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RESUMO 
 
 
A Sociedade da Informação trouxe inúmeras mudanças para o mercado de trabalho, com isso, 
os bibliotecários precisaram adquirir novas habilidades e competências para a melhor 
execução de seu trabalho.  Esta pesquisa tem por foco o profissional de Bibliotecas Públicas, a 
fim de verificar se os profissionais da informação sabem das novas atribuições de seu próprio 
ambiente de trabalho, como também as suas próprias funções no cenário atual. Aplicou-se um 
questionário em quatro bibliotecas do Rio de Janeiro para averiguar o que os profissionais de 
bibliotecas públicas têm a oferecer frente ao novo perfil do bibliotecário. Observou-se que 
dois dos bibliotecários estão próximos do que os autores consideram ideal para ser 
considerado um profissional moderno, enquanto os outros dois bibliotecários estão mais 
próximos do que os autores consideram tradicional. 
 
Palavras-chave: Sociedade da Informação. Bibliotecas Públicas. Profissionais da 
Informação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Sociedade da Informação, que se caracteriza pelo uso da tecnologia no que tange à 

comunicação e disseminação da informação trouxe inúmeras mudanças para o cenário 

brasileiro e mundial, como, por exemplo, o aumento substancial na quantidade de 

informações e sua constante evolução. Com isso, as organizações e a sociedade de modo geral 

tiveram que remodelar o pensamento com a mudança de cenário e se adequar para utilizar de 

forma otimizada as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC`s). 

 

Por essa razão, Santos; Duarte e Prata (2008, p 211) afirmam que: 

 

A Sociedade da Informação conferiu à informação e ao conhecimento uma 
importância nunca antes observada, pois passaram, na maioria dos casos, a ser 
tratados como mercadoria, e, consequentemente, como portadores de valor monetário. 
Essa mudança de status foi e é sustentada, sobretudo, pelo desenvolvimento das novas 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) que, se por um lado propiciaram as 
condições materiais que facilitaram a produção e a divulgação de informações e 
conhecimentos, por outro trouxeram em seu bojo o problema da explosão 
informacional. 

 

 

Com a chegada da Sociedade da Informação, as organizações modernas precisam de 

profissionais mais capacitados, com novas competências e que sejam capazes de gerir essa 

nova “organização”. Dessa forma, torna-se fundamental que o bibliotecário esteja sempre 

atento à educação continuada a fim de adquirir novas habilidades para acompanhar essas 

mudanças da sociedade. 

 

O mesmo ocorre com os bibliotecários de instituições públicas, eles também devem se 

aprimorar e adquirir novas competências relativas ao seu campo de trabalho, para que possam 

atuar nessa Sociedade da Informação de modo que atendam as exigências do atual mercado de 

trabalho e dos usuários, ou seja, trabalhando de forma contínua com a disseminação das 

informações. 

 

A biblioteca pública possui grande importância no desenvolvimento do indivíduo, fazendo 

com que os cidadãos adquiram senso crítico através das informações obtidas. Além disso, é 

um espaço em que as pessoas podem buscar para se instruir e consequentemente elevar seu 

nível cultural. 
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Segundo a UNESCO (2000, p. 21): “A biblioteca pública, porta de entrada para o 

conhecimento, proporciona condições básicas para a aprendizagem permanente, autonomia de 

decisão e desenvolvimento cultural dos indivíduos e grupos sociais.” 

 
 

Assim, o enfoque deste trabalho será o bibliotecário de bibliotecas públicas por razão de 

interesse na área e acreditar que tais profissionais são agentes de mudanças e tem um grande 

papel na educação de nosso país, consequentemente trazendo benefícios para os indivíduos 

que buscam informações. 

 

Assim sendo, a seção um dá uma visão panorâmica do tema. Na seção dois daremos a 

justificativa para a realização do presente trabalho. Na seção três serão dados os objetivos do 

trabalho.. Na seção quatro falaremos da biblioteca pública através de revisão de literatura. Na 

seção seis serão dados conceitos sobre o perfil do bibliotecário tradicional e moderno. Na 

seção sete será dada a metodologia que foi utilizada para a execução do trabalho. Na seção 

oito serão mostrados os resultados que foram recolhidos com base na metodologia escolhida. 

Na seção nove serão feitas as considerações finais e por último serão dadas as referências e os 

apêndices. 

