é 

a biblioteca universitária, a qual visa a oferecer serviços dos mais variados que 
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fomentem as atividades universitárias diluídas em meio ao ensino, à pesquisa 

e à extensão (ROSSI; COSTA; PINTO, 2014). No entanto, essa prática pode 

ser realizada em inúmeros contextos e instâncias, desde que demande de um 

profissional competente e comprometido com esse fazer (SANTOS; SAMPAIO, 

2014). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se, metodologicamente, como uma pesquisa 

exploratória, documental e relato de experiência de natureza qualitativa. É 

exploratória, pois analisa a literatura até então publicada sobre o assunto; 

caracteriza-se como documental, em virtude de considerar informações de 

cunho legislativo e institucionais/administrativas referentes à atuação 

bibliotecária na normalização; representa um relato de experiência, pois 

descreve os principais resultados obtidos por um profissional após sua 

formação em Biblioteconomia. Por sua vez, possui natureza qualitativa uma 

vez que não se recorre à análise de dados numéricos, quantificáveis, mas a 

informações teóricas e práticas. 

O estudo bibliográfico foi realizado com base em materiais publicados 

(sobretudo na modalidade artigo científico) que versam sobre a ampliação dos 

fazeres bibliotecários no mercado de trabalho, com foco na participação desse 

trabalhador na prestação de serviços informacionais, sobretudo no âmbito da 

normalização bibliográfica. A pesquisa documental recorreu à análise de um 

currículo de Graduação em Biblioteconomia, código de ética profissional e 

documentos de divulgação do curso em questão. Por sua vez, o relato de 

experiência baseou-se nas atividades realizadas por um bibliotecário, de forma 

autônoma, desde sua formação acadêmica, no ano de 2012, até a presente 

data, ano de 2018. 

 

 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS 
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Considerando as reflexões propostas por grande parte da literatura, 

entende-se que o bibliotecário pode atuar em diferentes segmentos de 

mercado, ampliando suas práticas para diversos contextos que demandem 

tratamento, organização e disponibilização da informação registrada. Em 

virtude dessas discussões teóricas, o relato de experiência que ora se 

apresenta expõe as principais atividades realizadas no âmbito do processo de 

normalização bibliográfica. 

Ressalta-se que as competências e habilidades para o exercício dessa 

prática foram despertadas no relator desta experiência, no decorrer de sua 

Graduação em Biblioteconomia. Por meio de diversas disciplinas ministradas no 

curso em apreço, é possível evidenciar o conhecimento atribuído ao estudante, 

acerca das técnicas específicas para normalizar documentos bibliográficos 

(quadro 1). 

Quadro 1 – Principais disciplinas que contribuem com o exercício da normalização bibliográfica 

NOME DA DISCIPLINA PRINCIPAL OBJETIVO 

Normalização da Informação Capacitar o aluno a reconhecer os diversos 

documentos bibliográficos e as técnicas e métodos 

de normalização propostos por órgãos 

normalizadores, como a ABNT. 

Fontes de Informação Despertar a capacidade de reconhecimento e 

identificação das características principais das 

diversas fontes de informação que registram 

conhecimento. 

Representação Descritiva Demonstrar o uso das técnicas de catalogação, 

tendo em vista o registro de documentos em 

acervos bibliográficos nos mais diferenciados 

suportes. 

Formação e Desenvolvimento de 

Coleções 

Apresentar o processo dinâmico e relacional do 

desenvolvimento de coleções em acervos 

bibliográficos, destacando as estratégias para se 

gerenciar o acervo de forma relacional, sistemática 

e racional.   

Fonte: Dados da pesquisa (2017), adaptado de Universidade Federal do Espírito Santo (2012). 

 

Como se percebe no quadro 1, em linhas gerais, as disciplinas 

mencionadas garantem o conhecimento das características das diversas fontes 

de informação, fato esse que tende a promover no futuro profissional 

habilidades e competências específicas para reconhecer essas fontes, 

identificar a forma de normalizá-las, como também, facilita a extração dos 

dados e a disposição desses, de acordo com o formato exigido pelos padrões 

normativos. Destaque especial à disciplina chamada “Normalização da 
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Informação”, ao qual instrui o aluno ao exercício da prática normativa nos 

diversos itens informacionais existentes. 

Além do conhecimento adquirido nas disciplinas, outro fator 

determinante que viabilizou no relator o interesse pela atividade normativa, diz 

respeito à atribuição da atividade normativa como uma das funções inerentes 

ao bibliotecário ao integrar-se com o mercado de trabalho. O quadro 2 

apresenta essas informações, sob a perspectiva legislativa quanto 

mercadológica.  

Quadro 2 – Atividade normativa como uma atribuição ao bibliotecário 

PERSPECTIVA DESCRIÇÃO 

Legal (Código de Ética do Bibliotecário) Art.7º – O Bibliotecário deve, em relação aos 

usuários e clientes, [...] orientar a técnica da 

pesquisa e a normalização do trabalho 

intelectual de acordo com suas competências 

(CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, 

2002, não paginado, grifo nosso). 

Mercadológica (Divulgação do curso de 

Biblioteconomia) 

Uma das áreas de atuação do bibliotecário é a área 

da pesquisa, em que o profissional poderá atuar em 

centros de pesquisa, no apoio a pesquisadores 

(pesquisa bibliográfica, localização e aquisição de 

fontes ou dados, normalização) e na pesquisa 

aplicada à Biblioteconomia (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2012, não 

paginado, grifo nosso). 

Fonte: Dados da pesquisa (2017), adaptado de Conselho Federal de Biblioteconomia (2002) e 

Universidade Federal do Espírito Santo (2012). 

 

Com efeito, as informações contidas no quadro 2 evidenciam a prática da 

normalização como uma atividade que pode ser realizada no âmbito da 

consultoria informacional, em que o profissional pode atuar com vínculo 

empregatício em uma organização, ou poderá atuar de forma independente, 

por meio da prestação de serviços a diferentes usuários, sejam eles pessoas 

físicas quanto jurídicas, conforme demonstrado na pesquisa de Santa Anna e 

Pereira (2014). 

Portanto, a partir das discussões teóricas vivenciadas ao longo da 

Graduação, bem como, a partir das descrições inerentes à prática normativa a 

ser realizada pelo bibliotecário, conforme documento legal (código de ética) e 

mercadológico (divulgação na página da instituição onde o curso é oferecido), 

o relator desta experiência inseriu-se no ramo da consultoria em normalização.  

Logo de início, as práticas normativas foram direcionadas, tão somente, 

a discentes do Curso de Biblioteconomia. A partir dos três primeiros meses de 
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experiência, os serviços passaram a ser ofertados a profissionais de quaisquer 

áreas do conhecimento. 

O constante crescimento da demanda por serviços informacionais no 

âmago da produção científica, em especial da normalização, despertou a 

necessidade de divulgação desses fazeres, utilizando-se de canais de 

comunicação, tal como afixação de cartazes em instituições acadêmicas, como 

também divulgação do trabalho em redes sociais. Com isso, a clientela foi 

aumentando, o que provocou a necessidade de firmar parcerias com outros 

bibliotecários interessados nessa prática profissional. 

Importante atentar que essa parceria não concretizou a formação de 

uma única equipe, a serviço dos mesmos serviços demandados. Ao contrário, 

cada profissional possui seu próprio negócio e clientes, fomentando indicações 

mútuas de clientes quando da impossibilidade de alguém não poder atender as 

demandas. Essa colaboração resultou, também, como benefício, a troca de 

conhecimento entre os três, nos casos de dúvidas e esclarecimentos sobre a 

atividade normativa. 

Ademais, as atividades realizadas exigiram a constante 

capacitação/aprimoramento do profissional, além de frequente atualização dos 

acontecimentos relativos à Biblioteconomia e demais áreas do conhecimento. 

Assim, o profissional participou de diversos cursos de especialização, tais 

como: normalização bibliográfica; uso das normas ABNT, ISO, VANCOUVER e 

APA23; editor de texto aplicado a trabalhos acadêmicos; informática básica e 

avançada; revisão textual, linguística e estilística textual; e, por fim, cursos de 

atuação pedagógica. Destaca-se, outrossim, a participação assídua do 

normalizador em diversos eventos relacionados à Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, seja em nível nacional quanto internacional. 

Como consequência das demandas e do aprimoramento profissional, 

outras atividades passaram a ser realizadas, não se limitando, tão somente, às 

práticas de normalização bibliográfica. Assim, na atualidade, são oferecidos 

                                                           

23 Essas quatro instituições caracterizam-se como órgãos normalizadores, inseridas, 

respectivamente, em contextos específicos, tais como: no âmbito brasileiro, em nível 

internacional, no âmago norte-americano e no contexto dos cursos da área de Psicologia. 
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serviços de consultoria acadêmica, ou seja, o profissional atua na área de 

pesquisa, oferecendo serviços variados que favorecem a produção, 

transferência e uso da informação científica. O quadro 3 resume (por ordem 

quantitativa de demanda) os principais serviços oferecidos, os produtos que 

recebem esses serviços e alguns usuários solicitantes dos serviços. 

Quadro 3 – Principais serviços prestados no âmbito da produção científica x contexto de 

realização 

ORDEM DE 

DEMANDA 

TIPOS DE 

SERVIÇOS 

OFERECIDOS 

PRODUTOS 

GERADOS 

PRINCIPAIS CLIENTES 

1 Normalização 

bibliográfica 

Monografias e 

artigos de 

graduação, 

teses e 

dissertações 

Graduandos e pós-graduandos de 

instituições de ensino superior 

2 Revisão textual 

(gramatical e 

estilística) 

Monografias e 

artigos de 

graduação, 

teses e 

dissertações 

Graduandos e pós-graduandos de 

instituições de ensino superior 

3 Levantamentos 

bibliográficos 

Monografias e 

artigos de 

graduação, 

teses e 

dissertações 

Graduandos e pós-graduandos de 

instituições de ensino superior 

4 Lecionamento Aulas 

particulares, 

treinamentos e 

cursos de 

capacitação 

Graduandos e pós-graduandos de 

instituições de ensino; Capacitação 

funcional a pessoas jurídicas 

5 Organização de 

acervos impressos 

e digitais 

Catalogação, 

indexação e 

classificação de 

acervos 

diversos 

Unidades de informação de empresas 

públicas e privadas e acervos 

pessoais 

6 Elaboração de 

produtos de 

representação do 

conhecimento 

Fichas 

catalográficas e 

etiquetagem 

para acervos 

Editores e acervos pessoais 

Fonte: Dados da pesquisa (2017), elaborado pelo autor. 

 

A leitura ao quadro 3 permite constatar que os serviços oferecidos são 

dos mais variados, sendo que todos eles estão relacionados à produção e 

disseminação do conhecimento, seja no âmbito científico, social, institucional 

e/ou pessoal. Embora esses serviços estejam relacionados entre si e, na 

maioria das vezes são complementares, garantindo o fluxo da comunicação 

científica na sociedade, nota-se que a maior procura diz respeito à prestação 

dos serviços no âmbito da normalização bibliográfica realizada em trabalhos 
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acadêmicos, sendo que a maioria dos clientes pertence ao grupo dos 

pesquisadores inseridos nos cursos de Graduação e Pós-Graduação, oferecidos 

nas instituições de ensino e pesquisa. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões teóricas apresentadas pela literatura investigada neste 

trabalho em conjunto com as descrições oriundas de documentos legislativos 

quanto institucionais, como também o sucesso obtido na prestação de serviços 

de consultoria na produção científica são suficientes para constatar que a 

prática da normalização bibliográfica pode constituir, na atualidade, como um 

segmento de mercado promissor para o bibliotecário. 

Por meio da experiência relatada neste trabalho, desmistifica-se a 

percepção de que os bibliotecários são capacitados a atuar, tão somente, nos 

serviços tradicionais oferecidos em unidades de informação. Evidenciou-se que 

a formação profissional e continuada são fatores determinantes na 

consolidação de competências e habilidades para o exercício da prestação de 

serviços no ramo informacional, sobretudo na normalização bibliográfica. 

Que esses resultados possam estimular os bibliotecários a preencherem 

as demandas existentes no mercado, no que tange a essa atuação profissional, 

como também que seja reconhecido pela sociedade como um todo, o potencial 

desse trabalhador, caracterizado como normalizador da produção bibliográfica. 
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CAPÍTULO XVI 

 

ATUAÇÃO BIBLIOTECÁRIA NA GESTÃO DE UM SISTEMA DE 

BIBLIOTECA: IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE ESTÁGIO PARA A 

COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

 

Maria Elizabeth de Oliveira Costa 
Rosemary Tofani Motta  

Silvana Aparecida dos Santos 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteca Universitária (BU) sempre se constituiu um espaço 

privilegiado para contribuir efetivamente para a formação dos alunos. As BUs 

têm como missão o apoio ao ensino, pesquisa e a extensão. E é dessa forma 

que, ao longo dos anos, os bibliotecários vêm se desenvolvendo e dinamizando 

produtos, serviços e até mesmo reestruturando divisões e setores das 

bibliotecas, para acompanhar a evolução atual, e assim, prestar um 

atendimento de qualidade para a comunidade acadêmica e sociedade em 

geral.   

