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GÊNESE DA PESQUISA

CONSTANTES ESPECULAÇÕES: O FIM DO 

BIBLIOTECÁRIO E DA BIBLIOTECA FÍSICA????...



OBJETIVO GERAL

Propor reflexões acerca da evolução das competências, 

habilidades e atribuições do bibliotecário ao longo 

dos tempos, sobretudo no que se refere aos reflexos 

da sociedade contemporânea. 



OBJETIVO ESPECÍFICOS

1 - contextualizar a trajetória evolutiva das bibliotecas; apresenta as

transformações oriundas com o uso das TICs;

2 - refletir as novas competências e habilidades do bibliotecário na

atualidade;

3 - expor os diferentes campos de atuação bibliotecária, enfatizando

as práticas advindas com a prestação de serviços.



METODOLOGIA

1 – Pesquisa bibliográfica realizada em livros e artigos que

enfoquem a temática da desinstitucionalização na Biblioteconomia;

2 –Pesquisa documental na legislação que regulamenta o exercício

profissional.



TRAJETÓRIA EVOLUTIVA DAS BIBLIOTECAS: DE DEPÓSITO A 

CENTROS DE DISSEMINAÇÃO
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OS ESTÁGIOS EVOLUTIVOS
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OS REFLEXOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS 

BIBLIOTECAS E NOS BIBLIOTECÁRIOS 

CONTEMPORÂNEOS

Vê-se que, a internet traz inúmeros benefícios, configurando-se como

“[...] rede de maior importância para as bibliotecas, funcionando como

um canal na localização e recuperação da informação, auxiliando o

bibliotecário a se tornar um provedor de informação [...]” (MARCHIROI,

1997, p. 2).

Assim, as bibliotecas saíram, “[...] 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).



UM PROFISSIONAL EM EVOLUÇÃO: NOVAS 

COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E 

ATRIBUIÇÕES DOS BIBLIOTECÁRIOS

E OS BIBLIOTECÁRIOS NESSE CONTEXTO???

1 – O moderno profissional da informação (MIP);

2 – A questão da desinstitucionalização.



O MODERNO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO

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).



AS COMPETÊNCIAS DO MIP

 Ocorre o 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).



A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO 

BIBLIOTECÁRIO

AMEAÇA OU OPORTUNIDADE? (LANCASTER, 1994)

A desinstitucionalização corresponde à aplicação de habilidades 

profissionais bibliotecárias em ambientes que ultrapassam os 

muros das bibliotecas (LANCASTER, 1983 APUD BAPTISTA, 

2000).



A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO 

BIBLIOTECÁRIO

Os bibliotecários como agentes de informação (PAIVA, 1990);

Os bibliotecários como profissionais da informação (MUELLER, 

1996);

Os bibliotecários como consultor informacional/profissionais 

independentes (BAPTISTA,  2000).



A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO: O 
QUE DISPÕE A LEI?

Através da Lei 4.084/62 foi instituída a profissão bibliotecária. Segundo esse
Diploma,são 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.

De acordo com a CBO, o bibliotecário pode atuar em unidades de informação com
vínculo empregatício, como pode atuar de 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).

As leis ainda não são claras quanto às novas competências do bibliotecário e os 
variados campos de atuação desse profissional.



PRINCIPAIS RESULTADOS ATINGIDOS

 O bibliotecário contemporâneo 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 e desinstitucionalizado.

Com essa postura, desmistifica-se toda e qualquer especulação e

previsão exagerada a respeito da extinção desse profissional em

face dos desafios contemporâneos.



À GUISA DE CONCLUSÕES

 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 pessoas físicas quanto jurídicas, como poderá exercer,

também, de forma autônoma, ações educacionais e culturais, consolidando seu

papel de agente de transformação social.

 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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