 

2 JUSTIFICATIVA 
 

Inicialmente o interesse pelos profissionais bibliotecários surgiu pelas minhas constantes idas 

às bibliotecas públicas na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro em virtude da falta de 

espaço adequado para pesquisa nas escolas onde estudei. Apesar do desconhecimento na área 

de Biblioteconomia, era possível observar limitações nos serviços prestados pelos 

profissionais dessas bibliotecas.  

 

A Biblioteca Pública tem por características atuar em um espaço determinado como bairros e 

cidades, ser mantida por recursos públicos em nível municipal, estadual ou federal, ser de uso 

voluntário, fomentar o hábito de leitura e estar sempre apta a atender os interesses da 

comunidade como um todo, ou seja, atender interesses heterogêneos. 

 

Atualmente, como graduando nesta área, pretendo fazer o presente trabalho para mostrar 

quais as habilidades e competências são necessárias e importantes ao profissional da 
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informação para o desenvolvimento de suas funções nas bibliotecas públicas, já que esse 

profissional deve possuir conhecimento interdisciplinar o que é um facilitador em seu trabalho 

pelo fato da biblioteca pública ter um público bem diversificado. 

 

Pretende-se com esse trabalho, contribuir para a reflexão e a discussão acerca do assunto 

tratado tanto para os antigos quanto para os novos profissionais no exercício de suas 

atividades diárias em seus respectivos campos de atuação. Além disso, apresentar o que os 

autores consideram ideal para a evolução dos profissionais da informação no contexto da 

Sociedade da Informação. 

 

3 OBJETIVOS 

 

Apresentam-se como objetivos desta pesquisa: 

 

3.1 Geral 
 

 Identificar as novas habilidades e competências do profissional bibliotecário 

necessárias ao desenvolvimento de suas atividades profissionais na Sociedade 

Informação. 

 

3.2 Específicos 

 

 Definir o perfil do bibliotecário moderno e suas novas atribuições. 

 

 Identificar se os profissionais de bibliotecas públicas do Rio de Janeiro estão interados 

acerca das exigências atuais da profissão. 

 

4  A BIBLIOTECA 

 

A palavra biblioteca é definida tradicionalmente como o local físico onde se guardam livros. 

Em uma definição mais abrangente é o local (físico, virtual ou híbrido) onde se encontram 

coleções de informações, seja ela em suportes físicos ou digitais. 
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A origem da biblioteca está intimamente ligada ao registro da informação, consequentemente 

quanto mais avançava a produção do registro informativo, mais era necessária a preservação 

dessa informação e também a sua organização. 

 

Segundo Milanesi (1983, p. 17):  

 

Os reis assírios tinham os seus arquivos, bem como os sumérios e babilônios. Nessa 

fase da história, esses povos usavam placas de argila para registrar o conhecimento, 

gravando nelas as inscrições cuneiformes – uma das primeiras formas de escrita. O 

conjunto dessas placas de argila pode ser entendido como uma biblioteca. 

 

Na Idade Média, as ordens religiosas que tinham grandes bibliotecas com materiais quase que 

exclusivamente religiosos, visavam manter esses itens em segurança até mesmo por acharem 

que muitas das obras possuíam caráter profano e dessa forma, preferiam guardá-las a 

disporem ao público. 

 

A partir do fim século XVI, as bibliotecas foram se alterando, conforme diz Martins (1998, p. 

332): “é um processo gradativo, ininterrupto e simultâneo de transformação, marcado 

essencialmente por quatro caracteres principais: 1) laicização; 2) democratização; 3) 

especialização; 4) socialização.” 

 

Com a mudança de paradigma da biblioteca que de ser uma guardiã dos itens para ser uma 

instituição que visa disseminar informações acarretou em grandes benefícios para a sociedade 

em geral.  

 

4.1 A biblioteca pública  
 

Segundo Murison (1988, p. 15 citado por OLIVEIRA, 1994, p. 20-21): “A biblioteca pública 

devia muito pouco de sua criação à demanda pública, mas muito a iniciativas individuais. A 

biblioteca pública era considerada uma instituição para os pobres, os desassistidos e para os 

trabalhadores com o objetivo de promover sua elevação moral.”  
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O ideal de biblioteca pública gradativamente se alterou, incorporando a igualdade de acesso 

dos usuários, independente de raça, sexo, idade, opção sexual ou classe social, ou seja, outrora 

visava o público mais humilde, porém agora todos utilizam seu espaço. A biblioteca deve 

possuir materiais de todos os tipos (livros, periódicos, cd’s, dvd’s entre outros) e ser imparcial 

o quanto possível em relação aos assuntos que estarão disponíveis para os usuários. 