E, pensando assim, na atuação de uma gestão de um sistema de 

bibliotecas, que surge a ideia de implantação de um projeto de ensino e 

pesquisa fruto de uma parceria entre a BU, a Pró-Reitoria de Extensão e a 

Escola de Ciência de Informação, desenvolvido com a finalidade de tornar a BU 

um espaço de educação para a competência informacional. Com essa ação, 

pretendeu-se beneficiar docentes e discentes da Graduação e Pós-Graduação.  

No desenvolvimento desse programa, os que denominados alunos-

estagiários assumem com responsabilidade e comprometimento a condução do 

seu processo de aprendizagem a partir do desenvolvimento das habilidades 

fundamentais que são: aprender a aprender; a integração, em termos de 

formação prática, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e relacionamento 

humano; articulação prática/teoria/prática (COSTA et al. 2011). 
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Essa parceria visou a capacitação técnica e o desenvolvimento de 

competências para o exercício da profissão ou fins de preparação para o 

trabalho e para o exercício da cidadania. 

Este artigo visa relatar os objetivos desse projeto24 na BU da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sendo essa biblioteca a 

coordenadora técnica do Sistema de Bibliotecas da UFMG (SB/UFMG) e se 

contextualiza como instituição dinâmica que oferece espaços para a prática da 

referida competência informacional, direcionada a todos os segmentos da 

comunidade universitária e, em especial aos alunos da Escola de Ciência da 

Informação.  

 A BU é um órgão suplementar vinculado à Reitoria, responsável 

tecnicamente pelo provimento de informações necessárias às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da universidade, como também pela coordenação 

técnica, administração e divulgação dos recursos informacionais das 25 

bibliotecas que compõem o Sistema de Bibliotecas da UFMG.  

 

 

2 A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA COMO LABORATÓRIO DE FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR 

 

 A BU, para o cumprimento de sua missão, possui divisões e setores 

técnicos (ou atividades) que são verdadeiros laboratórios de conhecimento e 

aprendizagem para os egressos dos cursos da Escola de Ciência da 

Informação/UFMG e áreas afins. E, de acordo com seu organograma (anexo 

1), são essas as divisões e setores técnicos: 

Divisão de Coleções Especiais e Obras Raras: responsável pelo tratamento 

técnico dos acervos especiais como: a Coleção Faria Tavares, o Acervo Curt 

Lange, a Coleção de Obras Raras, que reúne documentos, livros, periódicos, 

mapas, correspondências e fotografias do século XVI ao século XX; a 

Patrologia Migné, que abrange textos de filosofia patrística editados em latim e 

                                                           

24 Alterações no projeto, na gestão que o implantou e gestões posteriores não serão tema 

deste artigo. 
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grego; a Coleção Linhares – publicações periódicas editadas em Belo Horizonte 

de sua fundação até a década de 1950; entre outras preciosidades. 

 

Divisão de Formação e Desenvolvimento do Acervo: responsável pela 

aquisição centralizada de periódicos nacionais e controle da aquisição 

descentralizada de material bibliográfico da UFMG, controle patrimonial do 

acervo do Sistema de Bibliotecas, doações e transferência de material 

bibliográfico e desenvolvimento de política de acervos para o Sistema de 

Bibliotecas/UFMG. Essa Divisão possui o Setor de Intercâmbio, responsável 

pela aquisição de material bibliográfico em qualquer suporte físico, por meio de 

doação ou permuta, seleção do material recebido e repasse às Bibliotecas do 

Sistema a outras instituições. 

 

Divisão de Tratamento e Tecnologia da Informação: responsável pela 

supervisão, controle e registro dos dados bibliográficos da Base de Dados do 

Sistema de Bibliotecas usando o Sistema Pergamum e com prática de 

atividades técnicas e manuseio de instrumentos de apoio ao tratamento 

técnico da informação (catalogação, classificação e indexação); apoio às 

bibliotecas no uso e instalações de software (tais como: Scifinder Scholar 2007 

- Chemical Abstracts, Oracle, Linux, Pergamun e outros) utilizados para o 

gerenciamento da tecnologia da informação no Sistema de Bibliotecas. Essa 

divisão, após o ano de 2014, passou por uma nova estruturação e conta, 

atualmente, com três setores25: o Setor de Apoio à Catalogação, Setor de 

Tecnologia da Informação (automação) e Setor de Suporte de Hardware e 

redes. 

 

Divisão de Planejamento, Gestão e Apoio a Projetos: responsável pelas 

informações técnicas e gerenciais referentes ao Sistema de Bibliotecas, 

assessoramento à Diretoria da BU no planejamento e gestão a partir do 

fornecimento de informações gerenciais relativas à organização e 

                                                           

25 Disponível em: <https://www.bu.ufmg.br/ditti/>. 
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administração da BU/Sistema de Bibliotecas; apoio ao desenvolvimento de 

projetos e programas para o Sistema de Bibliotecas. 

 

Divisão de Comunicação: responsável pelos serviços de informações da BU-

SB/UFMG tais como o Boletim Conexão, o Sítio da BU, bem como as 

orientações às Bibliotecas do Sistema no que tange à divulgação da  BU e do 

Sistema de Bibliotecas. 

 

Divisão de Gestão em Inovações Tecnológicas: envolve três setores/ 

atividades: 1) Setor de Apoio ao atendimento do Portal da CAPES na 

UFMG: responsável pelo treinamento, capacitação de usuário do SB/UFMG, 

apoio no agendamento de treinamentos na instituição; perguntas e respostas e 

também contatos com o Helpdesk da CAPES na UFMG; 2) Setor de Apoio às 

Bibliotecas-Polo da Educação à Distância, em parceria com o Centro de 

Apoio à Educação a Distância (CAED) da UFMG: responsável pelo 

desenvolvimento de políticas para as bibliotecas e controle patrimonial do 

acervo da UFMG nos polos de apoio presencial, assim como o planejamento de 

serviços realizados por bibliotecas na educação a distância; acompanhamento 

e supervisão dos serviços oferecidos a distância aos usuários de bibliotecas; 

estabelecimento de procedimentos de atuação para as bibliotecas-polo perante 

a organização de serviços a distância; organização do teletrabalho no setor de 

bibliotecas e trabalho em equipes multidisciplinares, apoiando a educação a 

distância; 3) Setor de Apoio à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

na UFMG: responsável pela inserção das teses e dissertações defendidas na 

UFMG na base de dados da BDTD/UFMG, para compor a base nacional de teses 

e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), na Network Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), 

divulgando e disponibilizando, na íntegra, a produção científica da UFMG em 

rede mundial.  

 

Centro de Extensão da Biblioteca Universitária: criado por iniciativa da 

Diretoria da BU em 2008, e aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão UFMG, 
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objetiva o apoio à realização de ações extensionistas desenvolvidas na/pela 

BU. As ações de extensão são de significativa importância ao estabelecerem 

um elo entre a universidade, bibliotecas e a sociedade, permitindo, além da 

integração entre conhecimento acadêmico e conhecimento popular, estarem 

associadas aos movimentos e às necessidades de diferentes setores sociais 

efetivando, desse modo, a inclusão e a democratização do saber acadêmico. 

Na BU-SB da UFMG, o Centro de Extensão tem como função proporcionar um 

ambiente de interação entre os funcionários e usuários, fortalecendo as 

Bibliotecas do Sistema em seu papel primordial de apoio ao ensino, pesquisa e 

extensão junto à sociedade. 

 

 

2.1 SERVIÇOS OFERECIDOS 

 

A BU-SB/UFMG oferece os serviços: Consulta (local, por telefone, 

correspondência, fax, e-mail, web); Empréstimo (domiciliar, entre bibliotecas); 

Levantamento bibliográfico (manual e automatizado); Visitas orientadas; 

Comutação bibliográfica; Orientação e normalização bibliográfica; Treinamento 

de usuários; Alertas, Sumários correntes e Boletins Informativos; Exposições e 

promoção de eventos. Também oferece, sistematicamente, programas de 

capacitação dos usuários com o objetivo de habilitá-los na utilização das fontes 

de informação, em formato eletrônico, disponibilizadas para a comunidade 

acadêmica da UFMG. Programas como o Pró-Multiplicar da Capes que, por 

meio de parcerias entre a Biblioteca Universitária e a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação objetivaram preparar os pós-graduandos para acesso à pesquisa 

acadêmica e ampliação da utilização do Portal de Periódicos26. Essas atividades 

podem se tornar um campo fértil para o desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem continuada à formação básica do profissional. 

                                                           

26 O Programa Pró-Multiplicar se fundamenta em treinamento ministrado pela Capes na 

instituição aos alunos bolsistas de Mestrado e Doutorado que, sob a coordenação de professor 

e bibliotecário, na instituição, ficam responsáveis por repassar o conhecimento sobre o Portal 

de Periódicos a alunos de Graduação e Pós-Graduação. Atualmente, o referido programa se 

encontra descontinuado. 
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O Sistema de Bibliotecas atende tanto os usuários da comunidade 

interna (alunos do ensino fundamental, médio, técnico, graduação, pós-

graduação, professores, pesquisadores e funcionários), como os usuários da 

comunidade externa – de outras instituições, pesquisadores, alunos de 

intercâmbio e demais visitantes. A média anual de empréstimo domiciliar é de 

500.000 exemplares, para cerca de 70.000 usuários.   

A BU-SB/UFMG se constitui, portanto, como unidade de significativa 

relevância em seu espaço de atuação. Inserida no ambiente universitário como 

apoio ao ensino, pesquisa e extensão, possui um corpo profissional altamente 

qualificado e em aprendizagem contínua que se destaca no acompanhamento e 

no atendimento qualificado aos seus usuários (em todos os níveis), 

proporcionando o acesso à informação confiável e em tempo hábil, o 

tratamento e a guarda do acervo utilizando tecnologias de informação e de 

ponta na área. 

Embora a BU e as bibliotecas da Universidade recebam muitos alunos 

para a prática do estágio supervisionado ou estágio curricular, essas atividades 

são desenvolvidas isoladamente com certa autonomia tanto na definição de 

locais e atividades quanto na elaboração de projetos, respectivamente, pelos 

próprios discentes e orientadores, sem uma contextualização ou envolvimento 

político-administrativo da coordenação da BU–Sistema de Bibliotecas. 

Dessa forma, pretendeu-se apresentar a BU-Sistema de Bibliotecas, 

como um espaço próprio à prática de atividades que favorecem a 

complementação da capacitação técnica do futuro bibliotecário, bem como a 

ampliação das relações interpessoais, a troca de experiências, o 

desenvolvimento de um olhar crítico e da ética profissional. 

Conforme GOMES (2008), 

 

[...] nas atividades de acesso ao conhecimento estabelecido, ao 

conhecimento registrado, os educadores, os espaços informacionais e 

seus agentes são os mediadores que transmitem as informações 

disponíveis, realizando, assim, as práticas informacionais. 

 

Considera-se, então, que para o aluno, perpassar por todos esses 

espaços de informação e suas práticas na BU–Sistema de Bibliotecas da UFMG 

é, de fato, uma experiência que enriquecerá sua atitude profissional 
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estabelecendo a articulação e a interseção entre a informação, a comunicação 

e a educação, a partir das quais se torna possível a geração de saberes 

(GOMES, 2008). 

 

 

3   COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA: BASES REFERENCIAIS 

 

Na UFMG, de acordo com a Resolução CEPE 02/2009 de 10/03/200927, 

são considerados tipos de estágio: Estágio como atividade curricular 

obrigatória; Estágio como atividade curricular optativa; Estágio como atividade 

de enriquecimento curricular.  

O estágio é uma importante fase da vida acadêmica estabelecendo-se 

como o primeiro contato do aluno com o dia a dia das organizações e do 

exercício profissional. É um momento próprio, no qual o aluno coloca em 

prática o conhecimento teórico adquirido ao longo do curso, bem como, a 

partir de um olhar crítico, tem oportunidade de avaliar as ações desenvolvidas 

no local definido para realização dessa etapa, em relação à teoria e às 

necessidades reais das organizações.  