 

De acordo com a Fundação Biblioteca Nacional (1995, citado por UNESCO, 2000, p. 18): 
 

A biblioteca pública é o centro local de informação, disponibilizando prontamente 
para os usuários todo tipo de conhecimento. Os serviços fornecidos pela biblioteca 
pública baseiam-se na igualdade de acesso para todos, independentemente de idade, 
raça, sexo, religião, nacionalidade, língua, status social. 

 

Ao longo do tempo a biblioteca sofreu mudanças em sua concepção, deixando de ser apenas 

mantenedora de materiais impressos, passando a ser um instrumento da democratização da 

informação bem como também um espaço de lazer para os indivíduos que desejam outro tipo 

de informação, que esteja fora dos fins educativos e profissionais. Outro papel da biblioteca é 

incentivar a leitura com fins culturais, ou seja, trazer o leitor para que adquira conhecimento e 

amplie assim sua visão de mundo. 

 

4.1.1 A primeira biblioteca pública no Brasil 

 

A primeira biblioteca pública brasileira foi criada em 1811 na Bahia. Porém, somente a partir 

do Decreto-Lei n° 93, de 21 de dezembro de 1937, que foi criado um Instituto que tinha como 

suas atribuições o incentivo à criação, organização e manutenção de bibliotecas públicas em 

todo o território brasileiro, o Instituto Nacional do Livro (INL). 

 

Segundo Moraes (1979, p. 143-144 citado por OLIVEIRA, 1994, p.20):  

 

A primeira biblioteca pública brasileira, de acervo geral e aberta a população, 
nasceu da iniciativa pessoal de um senhor de engenho, Pedro Gomes Ferrão Castelo 
Branco. Em sua concepção original a biblioteca seria gerida pela sociedade e 
mantida pelas subscrições dos sócios. Livros e revistas seriam importados da 
Europa com recursos das subscrições e poderiam ser emprestados aos interessados. 
Os subscritores também contribuiriam para o acervo, com a doação de obras de 
suas bibliotecas particulares. Ao poder público caberia apenas aprovar o projeto de 
Castelo Branco. 

 

Essa biblioteca tinha um acervo muito diversificado como Astronomia, Matemática, 

Navegação e Construção Naval, Arquitetura Civil e Militar, Física, Química e Mineralogia, 
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Botânica e Medicina, entre outros. Entretanto poucas obras de literatura brasileira e 

portuguesa e raros itens impressos no Rio de Janeiro e na Bahia. 

 

5 A BIBLIOTECONOMIA  

 

Para Souza (1996, p.1, citado por DZIEKANIAK, 2003, p. 25-26), a Biblioteconomia é:  

 

Uma ciência de empiria, uma ciência que ainda não vai além da consolidação e 

registro das experiências positivas no uso, organização e sistematização de 

instrumentos de controle para identificação, localização e recuperação de 

documentos, ou seja, é, ainda, uma quase ciência que pouco extrapola o bom senso 

codificado. 

 

Como bem descreve Souza, a biblioteconomia é a área do conhecimento que lida com o uso, 

organização, sistematização dos documentos visando à recuperação da informação para as 

pessoas que buscam conhecimento. 

 

6 O PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIO 

 

Antigamente o bibliotecário era visto como um profissional que guardava os livros nas 

estantes, porém com o decorrer do tempo a profissão foi ganhando notoriedade e hoje em dia 

é uma área de atuação completamente diferente de como se iniciou. 

 
Araripe (1998, citado por NINA, 2008, p. 116) refere-se ao bibliotecário:  
 

Como um profissional é interativo e crítico atuante na movimentação da 
informação na sociedade. Ele passa pelas transformações já citadas na sociedade da 
informação contemporânea e acompanha a crise do conhecimento, à medida que 
contribui e participa da reflexão e valoração da informação, do desenvolvimento 
político ao cultural. Dessa maneira, o bibliotecário é definido como mediador da 
informação para o usuário, agente da produção ao consumo da informação, com 
iniciativa e senso crítico-social na construção da realidade e fator de mudança do 
profissional. 

 

O bibliotecário tem por insumo essencial do seu trabalho a informação e sabe que a 

informação precisa ser disseminada, ou seja, é aquele que faz o intercâmbio de informações 

entre o item e o usuário, deixando de ser apenas o profissional que mantém os materiais em 

segurança. 
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6.1 Perfil do bibliotecário 
 
Perfil é o conjunto de características ou habilidades que uma pessoa possui ou é capaz de 

executar. O perfil do bibliotecário é formado pelo conjunto de conhecimento e competências 

para a execução do seu trabalho. De acordo com Piggot (1996, citado por FERREIRA, 2003, 

p. 43): “[...] o trato com a informação na sociedade contemporânea requer a atuação de 

profissionais com grande variedade de competências, podendo-se dizer que “comunicação, 

informática, ciência da informação e gestão da informação” são áreas que caminham juntas 

neste atual momento.” 

 
Os bibliotecários devem ter a percepção que a tecnologia traz novas exigências em relação às 

competências e habilidades em informação, portanto devem sempre se atualizar, adquir novas 

técnicas organizacionais e de informática visto que estão cada vez mais pressionados pela 

necessidade de desenvolver novos serviços de informação. 

 

6.1.1 Perfil do bibliotecário tradicional  
 

O bibliotecário tradicional é visto como um “guardião dos livros”, com uma formação mais 

técnica e sem grandes conhecimentos das Tecnologias de Informação e Comunicação (Tic’s). 

Um profissional que lida quase que exclusivamente com a organização de materiais em 

suportes físicos e de sua recuperação, sendo também um orientador de pesquisa auxiliando 

pessoas que vão até as bibliotecas em busca de informações. 

 

Segundo Castro (2000, p.9), os bibliotecários tradicionais tendem a: 

 

a) Desenvolver suas práticas profissionais em espaços determinados: bibliotecas e centro 

de documentação; 

b) possuir interesse no tratamento e disseminação de informação impressa em suportes 

tradicionais; 

c) ter espírito crítico e bom senso; 

d) timidez no uso das tecnologias de informação (ou nenhum tipo de uso de tecnologia); 

e) ter pouco ou nenhum domínio de línguas estrangeiras;  

f) possuir expertise nos saberes biblioteconômicos;  
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g) preocupar-se no armazenamento e conservação das coleções de documentos e objetos; 

h) ter pouco interesse na educação continuada; 

i) participar timidamente em políticas sociais, educacionais, científicas e tecnológicas. 

j) possuir uma personalidade tímida, ser pouco comunicativo, ter atitudes retrógradas, 

possuir a necessidade de restringir o acesso às informações e a ser inseguros nas 

tomadas de decisões. 

 

É comum os bibliotecários tradicionais trabalharem em locais como centro de documentação 

e bibliotecas o que transmite a idéia de limitação de seu trabalho, porém cabe ao profissional 

acompanhar as mudanças relativas a sua área de atuação e buscar o aperfeiçoamento. Além 

disso, o profissional da informação tradicional está acostumado a atender o usuário somente 

na biblioteca e disseminar informações quase exclusivamente em suportes físicos, tais como: 

livros, periódicos, cd’s, dvd’s entre outros. 

 

O bibliotecário tradicional possui tímido uso das tecnologias de informação, o que prejudica a 

melhor organização e acesso aos dados de sua unidade de informação. Este ainda possui 

grande preocupação no armazenamento e conservação da coleção, o que é de vital 

importância, porém o dever do profissional é armazenar e conservar visando a disseminação 

dessas informações. 

 

A timidez do bibliotecário ainda é facilmente notada quando nos apresentamos em uma 

biblioteca, geralmente ficam dos bastidores fazendo o processamento técnico dos itens e quem 

fica encarregado de conceder informações e ajuda aos usuários são os auxiliares e técnicos em 

Biblioteconomia. 

 

Por essa razão, o bibliotecário continua a ser visto como um preservador, aquele que mantém 

os materiais em segurança ao invés de disseminar informações, ou seja, um profissional 

ultrapassado e que se detém basicamente ao processamento técnico dos itens que estão em seu 

centro de informação. 
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6.1.2 Perfil do bibliotecário moderno 
 

O profissional bibliotecário moderno precisa ser flexível, necessita ter conhecimento gerencial 

e estar sempre se atualizando (educação continuada). O profissional da informação deve ter o 

domínio dos recursos informacionais (fontes impressas e digitais/ eletrônicas) para que seu 

trabalho seja mais efetivo. 