Portanto, a BU–Sistema de Bibliotecas se propôs a estabelecer a parceria 

com a Pró-Reitoria de Extensão e Escola de Ciência da Informação da UFMG 

para realização do Estágio curricular, assim como ampliá-la para outras 

modalidades, a saber: Estágio como atividade curricular optativa e o Estágio 

como atividade de enriquecimento curricular.  Para realização desse propósito, 

a BU apresentou as linhas gerais de um programa de estágio com ênfase:  

- Na aprendizagem em situação de trabalho onde o aprender e o 

ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao processo de 

trabalho, ou seja, as experiências de natureza teórica/conceitual terão 

                                                           

27 Considera o que determina a Lei 11.788 de 25/09/2008. Dispõe sobre o estágio de 

estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de 

março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o 

art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências 
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como finalidade a qualificação teórica metodológica dos serviços em 

prática; 

- Na facilitação de transformações nas práticas profissionais e na 

organização do trabalho à luz da problematizarão das experiências 

cotidianas e coletivas; 

- No compromisso com as metodologias ativas de educação criando 

espaços ao desenvolvimento investigativo no âmbito dos serviços de 

gestão da informação. 

 

A BU-Sistema de Bibliotecas da UFMG disponibilizou, então, os seus 

espaços do fazer bibliotecário para a realização de práticas profissionais dos 

alunos da graduação em Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da Escola de Ciência da 

Informação. 

Para atender a essa finalidade, sugeriu-se a realização de atividades que 

demandassem um maior grau de envolvimento do aluno inclusive a aquisição 

de conhecimentos específicos para contribuir com os objetivos da biblioteca no 

aperfeiçoamento, na criação ou na implementação de 

atividades/serviços/ações. 

O estágio tem como finalidade proporcionar o desenvolvimento de 

atividades e ações que aliem a teoria e a vivência prática com autonomia e 

elevado compromisso social, profissional, ou seja, permitindo aos egressos, da 

Graduação ou da Pós-Graduação, a condição de sujeitos do processo de 

aprendizagem. Caracteriza-se, pois, como um aperfeiçoamento, uma 

especialização para alunos recém-formados nas atividades chave de 

bibliotecas, centro de documentação e instituições afins, quer sejam 

administrativas, técnicas ou de pesquisa.  

O programa de estágio foi desenvolvido contemplando cinco áreas ou 

núcleos de atividades específicas: Administração e gestão; Processamento e 

tratamento técnico da informação; Inovações tecnológicas; Acervos e coleções 

especiais; e Qualidade e atendimento aos usuários. A opção pelo núcleo deverá 
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ser requerida pelo candidato no momento de inscrição ao Estágio a partir de 

uma carta de intenção concorrendo, assim, às vagas destinadas àquele núcleo.  

 

 

4 OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

Em linhas gerais, os objetivos do Programa foram: 

- Capacitar o aluno estagiário na prática cotidiana de uma biblioteca de modo 

que o mesmo assuma, sob orientação específica, o desempenho profissional de 

acordo com as exigências e necessidades próprias do ambiente institucional de 

um sistema informacional; 

- Integrar as questões teóricas às questões práticas, vivenciadas ao longo do 

curso, possibilitando a construção de conhecimento significativo pela ação–

reflexão–ação; 

- Realizar atividades que aprimorem a prática profissional, integrando  ensino, 

pesquisa e extensão. 

Enfim, a finalidade principal da proposta foi a capacitação do aluno-

estagiário de modo que o mesmo pudesse desenvolver um processo formativo 

crítico, reflexivo e participativo; compartilhar experiências e reflexões; 

conhecer, pesquisar e aplicar técnicas de gestão de informação e 

conhecimento; criar, experimentar, produzir e disseminar coletivamente os 

conhecimentos adquiridos nessa etapa.  

 

A aprendizagem organizacional é abordada sob diversos focos, com 

pontos convergentes relacionados à idéia da aprendizagem resultante da 

experiência individual, das trocas de experiência e inter-relações entre 

as pessoas e os grupos na organização, assim como a criação de 

ambientes organizacionais favoráveis às práticas de aprendizagem 

(GONÇALVES ZANGISKI et al., 2010, p. 1). 

 

 

 

5  MODELO DA IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

O modelo para implantação e desenvolvimento das ações do programa 

teve como princípio básico a integração teoria/ensino/prática com momentos 
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de atividades comuns como aulas, seminários, rodas de discussão, oficinas 

pedagógicas, estudos de caso, dentre outras.  

Nos momentos de prática, foi proposta a execução das atividades de 

estágio nos locais de trabalho específicos ou locais de exposição de cada 

núcleo temático.  

Entendeu-se ou configurou-se como ambiente de exposição os locais e 

áreas de desenvolvimento do programa em cinco núcleos principais: 

- Administração e gestão; 

- Processamento e tratamento técnico da informação; 

- Inovações tecnológicas; 

- Acervos e coleções especiais; 

- Qualidade e atendimento aos usuários. 

Pretendeu-se o uso de ferramentas de Ensino a Distância para módulos 

específicos de aquisição de conhecimentos, que poderiam ser totalmente a 

distância ou módulos híbridos (contemplando também atividades presenciais).  

Para o desenvolvimento e acompanhamento das atividades teóricas e 

práticas, pretendeu-se o envolvimento de profissionais docentes da Escola de 

Ciência da Informação e bibliotecários da BU-SB/UFMG especialmente 

dedicados a esse trabalho. Os docentes orientadores e os tutores técnicos 

ficaram responsáveis pelo acompanhamento do aluno-estagiário, 

planejamento, discussão e avaliação das atividades teóricas e práticas.  

As atividades práticas foram programadas para serem desenvolvidas nas 

bibliotecas do SB/UFMG, de acordo com as especificidades de cada núcleo 

temático. 

 

a) Duração do Programa, Clientela e Seleção dos candidatos 

Estágio Profissional: A duração dos estágios teve como carga horária 

prevista entre o mínimo de 60 ao máximo de 200 horas. 
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A sugestão para essa proposta foi de uma carga horária semanal de 12 

horas, sendo oito horas de trabalho efetivo e quatro horas para estudo e 

atividades pedagógicas envolvendo rodas de discussão, seminários, entre 

outros. 

O público-alvo constituiu-se dos alunos do curso de Biblioteconomia a 

partir do quinto período sendo que, para os estágios com carga horária de 200 

horas, os alunos deveriam estar cursando o último período do curso. O 

processo de seleção e encaminhamento dos alunos-estagiários ficou, 

inicialmente, sob a supervisão do Colegiado de Graduação. A definição do 

número de participantes e a sua distribuição interna entre as bibliotecas do 

Sistema da UFMG ficaram sob a coordenação da BU.  

b) Parceria e infraestrutura 

Propôs-se que representantes da BU, das Bibliotecas Setoriais, 

juntamente com representantes do Colegiado de Graduação e da Escola de 

Ciência da Informação estabelecessem essa parceria considerando, como 

dimensão fundamental em sua efetivação (definição de estratégias, 

planejamento, execução e avaliação), a participação de todos os envolvidos.  

Consideraram-se como elementos essenciais: a clareza das 

responsabilidades, os papéis de cada parceiro, o registro e ampla divulgação 

de todas as construções coletivas. Com isso, esperava-se garantir o acesso dos 

parceiros com sucesso em seus objetos. Assim, o aluno/estagiário teria uma 

experiência prática, a partir da realização de atividades de vivência, ensino e 

aprendizagem, em acordo com as áreas técnicas estabelecidas pelo Colegiado, 

cooperando para o crescimento da instituição por meio da aplicação coerente, 

sistemática e mesmo criativa dos conhecimentos adquiridos durante o curso e 

de acordo com as necessidades da BU–SB/UFMG. Dessa forma, a parceria 

entre a Escola e a Biblioteca permitiria contribuir com a formação de 

profissionais qualificados, com vivência e prática, beneficiando a sociedade 

como um todo.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo do princípio de que a formação do profissional se completa a 

partir da reflexão e da exposição à realidade vivenciada, de modo que o 

conhecimento e o saber fazer se construam na tentativa de intervenção e 

transformação dessa mesma realidade, pretendeu-se com o desenvolvimento 

deste programa: 

- Que os alunos-estagiários encarem com responsabilidade, comprometimento, 

a condução do seu processo de aprendizagem a partir do desenvolvimento de 

uma habilidade fundamental – a de aprender a aprender com a noção da 

realização do trabalho sob mediação, sob o foco de uma equipe, interagindo 

com as necessidades dos indivíduos, os desafios institucionais e a realidade 

vivenciada; 

- A integração, em termos de formação prática, aperfeiçoamento técnico-

cultural, científico e relacionamento humano; 

- Articulação prática/teoria/prática e do envolvimento da Escola de Ciência da 

Informação da UFMG com a BU e a BU, por sua vez, com o Sistema de 

Bibliotecas da universidade; 

- Capacitação técnica e o desenvolvimento de competências para o exercício 

da profissão ou fins de preparação para o trabalho e para o exercício da 

cidadania.  

A BU é uma instituição dinâmica que oferece espaços para a prática da 

competência informacional, direcionada a todos os segmentos da comunidade 

universitária e em especial aos alunos dos cursos de Biblioteconomia, o que 

possibilita à BU, manifestar-se como laboratório de aprendizado.  

Esse envolvimento pode ser ampliado significativamente para as demais 

áreas de Graduação e Pós-Graduação da Ciência da Informação (Arquivologia e 

Museologia) como um espaço próprio à prática de atividades que favorecem a 

complementação da capacitação técnica do futuro profissional, bem como a 

ampliação das relações interpessoais, a troca de experiências, o 

desenvolvimento de um olhar crítico e da ética profissional.  
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Desse contato do discente com o exercício profissional, valorizando sua 

capacidade técnica, incentivando sua criatividade, mas ao mesmo tempo 

supervisionado e orientado, compreende-se que esse Programa seja uma 

experiência válida que dê subsídio à formação técnica, humana e inovadora 

dos sujeitos. E, nesse contexto, pretendeu-se, também, ampliar e consolidar a 

parceria entre a BU-Sistema de Bibliotecas e a Escola de Ciência da 

Informação, o que pode despertar nos futuros profissionais, a necessidade e 

importância em se formar parcerias, quando da atuação no mercado de 

trabalho, de forma a fortalecer, cada vez mais, a prática e a interação 

bibliotecária, para benefício de toda a sociedade.  
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ANEXO 1 

Figura 1 - Organograma da Biblioteca Universitária – Sistema de Bibliotecas 

 
Fonte: site da BU28 

           

                                                           

28 Disponível em: 

<https://cerrado.bu.ufmg.br/bu/images/apresentacoesppt/organograma%20sb%20ufmg.pdf>
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CAPÍTULO XVII 

 

BIBLIOTECÁRIO ATUANTE NA EDITORAÇÃO DE PERIÓDICO: RELATO 

DE CASO NA REVISTA PRÓ-DISCENTE 

 

Jorge Santa Anna  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado editorial de publicações tem demandado o aparecimento de 

diversas atividades de trabalho, por conseguinte, inúmeros cargos, funções e 

até profissionais especializados são requeridos para garantir a efetiva 

comunicação e divulgação das informações publicadas em diversos recursos ou 

fontes de informação registrada, tais como livros, periódicos, bases de dados, 

sejam eles nos formatos impressos quanto eletrônicos. 

Com efeito, o trabalho editorial tem se apresentado como um segmento 

potencial de empregabilidade em diversas profissões, desde aquelas ligadas ao 

desenvolvimento e estruturação das fontes de informação, até aquelas 

envolvidas com a disseminação dessas fontes na sociedade. Trata-se de um 

campo de trabalho originado em nossos primórdios e que vem se redefinindo 

ao longo dos tempos.  

Historicamente, ainda no período antigo das civilizações, manifestavam-

se os trabalhadores responsáveis pela comercialização de manuscritos, os 

livreiros, os quais realizavam suas atividades em feiras livres (KNAPP, 1992). 

No entanto, nessa época, em virtude da forte censura, as atividades eram 

realizadas informalmente, sendo que esse quadro histórico transformou-se 

radicalmente, a partir da invenção da imprensa, no século XV, e a partir do 

processo de democratização do conhecimento, evidenciado nos séculos 

seguintes, como apontou Burke (2003). 

Além desses importantes acontecimentos históricos que contribuíram 

para o crescimento do mercado editorial, pode-se citar, também, o nascimento 
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dos periódicos científicos, a partir do século XVII. Os periódicos científicos são 

considerados como um dos principais fatores que viabilizaram a explosão 

documental vivenciada no século XX e, sua migração para o suporte eletrônico 

acarretou, ainda mais, o crescimento das publicações que divulgam os achados 

de pesquisas (RODRIGUES; MARINHO, 2009). 