 

Segundo Castro (2000, p.9), os bibliotecários modernos tendem a: 

 

a) Possuir atitudes gerenciais pró-ativas; 

b) ter interesse no tratamento e disseminação de informação, independente do suporte 

físico; 

c) ter espírito crítico e bom senso; 

d) possuir conhecimento profundo dos recursos informacionais disponíveis e das técnicas 

de tratamento da documentação com domínio das tecnologias mais avançadas; 

e) ter domínio de línguas estrangeiras; 

f) possuir domínio dos saberes biblioteconômicos e áreas afins; 

g) preocupar-se com a análise, comunicação e uso da informação; 

h) ter grande interesse no processo de educação continuada; 

i) Participar ativamente nas políticas sociais, educacionais, científicas e tecnológicas. 

 

O bibliotecário moderno possui o conhecimento das técnicas biblioteconômicas, mas sem 

restringir-se ao processamento técnico da coleção, pois sabe a importância de ser 

diversificado. O profissional moderno possui interesse na gestão da biblioteca, dando atenção 

tanto ao processamento técnico quanto ao lado administrativo da unidade. Esse profissional 

sabe que é importante divulgar os serviços oferecidos pela biblioteca, obter as opiniões dos 

usuários e fazer constantes avaliações de resultados. 

 

A educação continuada está intrínseca no profissional moderno, isso faz com que a unidade de 

informação na qual trabalha possua um profissional extremamente capacitado e ciente do que 

acontece em seu ambiente. Tal bibliotecário ainda possui a vantagem de interagir com as 

políticas da empresa, está sempre buscando meios para auxiliar no processo de tomada de 

decisão pensando no bem estar do ambiente no qual está inserido. 
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Outros autores concordam com a visão de Castro do que é ser um profissional moderno da 

informação, vejamos a seguir duas visões de autores distintos: 

 

Guimarães (1997, citado por VALENTIM, 2000, p. 21) diz que: “a atuação do moderno 

profissional da informação precede necessariamente a sua formação, seja no âmbito da 

educação formal (em nível de graduação e de pós-graduação), seja em nível de educação 

continuada (cursos de atualização e eventos)”. 

 

Já para Valentim (2000, p. 20):  

 

As tecnologias de informação devem ser consideradas ferramentas básicas de 

trabalho, instrumental de trabalho para qualquer tipo de unidade de trabalho/ 

informação, uma vez que o processamento, o gerenciamento e a recuperação e a 

disseminação da informação, através destas tecnologias, são mais eficientes e 

eficazes. 

 

Enfim, o bibliotecário moderno deve gerenciar sua unidade de informação visando sempre o 

ambiente interno e externo, deve ser participativo, buscando sempre o diálogo com os demais 

componentes da organização, ter foco nos usuários, sempre que possível deve utilizar as 

Tecnologias de Informação no desempenho de suas atividades e se manter em constante 

aprendizado. 

 

7 METODOLOGIA 
 

O trabalho consistirá na aplicação de um questionário aos profissionais de Bibliotecas 

Públicas da Zona Sul, Norte, Oeste e do Centro do Rio de Janeiro. A escolha de bibliotecas de 

diferentes localidades é por acreditar que a pesquisa será mais abrangente. O método de 

questionário foi escolhido por manter o sigilo das pessoas e das instituições participantes. O 

sigilo é fundamental tanto em termos éticos quanto no que diz respeito à preservação da 

imagem do profissional e da instituição, bem como saber a opinião dos bibliotecários acerca 

de temas comuns à profissão e por permitir que se responda no momento mais oportuno. 

 

Segundo Gil (2010): 
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O questionário constitui hoje uma das mais importantes técnicas disponíveis para a 

obtenção de dados nas pesquisas sociais. Entretanto, em virtude de haver vários 

termos que são freqüentemente utilizados como sinônimos, o termo questionário 

aparece muitas vezes imerso em certa imprecisão. Pode-se definir questionário 

como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 

de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 

de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas 

etc. 

 

Aos bibliotecários será perguntado sobre o que sabem das habilidades e competências do 

profissional da informação e a importância delas em seu trabalho. Com base nos resultados da 

aplicação dos questionários e nos autores analisaremos se os profissionais dessas bibliotecas 

públicas são considerados tradicionais ou modernos. Os questionários que foram respondidos 

pelos profissionais das bibliotecas públicas serão colocados no trabalho para que se tenha 

maior fidelidade ao conteúdo das respostas. 

 

8 RESULTADOS 

 

A seguir veremos os resultados da pesquisa: 

 

8.1 Biblioteca Pública da “Zona Sul” 

 

A bibliotecária da Biblioteca Pública da “Zona Sul” trabalha há mais de 5 (cinco) anos na 

instituição, tem 39 anos e está formada há 17 anos e possui domínio de língua estrangeira 

(inglês). A profissional atua ativamente nas decisões de sua unidade de informação, como, por 

exemplo: escolhendo as atividades a serem desenvolvidas, gerenciando as necessidades 

administrativas da biblioteca e na compra de materiais, há o planejamento quanto à compra de 

equipamentos, mobiliário e acervo. Em relação ao ambiente externo a biblioteca faz 

atividades culturais mensalmente, sendo que o ponto mais relevante sobre o questionário foi 

quanto à educação dos cidadãos. A bibliotecária tem uma visão muita clara da importância do 

papel do profissional no atual cenário, falando sobre a forma do bibliotecário apresentar o 

livro ao leitor e mostrando que o livro faz com que o cidadão amplie sua forma de enxergar o 

mundo. 

 

8.2 Biblioteca Pública da “Zona Oeste” 
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A bibliotecária da Biblioteca Pública da Zona Oeste trabalha há 29 anos, tem 62 anos e 43 

anos de formação na área e domina o inglês. Essa profissional participa da tomada de decisão 

do seu centro de informação em conjunto com a Coordenadoria de Bibliotecas e domina o uso 

dos recursos informacionais disponíveis. A bibliotecária está integrada ao processo de 

educação continuada, o que é de extrema importância para os profissionais da informação 

para que se mantenha sempre atualizado. A biblioteca está interada com o ambiente externo 

por meio de atividades e palestras sobre o meio ambiente. A profissional acredita que a 

unidade auxilia o cidadão na formação educacional e cultural para aqueles que não têm 

oportunidades, administrando cursos de contador de histórias, de esperanto, de filmagem, 

encontro com escritores e exposições de datas comemorativas. 

 

8.3 Biblioteca Pública da “Zona Norte” 

 

A bibliotecária da Biblioteca Pública da Zona Norte trabalha há mais de 5 (cinco) anos na 

instituição, tem 58 anos e está formada há 35 anos e não domina nenhuma língua estrangeira. 

A profissional não participa nas tomadas de decisão e nem utiliza recursos gerenciais na 

unidade. Segundo informações do questionário a biblioteca está atenta ao ambiente externo 

ouvindo a opinião dos usuários sobre o atual acervo. Para a profissional, a biblioteca tem 

papel importante na educação dos cidadãos por incentivar a leitura. 

 

8.4 Biblioteca Pública do “Centro” 

 

A bibliotecária da Biblioteca Pública do Centro trabalha há mais de 5 (cinco) anos na unidade, 

tem 57 anos e 29 anos de formada e ela não possui domínio sobre outro idioma. Essa 

profissional participa nas decisões da biblioteca, porém não respondeu no questionário de que 

forma isso acontece, em relação a utilização de recursos gerenciais a profissional respondeu 

que é centrada na Coordenação do Livro e na Secretaria Municipal da Cultura (SMC), mas 

não deu detalhes de como utiliza tais recursos gerenciais e nem sobre o que a Coordenação do 

Livro e SMC dizem a respeito. A bibliotecária disse que a biblioteca está atenta ao ambiente 

externo, mas novamente não respondeu de como ocorre esse processo. Sobre a educação do 

cidadão a profissional expôs um ponto de vista bem interessante que em todas civilizações 

desenvolvidas as artes e o conhecimento são sinônimos da valorização e preocupação com o 
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cidadão gerando assim indicadores importantes ao Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). 

 

No que diz respeito a idade e ao tempo de formação foi verificado que a profissional com 

mais idade e mais tempo de formada é a que mais possui características do que os autores 

consideram moderno. Esse resultado mostrou relevância porque freqüentemente associa-se 

maior idade e tempo de trabalho com as tendências tradicionais. 