Portanto, a reconfiguração do mercado editorial consolida-se, de forma 

intensa, com o surgimento do processo de editoração eletrônica, o qual, a cada 

dia, redefine as atividades de comunicação, os recursos e ferramentas 

utilizadas nessas atividades e, principalmente, o papel desempenhado pelos 

profissionais que atuam nesse mercado.  

Dentre os diversos profissionais atuantes nesse mercado, destaca-se, 

sobremaneira, o bibliotecário, o qual possui competências e habilidades para 

identificação, tratamento, organização, recuperação e disseminação das 

diversas fontes de informação registrada. Logo, nos dias de hoje, observa-se a 

ampliação das práticas bibliotecárias realizadas no âmago dos periódicos 

científicos eletrônicos, segmento de mercado que viabiliza possibilidades 

empreendedoras para esse e outros profissionais, as quais são demandadas 

para garantir efetividade no fluxo da comunicação científica no ambiente 

digital.  

Nesse contexto, há de se concordar que, com a editoração eletrônica, 

“[...] simplifica-se o processo, especializam-se as atividades e configuram-se 

novas possibilidades de atuação para o bibliotecário, especialmente no que 

tange à gestão e normalização de periódicos científicos [...]” (MAIOME; 

TÁLAMO, 2008, p. 301, grifo nosso). 

Embora a atuação em periódicos científicos venha se fortalecendo, sendo 

muito discutida na literatura, é possível identificar um nicho de mercado para o 

bibliotecário, ainda pouco explorado. Todavia, sustentamos nossos argumentos 

na tese de que, esse profissional, no atual século, pode desenvolver 

habilidades empreendedoras, independente do ramo de atuação ou segmento 

de mercado que queira intervir e atuar, tendo em vista atender necessidades 

específicas do público-alvo. Assim, o bibliotecário é um trabalhador capaz de 

“[...] identificar e dirigir necessidades, e que pode implementar, vender, e 
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avaliar iniciativas” (MATHEWS, 2007, p. 1). 

Por decorrência dessas reflexões, apresenta-se este estudo preliminar, 

cujo objetivo é apresentar atividades desempenhadas por bibliotecário no 

processo de editoração de periódicos eletrônicos, de modo a confirmar as 

possibilidades empreendedoras advindas desse contexto de trabalho. 

Para se atingir tal objetivo, têm-se os seguintes procedimentos 

intermediários, que são: 1 – contextualizar o trabalho bibliotecário no âmago 

dos periódicos científicos e, 2 - identificar possibilidades de atuação 

empreendedora, haja vista as dificuldades e instabilidades enfrentadas com o 

uso das plataformas digitais dos periódicos. 

O presente texto versa sobre um relato de caso vivenciado por 

bibliotecário junto à equipe editorial da Revista Científica Pró-Discente. O fazer 

desse profissional se resumiu a auxílios prestados aos comitês científico e 

editorial da revista, com o fim de que os trabalhos publicados apresentassem 

melhor qualidade no que tange visibilidade e leitura textual, como também 

auxílios na organização da informação disponibilizada na plataforma eletrônica 

da revista. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O periodismo pode ser considerado como um dos grandes marcos 

históricos na história dos registros gráficos do conhecimento, como também 

provocou inúmeras transformações no mercado editorial e na forma com que 

as pessoas buscam e acessam informação, sobretudo pelo fato dos periódicos 

manifestarem-se como publicações de natureza contínua. No âmago científico, 

os periódicos revolucionaram os fazeres científicos, provocando rapidez na 

forma de se socializar os achados de pesquisa (RODRIGUES; MARINHO, 2009). 

O uso da editoração eletrônica facilitou ainda mais as relações firmadas 

entre cientistas, de modo que esse formato de periódico tem se evidenciado, a 

cada dia, como a principal fonte de informação para a atualidade (OLIVEIRA, 

2008). As peculiaridades desses registros, tais como sua continuidade, aliado 
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ao crescimento do número de periódicos nas diversas áreas do conhecimento 

demandou o uso de técnicas e métodos específicos para garantir o tratamento, 

gestão, armazenamento e uso dessas publicações na sociedade (FACHIN; 

HILLESHEIM, 2006). 

As autoras supracitadas mencionam que as bibliotecas são consideradas 

como espaços ou unidades de informação mais apropriadas para armazenar e 

tratar as coleções de periódicos, e também destacam o papel dos 

bibliotecários, considerados como profissionais da informação especializados 

para tratar as coleções periódicas. 

Todavia, a prática bibliotecária junto aos periódicos não deve se limitar, 

tão somente, às atividades de organização dessas publicações. Além disso, os 

bibliotecários podem atuar, também, no mercado editorial dos periódicos, como 

relatado no estudo de Santana (2015, p. 13-14), para quem, a contribuição 

desse profissional, no processo de produção editorial de periódicos científicos 

permite “[...] tanto a aplicação de conhecimento específicos da área de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, bem como de conhecimentos 

relacionados a outras áreas profissionais [...]”, apresentando, portanto, uma 

maior complexidade e, por conseguinte, exigindo do bibliotecário novas 

competências e habilidades. 

No âmbito da editoração eletrônica, ressalta-se que novas 

potencialidades são oriundas com esse processo, de modo que o bibliotecário 

tende a atuar na condução das etapas editoriais, por meio de seu 

conhecimento em organização das informações no ambiente digital, o que 

demanda, além das técnicas tradicionais de representação, o domínio no uso 

das ferramentas presentes nas plataformas digitais. Assim, “[...] pensar em 

editoração eletrônica é pensar num novo nicho de atuação profissional, abrindo 

ainda mais esse leque de oportunidades” (MAIOME; TÁLAMO, 2008, p. 318). 

Em linhas gerais, essas autoras identificaram três importantes 

atribuições demandadas aos bibliotecários quanto ao uso das plataformas 

digitais que gerenciam os periódicos, que são: 1 - a normalização de 

documentos; 2 - a análise de trabalhos técnico-científicos e, 3 - a organização 

e gerenciamento de bases de dados virtuais. 



 
257 

 

 

Estudo recente desenvolvido por Santana (2016, p. 22) evidenciou que 

os fazeres bibliotecários em periódicos eletrônicos, embora ainda pouco 

reconhecidos e concretizados, tendem a se tornar um potencial de atuação 

desse profissional, o que pode consolidar a prestação de serviços bibliotecários 

na gestão das plataformas, bases de dados e de todo o processo e fluxo 

editorial demandado desse novo contexto. Assim:  

 

É importante salientar que mudanças hoje observadas no âmbito das 

equipes editoriais de periódicos científicos se deram muito em função 

das transformações tecnológicas e da importância que os periódicos 

assumiram no processo de comunicação e divulgação científica, que 

exigem conhecimentos, habilidades e competências cada vez mais 

específicos, dada as demandas que se impõem. Essas mesmas 

mudanças possibilitam ao bibliotecário desempenhar papéis 

estratégicos, bem como assumir funções com níveis maiores de 

complexidade e responsabilidade nas equipes editoriais (SANTANA, 

2016, p. 22, grifo nosso). 
 

Assim, os bibliotecários, em conjunto com profissionais ligados a áreas 

de Tecnologia, Design Gráfico, Comunicação, Marketing, dentre outras, 

encontram oportunidades de exercerem atividades profissionais na editoração 

eletrônica, uma vez que os sistemas e softwares utilizados nesse processo 

precisam ser constantemente monitorados, permitindo que sejam exploradas 

as possibilidades que esses recursos podem oferecer (COUTINHO; BUSE, 

2014; SANTOS, 2016). 

As equipes que atuam na gestão dos periódicos, normalmente, estão 

envolvidas em diversas atividades, contempladas nas mais diferenciadas 

etapas do extenso fluxo editorial, o que evidencia a presença de práticas 

profissionais inerentes à gestão de cunho científico (a análise do conteúdo, 

contemplando a avaliação do que será publicado), quanto à gestão de cunho 

administrativo, ou seja, processos de trabalho que viabilizam o funcionamento 

do software utilizado pelo periódico, quanto outras questões que possam afetar 

a disponibilização do que é publicado nas edições (GUIMARÃES; DINIZ, 2014). 

Em linhas gerais, na gestão científica, segundo os autores supracitados, 

manifesta-se a presença dos editores, avaliadores, corpo editorial científico e o 

comitê de política editorial. Por sua vez, a gestão administrativa é formada por 

produtores editoriais e gráficos, gestores administrativos e financeiros, 
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profissionais da comunicação e marketing.  

De qualquer forma, para que esse conjunto de atividades diferenciadas 

possam ser bem conduzidas e o fluxo da comunicação científica (processo 

primordial que permeia o contexto de qualquer periódico científico) se realize 

de forma efetiva, “[...] o periódico precisa de uma equipe interna e/ou externa 

(terceirizada) consistente e comprometida, além de infraestrutura física e 

tecnológica adequada” (GUIMARÃES; DINIZ, 2014, p. 458). 

Nesse contexto, evidenciam-se as possibilidades empreendedoras que 

podem surgir a partir das necessidades que se manifestam com a implantação 

e aceitação, cada dia mais frequente, dos periódicos em formato eletrônico. 

Desse modo, os bibliotecários, como outros profissionais da informação, por 

possuírem habilidades e competências específicas para lidar com o tratamento, 

organização e disseminação de objetos informacionais, como os periódicos, 

têm um campo de trabalho promissor, sobretudo no que se refere à consultoria 

ou prestação de serviços informacionais para os periódicos científicos 

(SANTANA, 2016). 

Normalmente, as complexidades demandadas nos processos de trabalho 

com os periódicos eletrônicos requerem a formação de equipes 

multiprofissionais, as quais os profissionais atuantes podem ser caracterizados 

como empresários da informação, como relatado na obra de Le Coadic (2004). 

Nas palavras desse autor, esse grupo é constituído por profissionais da 

informação “[...] que criam empresas de fabricação e venda de produtos ou 

serviços de informação, o produto da informação pode ser um banco de 

informações especializadas, um programa de computador, publicações, índices, 

catálogos etc.” (LE COADIC, 2004, p. 108). 

Por fim, a editoração de periódicos, sobretudo a eletrônica, manifesta-se 

como uma oportunidade viável para oportunizar práticas empreendedoras por 

parte dos bibliotecários e demais profissionais que lidam com a informação, de 

modo que, novos campos de trabalho possam ser formados, desencadeando ao 

bibliotecário, um perfil multidisciplinar, com intervenções direcionadas à 

consultoria prestada no amplo mercado da informação (FERNANDES; PIRES, 

2012; COUTINHO; BUSE, 2014). 
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3 RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REVISTA PRÓ-DISCENTE 

 

3.1 A REVISTA PRÓ-DISCENTE 

 

O periódico Pró-Discente caracteriza-se como um caderno de produções 

acadêmico-científicas, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

e ao Centro de Educação, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Essa revista científica é adepta ao movimento de acesso livre ao 

conhecimento e é editada, por meio de serviços voluntários prestados por 

discentes de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, egressos do Programa de 

Pós-Graduação e profissionais de áreas correlatas. Tem por objetivos promover 

a divulgação da produção acadêmica sobre a educação nas suas múltiplas 

relações e contribuir para debates de questões relacionadas com o contexto 

educacional em suas diferentes dimensões. 

O periódico analisado caracteriza-se como especializado na área 

educacional, priorizando pesquisas interdisciplinares que mantenham relações 

com o campo educacional em seus possíveis desdobramentos, contextos e 

instâncias da sociedade. Por estar vinculada a um programa de Pós-

Graduação, a revista adota as mesmas linhas de pesquisa do referido 

programa. Desse modo, têm-se quatro linhas de investigação, a saber: 

diversidade e práticas educacionais inclusivas; educação e linguagens; cultura, 

currículo e formação de educadores; e, por fim, história, sociedade, cultura e 

políticas educacionais.  

O periódico nasceu no ano de 1994, sendo publicado em formato 

impresso até o ano de 2009, momento em que passou a ser editado, 

exclusivamente, via eletrônica, por meio do software OJS. Em toda a existência 

da revista, a periodicidade adotada foi a semestral, sendo que em cada 

volume, são publicados entre seis e oito artigos, como também, além desses, 

pode haver publicações de resenhas críticas de livros, entrevistas com 

especialistas da área, dossiês e traduções inéditas de autores brasileiros e 

estrangeiros. 
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Por caracterizar-se como um periódico científico, adota o processo cego 

de avaliação, realizado por pares. Assim, para ser publicado, o manuscrito 

perpassa por um processo editorial, realizado por diversas equipes, cada qual 

com atividades diferenciadas, porém dependentes uma das outras. Conforme 

consta disponibilizado no site do periódico, como também, considerando os 

dados coletados na observação participante, constata-se que existem duas 

grandes equipes de trabalho: a equipe editorial e o conselho científico. 