 

As bibliotecárias da Zona Sul e Oeste são as que mais se aproximam das características dadas 

sobre o profissional bibliotecário moderno, já que possuem técnicas gerenciais ativas, 

domínio de língua estrangeira que é um facilitador no desempenho de suas atividades, 

possuem domínio dos recursos informacionais, participam ativamente nas decisões de seus 

centros de informação e sabem da importância da biblioteca pública para o cidadão.   

 

As bibliotecárias da Zona Norte e do Centro se aproximam mais do perfil tradicional, ambas 

não dominam uma língua estrangeira o que é um facilitador na pesquisa, na busca por 

atualização na área já que muitos dos materiais disponíveis encontram-se em outro idioma. A 

profissional da Zona Norte não participa nas decisões e nem do planejamento da biblioteca, 

isso mostra uma tendência ao tradicionalismo. A profissional do Centro deixou vagas algumas 

respostas, por isso, não há como ter uma noção melhor se ela está mais voltada ao profissional 

moderno ou ao tradicional. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste trabalho não é criticar e nem enaltecer os bibliotecários tradicionais ou 

modernos e sim dar uma visão sobre ambos os aspectos desses profissionais atuantes em 

bibliotecas públicas, mostrando as características que são importantes para o melhor 

desempenho de suas atividades diárias e sempre visando o melhor atendimento ao usuário que 

procura a biblioteca em busca de informações. 

 

Espera-se que esse trabalho possa ser lido e refletido por antigos e novos profissionais da área 

de Bibliotecas Públicas e então aplicado os conceitos expostos para o crescimento constante 
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do espaço no qual está inserido e também para que os usuários possam contar com 

profissionais mais capacitados. 

 

Finalmente, propõe-se um novo estudo com maior amostragem a fim de verificar se as idéias 

relativas ao perfil moderno do bibliotecário contidas nesse trabalho possam ser confirmadas 

ou refutadas. 
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APÊNDICE A - BIBLIOTECA PÚBLICA DA ZONA SUL 
 
Questionário 
 
1. Idade: 39 anos 
 
2. Tempo de formação: 17 anos (Unirio) 
 
3. Quanto tempo trabalha na biblioteca: até um ano ( ) até dois anos ( ) até três anos ( ) até 
quatro anos ( ) mais de cinco anos (x) 
 
4. Domina alguma língua estrangeira: sim (x) não ( ) Qual? Inglês 
 
5. Participa ativamente nas decisões da biblioteca: sim (x) não ( ) Como? Escolhendo 
atividades, gerenciando as necessidades administrativas da unidade, comprando acervo, etc. 
 
6. Possui bom conhecimento dos recursos informacionais (fontes impressas e digitais): sim 
(x) não ( ) 
 
7. Utiliza recursos gerenciais no desenvolvimento da biblioteca: sim (x ) não ( ) – Há algum 
tipo de planejamento? Sim, compra de acervo, manutenção do mobiliário, equipamentos e da 
unidade. 
 
8. Está integrado no processo de educação continuada: sim ( ) não (x ) 
 
9. A biblioteca está atenta ao ambiente externo: sim (x) não ( ) – De qual forma? Através das 
atividades culturais que são mensalmente desenvolvidas. 
 
10. A biblioteca pública possui um papel importante na educação dos cidadãos: sim (x) não ( ) 
Por quê? Por que é através do nosso trabalho que a pessoa tem maior acesso a informação, o 
professor alfabetiza, junta as letras, nós ensinamos a ler, mostramos um mundo que não se 
aprende na “escola”, mas na escola da vida, mostramos que nas entrelinhas existe um outro 
universo, pois, quem lê é capaz de “entender” o mundo de outra forma, sua visão é ampliada. 
E isso se dá por diversas formas, pode ser as formas de apresentar um livro para o leitor, pode 
ser uma atividade cultural (contação de histórias, rodas de leitura/ poesia, oficina de 
artesanato, palestra), ou simplesmente uma boa conversa. 
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APÊNDICE B – BIBLIOTECA PÚBLICA DA ZONA OESTE  

 
Questionário 

 
1. Idade: 62 anos 

 
2.  Tempo de formação: 43 anos 

 
3. Quanto tempo trabalha na biblioteca: até um ano ( ) até dois anos ( ) até três anos ( ) até 

quatro anos ( ) mais de cinco anos (x) 29 anos 
 

4. Domina alguma língua estrangeira: sim (x) não ( ) Qual? Inglês 
 

5. Participa ativamente nas decisões da biblioteca: sim (x) não ( ) Como? Eu sou a 
responsável pela Biblioteca e as decisões da mesma são tomadas por mim e pela 
Coordenadoria de Bibliotecas. 
 