A equipe editorial é responsável em controlar o fluxo dos manuscritos, 

recebendo-os a partir da submissão pelos autores e distribuindo-os para os 

avaliadores, os quais compõem o conselho científico. A equipe editorial é 

subdivida em quatro grupos, que são: editores chefes (dois pesquisadores da 

área de Educação), editores executivos (quatro editores, em que cada um é 

responsável por uma linha de pesquisa específica), comitê editorial (treze 

profissionais, a maioria pós-graduandos da área educacional e vinculados a 

instituições públicas e privadas) e  um comitê assessor (bibliotecário e 

educadores especializados em design gráfico). Por sua vez, o comitê científico 

é formado por 35 profissionais, a maioria docentes na área de Educação e 

vinculados à UFES.  

 

 

3.2 ATIVIDADES BIBLIOTECÁRIAS REALIZADAS 

 

A vinculação do bibliotecário à equipe editorial oficializou-se no ano de 

2014, permanecendo em vigor até o atual momento. A princípio, o profissional 

teve que se especializar acerca do sistema utilizado pela revista, uma vez que 

as atividades de organização e diagramação das novas edições são realizadas, 

exclusivamente, pela plataforma do OJS, conforme demonstrado na figura 1. 

 

 

 

 

 



 
261 

 

 

Figura 1 – Interface do OJS no âmago do periódico gerenciado pelo bibliotecário 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Como demonstrado na figura 1, o bibliotecário foi inserido na equipe 

editorial da revista, de modo a exercer diversas funções, principalmente no 

que se refere a auxiliar o papel do editor chefe (gestão administrativa) e o 

papel do editor gerente (gestão científica).  

Em linhas gerais, essas duas funções são sustentadas por inúmeras 

atividades, concretizando-se após o processo de avaliação dos manuscritos 

enviados à revista. Os manuscritos aprovados pelo comitê avaliador são 

encaminhados via plataforma OJS ao editor gerente, sendo que esse 

encaminha ao bibliotecário para que seja realizada as atividades de revisão 

textual e normalização dos artigos. Após esse processo, manifestam-se as 

atividades de tratamento, organização e disponibilização dos documentos (tais 

como gestão dos metadados), e, logo em seguida, realiza-se o processo de 

diagramação da estrutura que comporá a nova edição.  Por fim, a nova edição 

da revista é publicada. 

A figura 2 demonstra as principais atividades de exclusiva 

responsabilidade do bibliotecário, sendo que tais atividades são desenroladas 

de forma processual, ocasionando - assim como acontece em outras fases da 

editoração em que o bibliotecário não participa – um fluxo interativo, relacional 

e contínuo. 
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Figura 2 – Fluxo das principais atividades de responsabilidade exclusiva do bibliotecário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Por meio das análises às figuras supracitadas, evidencia-se que o 

bibliotecário atua de forma interativa e multiprofissional com os demais 

membros da equipe editorial da revista, como também em parceria com outros 

profissionais ligados às áreas de Tecnologia, Design Gráfico, dentre outros.  

Enfatizam-se, outrossim, que o bibliotecário exerce, a priori, os papéis de 

assessor, junto ao editor da revista, cadastrando usuários, delimitando papéis 

aos membros da equipe, melhorando a interface da revista, inserindo e/ou 

atualizando as informações disponibilizadas no site da revista, conforme figura 

1. Além disso, são delegadas a esse profissional funções exclusivas, de acordo 

com suas habilidades na organização da informação. Portanto, essas atividades 

constituem as etapas finais do fluxo editorial, de modo que, em linhas gerais, 

elas visam melhorar a qualidade da escrita dos artigos, como também, efetivar 

o tratamento documentário das publicações e, por fim, elaborar a estrutura 

final da nova edição, a qual é, logo em seguida, disponibilizada ao público 

(publicada) (figura 2). 

Com efeito, essas atividades, de um modo geral, indicam a ampliação 

das práticas bibliotecárias, confirmando a atuação do bibliotecário no âmbito 

da editoração de periódicos. Essas contribuições ao fluxo do processo editorial, 

por serem realizadas em periódico de acesso livre, desencadeou a atuação 

voluntária do profissional, no entanto, essas mesmas atividades podem ser 

realizadas no âmago dos periódicos de acesso restrito. 
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Além disso, essas atividades, dependendo da gestão do periódico, podem 

ser contratadas por profissionais externos, o que viabiliza possibilidades 

empreendedoras para aqueles que desejam inserir-se na prestação de 

serviços, ou seja, elas representam um segmento da consultoria informacional.  

Ademais, por meio da observação ao trabalho do bibliotecário neste 

periódico, evidenciam-se outras atividades mais complexas, que, na maioria 

das vezes, não podem ser realizadas pela equipe editorial, o que demanda a 

contratação de serviços especializados. Assim, é possível evidenciar algumas 

intervenções de consultores nos periódicos, tais como: o monitoramento, 

atualização e manutenção da plataforma e do sistema utilizado pela revista; a 

construção de bases de dados para incorporar a memória publicada no 

periódico; a elaboração de bancos de dados com vocabulários controlados, 

tendo em vista facilitar o processo de busca e recuperação da informação; a 

migração ou incorporação entre bases de dados, visando melhorias no 

armazenamento e recuperação, dentre outras atividades. 

Em suma, a editoração periódica nos ambientes digitais é um episódio da 

história das ciências e da humanidade que reconfigurou os meios de 

comunicação das pesquisas, logo, por estar em processo de consolidação, 

desafios surgem com frequência, fato esse que demonstra a origem de novos 

campos de atuação por parte de profissionais de inúmeras áreas do 

conhecimento, sobretudo dos profissionais ligados à organização da 

informação, como os bibliotecários. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste artigo demonstraram a 

atuação do bibliotecário na editoração de periódicos eletrônicos. Constatou-se 

que esse profissional auxilia nas atividades de gestão do periódico, melhorando 

a interface da revista e atribuindo papéis aos membros da equipe, como 

também desempenha, de forma exclusiva, as atividades de revisão textual e 

normalização; tratamento e organização de metadados; diagramação; e, por 
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fim, publicação de nova edição. 

Além dessas atividades, outras mais complexas se fazem necessárias, 

como a manutenção do sistema de gerenciamento e elaboração de estratégias 

que melhorem o armazenamento da produção científica e acarrete melhorias 

no sistema de recuperação da informação.  

Em conjunto, essas atividades manifestam-se como possibilidades 

empreendedoras para os bibliotecários que podem atuar na prestação de 

serviços, tendo em vista resolver os desafios que se colocam no processo de 

editoração eletrônica dos periódicos. Que essas evidências despertem a 

formação de profissionais especializados, de modo que esse segmento de 

mercado seja ocupado pelo bibliotecário, oportunizando ainda mais o mercado 

de trabalho para esse profissional. 
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CAPÍTULO XVIII 

 

CRIANDO SEU PRÓPRIO NEGÓCIO: O BIBLIOTECÁRIO COMO 

CONSULTOR INDEPENDENTE 

 

Graciane Silva Bruzinga Borges 

Mayara Silva Gonçalves  

Filipi Miranda Soares 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As projeções de futuro para as profissões preveem grandes 

transformações no cenário atual, haja vista o advento da Inteligência Artificial 

e do machine learning29. Nesse contexto, as possibilidades de atuação do 

bibliotecário são promissoras, principalmente com a criação de seu próprio 

negócio e a oferta de produtos e serviços voltados para múltiplos segmentos 

do mercado, como o de consultoria independente para pessoas físicas e 

jurídicas. 

As atividades desempenhadas pelo bibliotecário podem ser observadas 

ao longo do tempo, desde a Antiguidade, com a organização da informação em 

papiros, até a época atual, com a utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) aplicadas para o avanço da ciência e também para a 

gestão da informação corporativa. 

Na perspectiva das áreas de Biblioteconomia e da Ciência da Informação 

(BCI), ao analisar, organizar e classificar um documento, o ser humano tem 

como objetivo, mesmo que indiretamente, sua representação e, como 

consequência, a recuperação da informação nele contida, bem como sua 

                                                           

29 O aprendizado de máquina (em inglês, machine learning) é um método de análise de dados 

que automatiza a construção de modelos analíticos. É um ramo da inteligência artificial 

baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar 

decisões com o mínimo de intervenção humana. 

Disponível em: <https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/machine-learning.html>. 
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utilização para a geração de novos conhecimentos e para solução de possíveis 

problemas.  

Para que o processo de recuperação da informação seja eficiente, é 

imprescindível que se estabeleça em um primeiro momento sua organização e, 

posteriormente, uma representação de forma consistente. A importância 

dessas atividades advém da necessidade de o ser humano registrar e tornar 

acessível o conhecimento produzido, e que nunca parou de ser criado. Com 

isto, o papel do bibliotecário na sociedade é fundamental, considerando que 

seu trabalho é essencialmente vinculado à gestão da informação e do 

conhecimento. 

Nesse cenário, a prestação de consultoria se diferencia por oferecer 

diagnósticos aos problemas identificados no mercado e propor soluções 

inteligentes para tal. O mercado de atuação desse profissional independente e 

autônomo está em crescimento. O fato de ser um campo de atuação novo e 

pouco conhecido justifica a pouca representatividade, o que desencadeia em 

um espaço vago, sendo muitas vezes desempenhado por profissionais de 

outras áreas. Esta realidade é observada atualmente no Brasil, porém, em 

países mais desenvolvidos, a situação dos profissionais de consultoria 

independente está consolidada. A diferenciação também ocorre no campo de 

atuação: no Brasil os bibliotecários estão atuando mais na área de organização 

e processamento de coleções e no exterior atuam em maior escala na área de 

busca e recuperação da informação (BAPTISTA, 1998; VALENTIM, 1998; 

ANNA; GRACE, 2014).  

Assim, este capítulo tem por objetivo apresentar um relato de 

experiência de seus proponentes a respeito da atuação do bibliotecário como 

consultor independente. Visa ressaltar a relevância desse segmento para o 

fortalecimento da classe e discutir algumas possibilidades de produtos e 

serviços oferecidos no mercado.  
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2 O EMPREENDEDORISMO E A CONSULTORIA NA BIBLIOTECONOMIA 

 

Empreendedorismo é um neologismo derivado do verbo empreender, 

também designado competência empreendedora, significando a ação 

deliberada de realizar ou de tentar realizar algo. O empreendedor estuda a 

implementação e o desenho de um negócio, buscando ferramentas e soluções 

empresariais para os problemas atuais e futuros30. O primeiro curso sobre 

empreendedorismo foi ministrado em 1986, na Harvard Business School, 

conforme citação de Larry Farrell, consultor de empresas norte-americano e 

autor do livro The Entrepreneurial Age31 (DUARTE, 2011). 

Já a pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial em relação ao 

The Future of Jobs Report afirma que a resolução de problemas complexos 

será a habilidade mais requisitada em 2020 (SCHWAB, 2016). Essa habilidade 

é intrínseca às atividades desempenhadas pelo consultor, que visualiza, retrata 

o problema e oferece soluções em produtos e serviços comumente 

desenvolvidos pelo bibliotecário.  

Dessa forma, o perfil do consultor e a maneira com que ele se engaja 

com as novas tendências do mercado influenciarão na consolidação de sua 

trajetória desde sua formação como bibliotecário. A prática da profissão, a 

gestão de projetos e as noções gerais de formalização do negócio são aspectos 

também relevantes para um bom desempenho neste segmento, conforme 

apresentado nas seções a seguir. 

 

 

2.1 PERFIL DO PROFISSIONAL 

 

Na literatura, identificam-se diversos estudos sobre o perfil do 

profissional empreendedor. Em geral, os autores utilizam os termos 

competência, habilidades, conhecimentos, qualidades e característica da 

                                                           

30 Daniel Nascimento e Silva, consultor e pesquisador em Administração. Fonte: Duarte 

(2011). 
31 Ver: Revista Exame, Editora Abril, edição 771. 
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personalidade para identificar esse perfil (BAPTISTA, 2000; GLOSIENE, 2002; 

CARDOZO; BARBOSA, 2004; SEBRAE, 2005; DALPIAN; FRAGOSO; ROZADOS, 

2007). 

Neste trabalho, porém, optou-se pela utilização do termo “competências” 

para delinear o perfil do empreendedor. Isto porque subentende-se que não se 

trata de “algo” intrínseco ao ser humano, como a personalidade ou qualidade, 

mas sim algo que pode ser desenvolvido por cada indivíduo. Dessa forma, com 

o intuito de apresentar as competências mais citadas na literatura da área, 

identificaram-se algumas competências referentes ao perfil do profissional 

empreendedor. Entende-se que tais competências poderão influenciar tanto o 

indivíduo como o cliente, sua empresa e também o produto entregue (quadro 

1). 

Quadro 1 – Perfil do consultor refletindo em diversas áreas 

Pessoal Produtos e serviços 

Age com proatividade 

Resolve situações problemáticas  

Apoia na autoimagem, na cultura da 

liderança e na perseverança 

Trabalha com obstáculos significativos 

Concentra-se na evolução individual 

Lida com situações concretas 

Predispõe-se a manter-se atualizado 

Estabelece metas e objetivos que são 

desafiantes e que têm significado pessoal 

Corre risco calculado 

Busca oportunidades e tem iniciativa 

Delineia objetivos maiores que o potencial 

ou as fontes existentes 

Sabe taxar e vender serviços e produtos 

Foca na flexibilidade e rigor na qualidade 

dos serviços 

Cliente Empresa 

Empenha-se em manter os clientes 

satisfeitos 

Identifica as necessidades dos clientes 

Define tarefas e papéis que criam uma 

estrutura clara de organização 

Planeja processos 

Esboça e monitora sistematicamente seu 

negócio 

Conhece e explora a qualidade da sua 

equipe 

Detém boa estratégia de marketing 

Fonte: elaborado pelos autores com base em Baptista (2000); Glosiene (2002); Cardozo; 

Barbosa (2004); Sebrae (2005); e Dalpian, Fragoso e Rozados (2007). 

 

Uma perspectiva também interessante são os chamados blended 

librarians. De acordo com Lima, Maculan e Borges (2017), essa é uma 

expressão que apresenta ao bibliotecário uma ampliação de suas funções, 

apontando para um novo perfil de profissional que deve considerar as 

seguintes competências: 1) gestor de unidades de informação; 2) mediador de 

recursos informacionais; e 3) educador voltado para o desenvolvimento de 
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competência informacional da comunidade de usuários (neste caso, clientes) a 

ser atendida. Assim, as competências do consultor influenciarão na forma 

como o profissional trabalha e lida com seus clientes, bem como o escopo dos 

produtos e serviços que ele oferece. 

 

 

2.2 TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO 

 

A formação do bibliotecário consultor acontece antes, durante e após sua 

graduação. As habilidades técnicas adquiridas ao longo do curso dão ao 

estudante um panorama prático consistente. Com o foco no estudo das 

disciplinas ofertadas na Graduação em Biblioteconomia, Silveira (2012) 

apontou que, na região Sul do Brasil, 3/5 dos cursos possuem disciplinas, 

cujos conteúdos focalizam a temática do empreendedorismo em suas grades 

curriculares. Embora seja a representação de uma pequena parcela dos cursos 

oferecidos no Brasil, pode-se inferir que o percentual de disciplinas que 

proporcionam ao aluno subsídios para enfrentar o mercado de trabalho quanto 

a este aspecto é relativamente considerável. Contudo, ao longo de sua 

trajetória, esse futuro profissional deverá buscar por formações 

complementares, de modo a aprimorar suas atividades e seu 

autodesenvolvimento.  

A atualização do profissional é de suma importância, considerando que o 

aprendizado deve ser renovado para evitar a obsolescência e a estagnação. 

Porém, é necessário traçar um plano de carreira pessoal, que servirá como um 

direcionador das ações, evitando atualizações que não contribuem para a meta 

predeterminada. Realizar uma autoavaliação das potencialidades e fragilidades 

é fundamental para verificar quais pontos devem ser aprimorados e 

melhorados, por isto a importância de um planejamento individual, que deve 

estar em consonância com o plano de carreira. Geralmente, as atualizações do 

bibliotecário acorrem durante cursos, palestras, eventos, especializações e 

grupos de discussão.  
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O processo de elaboração e publicação de artigos em periódicos e a 

apresentação de trabalhos em eventos na área também contribuem para uma 

reflexão quanto ao estado da arte de determinado segmento, assim como 

reforçam o processo de comunicação entre os pares. A aproximação das 

universidades com as empresas, instituições e com a sociedade em geral 

possibilita a aplicação do conhecimento científico na prática do mercado. 

 

 

2.3 PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

O bibliotecário é capacitado a desenvolver diversos produtos e serviços 

na área de organização e tratamento da informação. Tais produtos e serviços, 

teoricamente, lhe foram apresentados durante a graduação e podem ser 

aplicados no mercado. Nessa área, normalmente, os futuros contratantes não 

têm clareza quanto às soluções possíveis para suas demandas informacionais, 

embora sejam notórias suas necessidades de organização e gestão. 

Por outro lado, ocorre, em alguns casos, que mesmo os próprios 

bibliotecários podem não identificar com facilidade a potencialidade comercial 

de seu portfólio. Esse fato vem em consonância com Dalpian, Fragoso e 

Rozados (2007, p. 104), ao afirmarem que a “área de Biblioteconomia tem, 

por tradição, não buscar lucro e como sistemática a ideia de não cobrança de 

seus serviços e produtos”. Contudo, entende-se que é sim necessário que o 

profissional faça publicidade de seus produtos, a fim de que eles sejam 

reconhecidos, bem como que o trabalho por ele desempenhado seja 

valorizado. 

 As opções de produtos e serviços que podem ser oferecidas em uma 

consultoria são várias, de forma que o apresentado a seguir não é limitante, 

mas sim toma como base um breve apanhado da literatura (CARDOZO; 

BARBOSA, 2004; SILVA, 2005; FREIRE; ALAUZO; SPUDEIT, 2017), alinhado 

com algumas considerações advindas da experiência profissional dos autores 

deste capítulo, tal como segue.  
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Modelagem de soluções em Arquitetura da Informação (AI): a AI tem 

como objetivo proporcionar uma estrutura lógica a fim de ajudar o usuário a 

encontrar a informação de que necessita, tornando acessível o que já existe na 

organização. Segundo Davenport (2000), o fato é de que as informações 

dispersas na organização, originadas de diferentes fontes e armazenadas em 

vários formatos, provocam dificuldade de acesso. Assim, a AI pode ser um 

modelo para solucionar tais problemas via um planejamento informacional de 

sistemas de gestão (LIMA, 2016). Dentro dessa perspectiva, as organizações32, 

de modo geral, investem no desenvolvimento de Sistemas de Recuperação da 

Informação (SRIs), acreditando que esses sistemas, por si só, podem resolver 

os problemas de gerenciamento de dados e de documentos vivenciados 

internamente. Tais sistemas têm como função armazenar, recuperar e 

compartilhar informações estratégicas. Dessa maneira, as organizações 

apostam na possibilidade de reúso de dados e no favorecimento dos processos 

decisórios internos. Contudo, as chances de obtenção de soluções de SRI 

eficazes não são muito animadoras, considerando um alto índice de projetos 

que são planejados e executados de maneira inconsistente e/ou incompleta. 

Uma das dificuldades técnicas vivenciadas pelas equipes multidisciplinares de 

projetos de SRI é a ausência de metodologia para modelagem de domínio 

corporativo. O resultado do processo de modelagem deverá ser refletido na 

estruturação do sistema em si e também na elaboração dos instrumentos de 

arquitetura que os compõem, atuando, diretamente, na gestão do fluxo 

informacional corporativo. Assim, essa é uma das atividades inerentes ao 

bibliotecário, que poderá atuar em equipes multidisciplinares em projetos de AI 

que visem o desenvolvimento de SRIs, ou mesmo a construção e 

implementação de páginas web.  

 

                                                           

32 De acordo com o Dicionário de Administração e Negócio, ORGANIZAÇÃO é a “denominação 

genérica de empresas, entidades, instituições, firmas, associações, sociedades e outras formas 

de organismos públicos e privados, produtores de bens ou de serviços, com finalidades 

lucrativas ou não, personalidade jurídica e objetivos diversos, entretanto, sempre voltados 

para o desenvolvimento e o bem-estar social [...]” (DUARTE, 2011, p. 802, grifo nosso). 
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Construção de taxonomia corporativa: por definição, a taxonomia é 

considerada uma classificação do tipo sistemática, sendo, no contexto da BCI, 

uma ferramenta de organização intelectual que pode ser empregada tanto em 

portais institucionais e bibliotecas digitais como em mecanismo de busca 

(CAMPOS; GOMES, 2008). Para essas autoras, o processo de organização da 

informação realizado por meio de uma taxonomia possibilita a alocação, a 

recuperação e a comunicação de informações dentro de um determinado 

sistema de maneira lógica por meio de sua funcionalidade de navegação. De 

acordo com a norma ANZI/NIZO Z39.19, 

 

Taxonomia Corporativa – Coleção de termos de um vocabulário 

controlado constituído por termos preferidos, relacionados entre si e 

organizados em uma estrutura hierárquica na qual cada termo está em 

uma ou mais relações tipo pai/filho (geral/específico) em relação a outro 

termo nessa taxonomia (AMERICAN NATIONAL INFORMATION 

STANDARDS ORGANIZATION, 1980, p. 1). 

 

Ainda no contexto da AI, as taxonomias podem ser elaboradas pelo 

bibliotecário como artefatos, ou seja, entregáveis previstos em um projeto a 

fim de subsidiar o processo geral de modelagem de domínio corporativo. O 

principal motivo pelo qual os projetos de AI deveriam ser elaborados nas 

empresas deveria ser uma real mudança de comportamento dos colaboradores 

na manipulação e no uso dos documentos por meio dos quais o conhecimento 

da organização é registrado. Sem esse entendimento, o resultado de tais 

projetos possivelmente será negativo. Gerenciamento de informação 

pressupõe gestão de mudança, afinal, em um cenário de desenvolvimento de 

SRI, seu uso efetivo é (ou deveria ser) o principal objetivo da AI. Na 

perspectiva de Davenport (2000, p. 202), para a implementação de uma AI 

eficiente é necessário considerar que ela mude a maneira como os 

colaboradores utilizam e lidam com as informações, do contrário não faria 

sentido propô-la. Seguindo essa mesma linha, Lima (2016, p. 47) faz uma 

análise histórico-conceitual do tema, afirmando que a AI “surgiu como uma 

proposta para o design de estruturas informacionais em espaços digitais, e 

posteriormente, como uma alternativa de modelo de gestão do conhecimento 

nas organizações, e na estruturação de websites”. Assim, entendemos a 
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influência e a contribuição do bibliotecário, nesse segmento, como de extrema 

relevância, haja vista sua formação e capacitação na área de organização e 

tratamento da informação. 

Elaboração de índice de final de livro: esse tipo de índice diz respeito a 

dispositivos tradicionais que fornecem uma visão geral do conteúdo do 

documento. Normalmente, consiste nos conceitos mais importantes abordados 

em um livro, com indicação para as páginas relevantes. Dessa forma, um 

índice é uma lista alfabética de pessoas, lugares, assuntos etc., mencionada no 

texto de uma obra, impresso no final do documento (MEKKI; NAZARENKO, 

2005; CSOMAI; MIHALCEA, 2007). 

Trata-se de um produto, normalmente solicitado e gerenciado pelo 

mercado editorial com a participação de equipe de profissionais composta 

geralmente pelo bibliotecário indexador. Para sua elaboração, é necessário ter 

conhecimento aprofundado da temática relatada no livro, considerando que os 

termos e frases devem ser representativos, e fornecerem as relações entre 

eles (utilização de remissas). Para seleção dos termos e frases, utiliza-se o 

princípio da indexação, comumente conhecido pelos bibliotecários. Os índices 

enriquecem o livro, pois se constituem em um instrumento facilitador na busca 

de informações pontuais dispersas ao longo do texto, demonstrando, ainda, a 

preocupação da equipe editorial em proporcionar ao usuário um produto rico 

para busca e recuperação de informações. 

 

Normalização de documentos técnicos e científicos: de acordo com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (2014, on-line),  

 

[...] a normalização é, assim, o processo de formulação e aplicação de 

regras para a solução ou prevenção de problemas, com a cooperação de 

todos os interessados, e, em particular, para a promoção da economia 

global [...]. Norma é o documento estabelecido por consenso e aprovado 

por um organismo reconhecido, que fornece regras, diretrizes ou 

características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando 

à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto [...].  

 

Para esse tipo de serviço, o autor solicita a normalização, conforme as 

regras predefinidas pela instituição de ensino na qual o trabalho será 

submetido. Esse é um nicho de mercado permanente e aquecido, tendo em 
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vista o imenso volume de monografias, dissertações e teses defendidas no 

ensino superior no Brasil. Caracteriza-se como uma atividade minuciosa, na 

qual o profissional deve ter domínio das regras a serem empregadas durante o 

processo. 