6. Possui bom conhecimento dos recursos informacionais (fontes impressas e digitais): sim 
(x) não ( ) 
 

7. Utiliza recursos gerenciais no desenvolvimento da biblioteca: sim (x) não ( ) – Há algum 
tipo de planejamento? Há um planejamento anual, que fazemos no final do ano e isto 
inclui alguns recursos gerenciais para melhor atender as necessidades da Biblioteca. 
 

8. Está integrado no processo de educação continuada: sim (x) não ( ) 
 

9. A biblioteca está atenta ao ambiente externo: sim (x) não ( ) – De qual forma? Sim, por 
meio de atividades e palestras sobre o meio ambiente. 
 

10. A biblioteca pública possui um papel importante na educação dos cidadãos: sim (x) não ( ) 
Por quê? Pois auxilia na formação educacional e cultural, através de eventos culturais que 
proporcionam o maior conhecimento dos usuários que não tem oportunidades, nem acesso 
a outros meios culturais. Oferecemos curso de contador  de histórias, curso de esperanto, 
curso de filmagem, encontro com escritores, exposições de datas comemorativas, etc. 
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APÊNDICE C - BIBLIOTECA PÚBLICA DA ZONA NORTE 
 

Questionário 
 
1. Idade: 58 anos 
 
2. Tempo de formação: 32 anos 
 
3. Quanto tempo trabalha na biblioteca: até um ano ( ) até dois anos ( ) até três anos ( ) até 
quatro anos ( ) mais de cinco anos (x) 
 
4. Domina alguma língua estrangeira: sim ( ) não (x) Qual? 
 
5. Participa ativamente nas decisões da biblioteca: sim ( ) não (x) Como? 
 
6. Possui bom conhecimento dos recursos informacionais (fontes impressas e digitais): sim 
(x) não ( )  
 
7. Utiliza recursos gerenciais no desenvolvimento da biblioteca: sim ( ) não (x) – Há algum 
tipo de planejamento? 
 
8. Está integrado no processo de educação continuada: sim ( ) não (x) 
 
9. A biblioteca está atenta ao ambiente externo: sim (x) não ( ) – De qual forma? 
Atualizando o acervo de acordo com os pedidos dos usuários. 
 
10. A biblioteca pública possui um papel importante na educação dos cidadãos: sim (x) não ( ) 
Por quê? Por que incentiva a leitura.
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APÊNDICE D - BIBLIOTECA PÚBLICA DO CENTRO 
 
Questionário 
 
1. Idade: 57 anos 
 
2. Tempo de formação: 29 anos 
 
3. Quanto tempo trabalha na biblioteca: até um ano ( ) até dois anos ( ) até três anos ( ) 
até quatro anos ( ) mais de cinco anos (x) 
 
4. Domina alguma língua estrangeira: sim ( ) não (x) Qual? 
 
5. Participa ativamente nas decisões da biblioteca: sim (x) não ( ) Como? 
 
6. Possui bom conhecimento dos recursos informacionais (fontes impressas e digitais): 
sim (x) não ( ) 
 
7. Utiliza recursos gerenciais no desenvolvimento da biblioteca: sim (x) não ( ) – Há 
algum tipo de planejamento? Centrado na Coordenação do Livro e da Leitura da 
Secretaria Municipal da Cultura - SMC. 
 
8. Está integrado no processo de educação continuada: sim ( ) não (x) 
 
9. A biblioteca está atenta ao ambiente externo: sim (x) não ( ) – De qual forma? 
 
10.  A biblioteca pública possui um papel importante na educação dos cidadãos: sim (x) 
não ( ) Por quê? Em todas as civilizações contemporâneas desenvolvidas, a biblioteca 
pública tem um papel relevante. A existência de espaços onde o conhecimento e as artes 
são compartilhados entre todos é indicador de valorização do cidadão e de preocupação 
com sua educação, sendo, inclusive, um dos indicadores pertinentes ao IDH. 
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