 

Organização e gestão documental de arquivos: campo de trabalho 

desempenhado oficialmente por arquivistas formados; contudo, vale ressaltar 

que por muitos anos teve, e ainda tem, lacunas atendidas por bibliotecários 

que acabaram por se especializar nesta área. Atualmente, com uma maior 

inserção de arquivistas no mercado, essa atuação tem ficado cada vez mais 

equilibrada, abrindo espaço para parcerias entre os profissionais. As 

organizações geram diversos arquivos que inclusive são essenciais para 

registro histórico daquela instituição. Os procedimentos de organização (física, 

eletrônica e digital) e a definição de tipos de acesso aos acervos e a elaboração 

de instrumentos de gestão, como Tabela de Temporalidade Documental (TTD) 

e Plano de Arquivo (PA) são produtos inerentes a esse nicho. 

 

Organização, implementação e automação de bibliotecas: 

tradicionalmente desempenhado pelo bibliotecário que detém conhecimento 

sobre o tratamento e a organização da informação dos materiais contidos em 

uma biblioteca. Envolve processo de automação e digitalização de acervos, 

bem como demanda de hardware e software especializados. O mercado 

apresenta editais, principalmente provenientes de instituições públicas, para a 

contratação de empresas terceirizadas especializadas nessa área. 

 

Disseminação Seletiva da Informação (DSI): de acordo com Cunha e 

Eirão (2012), do termo inglês Selective Dissemination of Information (SDI), 

esse serviço era elaborado manualmente com base no acervo local de 

periódicos, para a produção de listas selecionadas de títulos e artigos e a 

distribuição de resumos a poucos usuários. Para os autores, a DSI pode 

produzir um grande problema ou solução, referenciando duas das clássicas 

Leis de Ranganathan (1963): “Poupe o tempo do usuário" e "Para cada leitor, 
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seu livro". Trata-se de um serviço personalizado, de valor agregado e 

direcionado para a necessidade particular de cada usuário. Nos últimos anos, a 

DSI torna-se, com o aumento da demanda de informação e o crescimento da 

tecnologia, um importante instrumento de suporte para as organizações que 

desejam difundir informações de maneira prática e ágil. O trunfo da DSI reside 

no poder conferido ao usuário em decidir o que deseja ou não receber 

(CUNHA; EIRÃO, 2012). Assim, esse é um nicho no qual o bibliotecário 

desempenha o serviço de referência, entendendo a necessidade do usuário e 

traduzindo-a para uma linguagem documentária que facilite as buscas nas 

fontes de informação. Dessa forma, fornece uma recuperação eficiente e 

confiável das informações, assim como auxilia na disseminação seletiva da 

informação, conhecendo a temática de interesse de seus usuários. As entregas 

deste serviço preveem o fornecimento de informações adicionais e atualizações 

das novas tendências da temática de interesse. 

 

 

2.4 ETAPAS DO PROJETO 

 

Há várias possibilidades para o desenvolvimento dos produtos e serviços 

mencionados e uma delas é por meio da gestão do Ciclo de Vida de um 

projeto. Nesta perspectiva, as metodologias em cascata, ou seja, aquelas que 

apresentam linearmente a execução de fases e de etapas a serem cumpridas 

uma após o término da anterior, mostram-se interessantes. Nesse sentido, 

apresenta-se uma abordagem, composta de cinco fases.  

Fase de Iniciação: para Trentim (2016), na fase de iniciação, o Termo de 

Abertura autoriza formalmente o projeto. Este documento define os objetivos 

do projeto, descrevendo sua necessidade e suas justificativas, podendo incluir 

restrições de tempo e de custo, entre outras. Além disso, nomeia e dá 

autoridade ao gerente de projeto. O responsável pelo termo de abertura é o 

patrocinador do projeto.  
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Fase de planejamento: envolve diversos aspectos, começando pelo 

engajamento dos stakeholders33 na coleta de requisitos e definição do escopo. 

Além disso, o tempo e o custo são especificados no Plano de Projeto nesta 

fase, que precisa considerar as comunicações, os recursos humanos, os riscos, 

as aquisições e os stakeholders do projeto (TRENTIM, 2016).  

Fase de execução: a execução começa mobilizando os recursos necessários 

do projeto. Tirar o plano do papel exige muita colaboração e integração. 

Durante a execução, o gerente de projeto é o responsável por orientar e 

direcionar o trabalho, liderando a equipe do projeto para que as entregas 

atendam aos requisitos e aos prazos planejados (TRENTIM, 2016).  

Fase de controle: o gerente de projeto também é responsável pelo 

monitoramento e controle, por meio de indicadores de desempenho, ações 

preventivas e ações corretivas, para garantir que o projeto siga seu curso 

dentro dos limites de tolerância. É importante ter um processo formal para 

solicitação, aprovação e monitoramento de todas as mudanças do projeto 

(TRENTIM, 2016).  

Fase de encerramento: o término do projeto ocorre quando todas as 

entregas são concluídas ou o projeto é cancelado, também possuindo 

processos formais, devendo incluir sempre lições aprendidas, documentação do 

projeto, encerramento dos contratos e aceitação final do cliente. Finalmente, o 

autor ressalta, descontraidamente, a importância de comemorar o 

encerramento com seus stakeholders e com a equipe (TRENTIM, 2016).  

Para o consultor iniciante, vale sinalizar uma estrutura mínima para 

pensar no fluxo de trabalho deste profissional. Tal estrutura poderá, 

futuramente, dar subsídios para a formalização das áreas e dos setores 

internos da empresa. Uma modelagem de alto nível pode ser observada na 

figura 1. 

 

 

                                                           

33 Stakeholders: conjunto de funcionários, acionistas, fornecedores, sociedade civil e meio 

ambiente, considerados organizacionalmente como um todo em constante interação [...] 

(DUARTE, 2011). 
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Figura 1 – Fluxo de trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Considera-se que o consultor deve traçar estratégias de marketing e 

propaganda, metas iniciais de venda, definir sua metodologia de gestão de 

projetos e, consequentemente, o ciclo de vida das ações inerentes a este, 

assim como estar atento à execução de uma abordagem de pós-venda.  

 

 

2.5 FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO 

 

Quanto à formalização do negócio, recomenda-se considerar a opção 

pela microempresa ou pelo Microempreendedor Individual (MEI). De acordo 

com Duarte (2011), microempresa corresponde a uma organização comercial, 

industrial ou prestadora de serviço, de pequeno porte, definida em legislação 

específica que lhe concede tratamento jurídico, fiscal e administrativo 

diferenciado dos demais tipos de empresas.  

Para o Sebrae, o trabalhador conhecido como informal pode se tornar um 

MEI legalizado e passar a ter CNPJ, o que facilitará a abertura de conta 

bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2018a, on-line). Já 

para a abertura de um negócio, a instituição recomenda alguns passos para 

iniciar bem essa empreitada. Destaca que a abertura e o gerenciamento de 

empresas exigem um conjunto de habilidades e conhecimentos e que é preciso 

entender o mercado e o público, além de planejar bem o negócio. Uma boa 

gestão considera estratégias de marketing, um fluxo de caixa controlado e 
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passa também por muita criatividade e inovação (SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2018b, on-line). 

 

 

3 RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

A GB Consultoria, MSG e Norma Padrão foram criadas por bibliotecários 

que trabalham de forma autônoma e também por meio de parcerias. A 

proposta desta seção é apresentar alguns aspectos do modelo de negócio das 

empresas e a forma como atuam no mercado, bem como exemplificar 

situações que decorrem da prática da consultoria, como descrito a seguir. 

 

 

3.1 A CONCEPÇÃO DA GB CONSULTORIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

A GB Consultoria em Gestão da Informação nasceu da vontade de sua 

sócia fundadora em formalizar sua prestação de serviços especializados no 

campo da Biblioteconomia, Ciência da Informação e assessoria de pesquisa 

científica. Atuando no segmento desde o ano de 2003, a bibliotecária Graciane 

Silva Bruzinga Borges, responsável técnica da empresa, sempre acreditou no 

potencial da prestação de serviços e na elaboração de produtos de forma 

autônoma. 

No início do ano de 2016, a partir de um convite de parceria feito pela 

então H2P Empreendimentos e Participações, consolidou-se a empresa no 

formato MEI. À época, a demanda que se colocava era referente a um projeto 

de consultoria no ramo ferroviário, visando ao desenvolvimento de um Sistema 

de Gestão de conteúdos internos da companhia. Com o projeto bem-sucedido, 

outros contratos se firmaram com empresas de múltiplos segmentos, em 

projetos como: capacitação de equipe para elaboração de vocabulário 

controlado, elaboração de vocabulário controlado e taxonomia corporativa, 

elaboração de termo de referência para edital na área de gestão de arquivos, 

dentre outros. Desde então, a GB vem incentivando outros profissionais a se 
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enveredarem pelo campo da consultoria, haja vista os bibliotecários hoje à 

frente da MSG Prestação de Serviços Especializados e da Norma Padrão. 

Atualmente, a GB atua em dois pilares fundamentais. O primeiro deles 

diz respeito aos serviços especializados para o meio acadêmico, incluindo 

normalização de trabalhos científicos; editoração de anais de eventos; 

confecção de e-books; realização de pesquisa e localização de dados, 

informações e documentos; DSI e assessoria de pesquisa a mestrandos e 

doutorandos. O segundo pilar diz respeito ao mercado de consultoria em 

organização e tratamento da informação. Normalmente, neste segmento, as 

demandas advêm de organizações de médio e de grande porte, especialmente 

relacionadas às necessidades de gestão de recursos informacionais internos, 

melhoramento do fluxo de informação, processamento, organização, 

representação, recuperação e uso de dados. Nesse sentido, é sabido que as 

organizações têm como recurso vital para sua cadeia produtiva os dados que 

são por elas gerados ou administrados em seus fluxos de trabalho. Esse 

conhecimento se encontra registrado em documentos disponíveis em vários 

suportes, como os meios físico, eletrônico e digital, o que demanda uma 

efetiva gestão. Nesse contexto, a GB atua dando suporte às organizações que 

necessitam de projetos que visem ao desenho de soluções de Arquitetura 

Corporativa. Assim, é a partir desse tipo de solução, que a camada de AI terá 

condições de modelar os sistemas de gestão de conteúdos internos de forma 

eficiente e compatível com o modelo de negócio do cliente. 

 

 

3.1.1 As possibilidades de aproximação entre academia e mercado 

 

Nos bancos acadêmicos, muito se fala da necessidade de as 

universidades ultrapassarem os “muros” que, em muitos casos, as fazem 

distantes da sociedade. As iniciativas de aproximação entre universidade e 

empresa é uma das vertentes que tentam diminuir essa distância, sendo esta 

uma das motivações da GB. Atualmente, a empresa vem apostando no estudo 

de metodologias científicas aplicáveis ao meio corporativo.  
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Para tomar qualquer decisão no campo da ciência ou no meio 

corporativo, é imprescindível que se tenha por base o maior e mais específico 

número de estudos e projetos, semelhantes ao problema em questão, já 

realizados e, naturalmente, os resultados já alcançados por meio destes 

trabalhos. Desta forma, se contribui para o avanço da ciência e se apresentam 

ao mercado as melhores práticas teoricamente fundamentadas na literatura 

publicada de cada área.   

Assim, a nova vertente apresentada pela GB é configurada pela 

proposição de uma aproximação do mercado e da academia, por meio da 

oferta de serviço especializado de pesquisa para apoio ao processo de tomada 

de decisão no meio corporativo. Este nicho de mercado pressupõe duas 

abordagens: 1) as organizações lidam com dificuldades concretas relacionadas 

à identificação e escolha de melhores práticas para desenho de soluções; e 2) 

profissionais que trabalham nesta área nem sempre podem contar com 

metodologias ou instrumentos que auxiliem em projetos de consultoria de 

diversos setores da companhia de uma maneira consistente e fundamentada 

em bases acadêmicas. Assim, a GB vem inovando no mercado por meio da 

oferta de produtos e serviços diferenciados, sempre garantindo a seus clientes 

o rigor na manipulação de conteúdos proprietários, respeitando a produção 

intelectual e seus direitos autorais. Sua prática é pautada na ética profissional 

e em metodologia própria, oferecendo alto padrão de qualidade dos produtos 

entregues.  

 

 

3.2 A CRIAÇÃO DA MSG E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

 

No final da Graduação em Biblioteconomia, no ano de 2015, a 

bibliotecária Mayara Gonçalves foi convidada para conhecer os trabalhos 

prestados pela GB Consultoria, o que gerou curiosidade e identificação com o 

trabalho desenvolvido por bibliotecários consultores. Com apoio e mentoria da 

GB, foi criado o CNPJ de microempreendedor individual (MSG Prestação de 

Serviços Especializados). Assim, a necessidade de trabalhar inicialmente com 
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profissionais mais experientes no mercado e a identificação de sua própria 

identidade como empresa são abordadas na próxima seção.  

 

 

3.2.1 Os desafios da iniciação em consultoria e a tratativa com o 

cliente 

 

Quando o profissional decide formalizar sua empresa, surgem diversos 

questionamentos e dúvidas. Primeiro, a responsabilidade solitária de expor o 

nome e representar uma classe de profissionais. E, no caso da MSG, ser criada 

por uma bibliotecária recém-formada, que detinha conhecimentos teóricos e 

vislumbrava possibilidades de aplicação no mercado, porém não possuía 

experiência, naquele momento, com contratos e funcionamento de uma 

empresa.  

O grande desafio de trilhar caminhos para chegar a ser um consultor 

advém de muita prática e experiências com projetos executados. Esta 

bagagem se adquire com os anos, e o obstáculo em transmitir confiabilidade 

para o cliente e consigo mesmo no nascimento de uma empresa deve ser 

sanada com parcerias e contatos com profissionais mais experientes, e 

também dedicação em estudar um novo campo. 

É fundamental entender que, embora a consultoria seja um trabalho 

geralmente individual, a consulta e a mentoria do profissional mais experiente 

no mercado são essenciais. Isto porque o novo profissional pode apresentar 

lacunas e ir por caminhos que podem gerar desconforto e não serem os mais 

eficientes, e o profissional experiente, ao apresentar sua forma de trabalho, 

pode “iluminar” o novo consultor na sua própria maneira de atuar.  

Além dos contatos, é preciso focar na razão de todo o trabalho 

desenvolvido: o cliente. A forma de trabalho e comunicação com o cliente é o 

que garantirá o sucesso do projeto. Primeiro, é preciso entender a necessidade 

do cliente, para, posteriormente, propor uma solução viável, além de saber 

escutar e manter-se atento para não se desviar do propósito de coletar o 

máximo de insumos possíveis. Durante o projeto, as expectativas do cliente 
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devem ser reavaliadas para que estejam em consonância com o produto 

oferecido e para, ao final do projeto, receber o feedback e avaliar se o produto 

ou serviço oferecido realmente foi eficiente para o cliente.  

É preciso compreender que, no início de uma empresa, geralmente 

representada por apenas um indivíduo, a postura profissional diante do cliente 

será a visão que ele terá de sua empresa. Assim, comunicar-se com 

propriedade sobre os produtos oferecidos e sobre a necessidade deste cliente 

(por meio de estudo prévio de seu perfil) é essencial. A flexibilidade quanto a 

possíveis perguntas e situações adversas também é fundamental para uma 

boa tratativa com o cliente. Dessa forma, a clareza na comunicação é 

primordial à eficiência de qualquer projeto, em que o objetivo central deve ser 

sempre solucionar o problema, atendendo e indo além da expectativa do 

cliente. 

 

 

3.3 O DINAMISMO E A INOVAÇÃO DA NORMA PADRÃO 

 

A Norma Padrão é uma startup que surgiu a partir da motivação de dois 

amigos bibliotecários que atuaram como freelancers, normalizando trabalhos 

durante a Graduação em Biblioteconomia, na Escola de Ciência da Informação 

da UFMG, de forma cooperativa. Vislumbrando o campo da Apresentação do 

Trabalho Científico como um nicho real de trabalho do bibliotecário, os sócios 

decidiram reunir seus conhecimentos e investir em um novo empreendimento 

no último ano da graduação. Inicialmente, atuaram em parceria com a GB 

Consultoria em Gestão da Informação, empresa madrinha da Norma Padrão34. 

As duas empresas continuam a atuar em parceria, assumindo demandas com 

profissionalismo e dinamismo.  

Para estruturar a empresa, a primeira decisão tomada foi criar a 

identidade visual e a marca. Uma equipe especializada em marketing executou 

uma pesquisa para encontrar a identidade visual do campo de normalização. 

                                                           

34 Para saber mais sobre a Norma Padrão, acesse: <https://www.normapadrao.com.br/quem-

somos>. 
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Os resultados da pesquisa apresentaram a origem da palavra “norma”, que em 

latim significa “esquadro”. Por essa razão, o esquadro está presente na 

logomarca da Norma Padrão, e foi o primeiro nome adotado pela empresa.  

A etapa seguinte foi o registro da marca no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI), instituição responsável por registrar marcas e 

patentes no Brasil. O processo é lento e pode demorar até dois anos para ser 

finalizado, mas é essencial para que a empresa consolide sua marca e possa 

atuar com segurança no mercado nacional. Concomitantemente, a empresa foi 

registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

A estrutura orgânica da Norma Padrão é formada por dois bibliotecários, 

responsáveis técnicos pelos serviços de normalização e formatação, 

diagramação textual, design de capa e diagramação de livros digitais (e-

books), principalmente. Os dois bibliotecários também são responsáveis 

técnicos pelo serviço de Divulgação do Trabalho Científico, que envolve a 

gestão de redes sociais acadêmico-profissionais, como LinkedIn, Google 

Scholar, Research Gate e a elaboração e atualização do Currículo Lattes, 

ferramentas importantes para dar visibilidade aos resultados de pesquisas e 

aos próprios pesquisadores.  

Os outros serviços oferecidos pela Norma Padrão, como tradução/versão 

e revisão de língua e estilo de textos científicos, são executados em parceria 

com outras empresas e profissionais formados na área de Letras. Dessa forma, 

a empresa é capaz de atender totalmente as demandas do cliente referentes à 

apresentação do trabalho científico, após a finalização da escrita. Não 

obstante, o lema da Norma Padrão é: “Preocupe-se em escrever, e do mais a 

gente cuida”.  

A formalização da empresa e a construção de uma equipe multidisciplinar 

competente são os esforços iniciais para a concepção do negócio, mas é 

preciso que os clientes conheçam os serviços e a empresa. Por esse motivo, a 

Norma Padrão investe em marketing digital e propaganda. 
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3.3.1 Investimento em marketing e propaganda como estratégia de 

crescimento no mercado 

 

O marketing e propaganda ajudam a disseminar a Norma Padrão no 

mercado e a apresentar seus serviços. O serviço de marketing deve ser 

trabalhado conforme o perfil da empresa. No caso da normalização, o esforço 

para elaborar campanhas é maior que em outros setores de prestação de 

serviço, uma vez que não existem muitas empresas oferecendo este tipo de 

serviço no mercado. Logo, antes de divulgar os serviços, é preciso planejar 

como utilizar as linguagens verbal e não verbal para que o cliente em 

potencial, sem conhecimento específico dos termos técnicos da normalização, 

entenda que o que está sendo oferecido é exatamente o que ele procura. 

O marketing digital é uma forma mais barata e ecologicamente correta 

de divulgar os serviços. Com a funcionalidade de impulsionamento de 

publicações nas redes sociais, como Facebook e Instagram, é possível 

selecionar o perfil de interesse do público a ser alcançado (p. ex., estudantes 

de graduação, pós-graduação, universidades, médicos etc.) e a cobertura 

geográfica da divulgação. Em poucas horas, é possível que milhares de 

pessoas visualizem uma campanha de desconto impulsionada pela empresa, 

por exemplo. 

As redes sociais da Norma Padrão são gerenciadas por profissionais. As 

postagens são elaboradas conforme a identidade da empresa e publicadas em 

momentos programados. Certas campanhas de desconto são programadas 

para acontecerem sempre nas mesmas datas ao longo do ano. Outras 

campanhas surgem de acordo com oportunidades, como apoio a eventos 

científicos. É comum, também, que a Norma Padrão ofereça serviços como 

permuta para obter divulgação em eventos científicos ou publicações de 

interesse.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o objetivo deste capítulo em fazer um paralelo entre a 

atuação do bibliotecário como consultor independente e as possibilidades de 

oferta de produtos e serviços no mercado, considera-se esta uma discussão 

atual e relevante. A atuação do bibliotecário na consultoria é um campo ainda 

em desenvolvimento, no entanto, de grande relevância para a sociedade. 

Dispor do conhecimento teórico e aplicá-lo na prática é fundamental para 

facilitar e divulgar este ramo de atuação do bibliotecário.  

Por meio dos relatos de experiências apresentados, pôde-se observar 

que o bibliotecário, como consultor independente, desenvolve diversas 

habilidades, e que sua constante atualização em busca de novos 

conhecimentos é primordial para se diferenciar no segmento. Já as 

possibilidades de produtos e serviços oferecidos podem ser ampliadas para 

outros contextos, além dos já tradicionalmente explorados, propondo-se, desta 

forma, uma nova reflexão aos leitores. 
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À GUISA DE CONCLUSÕES: DAS BIBLIOTECAS PARA O 

MUNDO: UM NOVO PROFISSIONAL EM ASCENSÃO 

 

Jorge Santa Anna 

Edcleyton Bruno Fernandes da Silva 

Maria Elizabeth de Oliveira Costa 

 

 

Inovação e empreendedorismo têm sido destaques em diversos setores, 

desde a economia, política e (re)organização da sociedade. Introduzir essas 

práticas no âmbito da Biblioteconomia tem se tornado desafios para os 

profissionais da área e para aqueles que buscam essa formação.  

Crescer no mundo, cuja informação e tecnologia estão modificando as 

formas de vida, faz-nos pensar que podemos organizar e estruturar nossas 

ações em busca de crescimento individual e organizacional. Nesse contexto, 

cabe aos bibliotecários buscar compreender a forma de organização política, 

econômica e social e, por meio dessa compreensão, utilizar seus 

conhecimentos de forma a buscar soluções para os problemas da sociedade. 

Nesse âmbito, as bibliotecas ganham forças por se ornarem insumos 

para o crescimento e desenvolvimento de pessoas, organizações e da 

sociedade. Os profissionais que ali atuam podem se tornar pontes para o 

futuro. Compreender os espaços de atuação profissional vai além do contexto 

tradicional das bibliotecas. É preciso atentar-se para os caminhos que a 

sociedade está seguindo e, nesse processo, atentar para o desenvolvimento 

social e sustentável, o qual pode receber contribuições benéficas das 

atividades inovadoras e empreendedoras realizadas nos diversos espaços 

informacionais que permeiam a atual sociedade. 

As ações inovadoras e empreendedoras a serem realizadas por 

bibliotecários não requerem, em muitas das vezes, grandes esforços, mas, 

ações conjuntas que promovam um diferencial, no intuito de despertar o 

potencial que a prática bibliotecária pode oferecer. Cabe aos envolvidos com a 

profissão, tais como alunos, professores e profissionais realizarem projetos 
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interventivos e proporcionar estratégias de visibilidades dessas ações. Por 

outro lado, cabe à sociedade, representada, principalmente, pelos 

empregadores e pelos órgãos governamentais, conhecer, reconhecer, valorizar 

e dar condições para que a prática bibliotecária contribua com suas 

potencialidades para o desenvolvimento das organizações e da sociedade com 

um todo. 

Embora o empreendedorismo no âmbito da Biblioteconomia ainda esteja 

em processo de consolidação, os textos apresentados nesta coletânea são 

suficientes para demonstrar que trata-se de um campo potencial para o 

bibliotecário e de grande valor para a sociedade. Isso evidencia que o 

empreendedorismo manifesta-se como uma oportunidade de ampliar os 

fazeres profissionais, de modo que bibliotecários possam se “reinventar”, 

enfrentando os desafios da sociedade contemporânea, e se adequando às 

novas tendências, garantindo para a ascensão da área no decorrer das 

próximas décadas. 

Por meio da leitura e reflexões apresentadas nesta obra, entende-se que 

empreender não se restringe a grandes ideias e projetos, mas contempla 

outros substantivos (tais como: perseverança, dedicação, esforço, 

planejamento, gestão, esperança, comprometimento), os quais podem estar 

presentes no cotidiano de qualquer profissional, seja atuante em bibliotecas 

universitárias, escolares, públicas, dentre outras, ou atuando junto a projetos 

sociais, em favor das minorias, e com um propósito de transformação da 

realidade, haja vista permitir melhores condições de vida para todos. 

Ao findar dessas reflexões, pode-se considerar que o empreendedorismo 

bibliotecário seja definido como uma disciplina ou subcampo da 

Biblioteconomia, de aspecto interdisciplinar, que congrega estudos sobre 

atitudes e comportamentos dos bibliotecários em prol da inovação para fins de 

adequação aos problemas da sociedade. Esse conceito abrangente alude para 

o fato de que a ação empreendedora é emergente, haja vista fortalecer o 

potencial da área e garantir o seu desenvolvimento ao longo dos tempos. 

Portanto, que possamos ser criativos, inovadores, audaciosos e 

comprometidos. O futuro está em nossas mãos! 
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