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RESUMO 

 

Toda profissão apresenta um código de ética que deve ser seguido. Esse código estabelece normas 
de ação e conduta que o profissional precisa conhecer e aplicar na sua rotina de trabalho e visa uma 
relação harmoniosa não apenas com os colegas de profissão, mas com todas as pessoas que se tem 
contato no ambiente profissional. O estudo a seguir traz uma breve reflexão sobre a ética e apresenta 
o Código de Ética do Bibliotecário e o Código de Ética determinado pela IFLA e contempla a relação 
entre alunos, profissionais e usuários, enquanto faz uma breve interlocução entre os códigos, com o 
objetivo de auxiliar o bibliotecário repensar suas rotinas éticas. Essa apresentação se faz necessária 
uma vez que, no período acadêmico, são poucas as oportunidades de abordar o tema Ética. A 
análise entre os códigos aborda a abrangência dos mesmos e os fatores que influenciam a conduta 
ética. Também enfatiza a importância da interlocução sobre o assunto. Por fim, aponta o êxito da 
pesquisa e as considerações dos autores relativo à interatividade entre os profissionais da 
informação, discentes e docentes.  

 

Palavras-Chave: Ética. Ética profissional. Ética do bibliotecário. 
 

ABSTRACT 

 

Every profession presents a code of ethics that must be followed. This code establishes norms of 
action and conduct that the professional needs to know and apply in their work routine and aims at a 
harmonious relationship not only with colleagues of profession, but with all the people who have 
contact in the professional environment. The following study provides a brief reflection about ethical 
and presents the Code of Ethics of the Librarian and the Code of Ethics determined by IFLA and 
contemplates the relationship between students, professionals and users, while making a brief 
interlocution between the codes, with the objective of assistingthe librarian to rethink his or her ethical 
routines. This presentation is necessary since, in the academic period, there are few opportunities to 
approach the Ethics theme. The analysis between the codes addresses their comprehensiveness and 
the factors that influence ethical conduct. It also emphasizes the importance of interlocution on the 
subject. Finally, it points out the success of the research and the authors' considerations regarding 
interactivity among information professionals, students and teachers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em qualquer lugar do mundo em que estivermos, falar sobre Ética pode 

levar a uma polêmica discussão. Cada região, cada cultura, cada religião tem a seu 

próprio e particular senso de conduta ética e moral. Todos os dias, todos nós 

passamos por dilemas e situações que medem a nossa conduta ética e moral, 

criando conflitos entre o que é certo e errado. O grande questionamento que surge 

diante desse conflito é a dúvida sobre o certo e o errado para cada indivíduo e qual o 

impacto que suas decisões e ações terão no ambiente ao redor. 

Todo profissional está atrelado ao código de ética respectivo à profissão que foi 

inserido logo após a graduação. O estudo a seguir aborda o Código de Ética do 

Bibliotecário (CEB) criado no III Congresso de Biblioteconomia e Documentação, 

realizado em Curitiba de 08 a 15 de Janeiro de 1961 e o Código de Ética da 

Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (ou 

International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA), publicado 

pela mesma em 2002 como um manual que reforça a maneira de se comportar no 

ambiente de trabalho. 

A pesquisa tem como objetivo estabelecer uma interlocução entre o CEB e o 

Código da IFLA, ressaltando a importância da discussão sobre a ética e conduta 

moral do profissional da informação, além de procurar apresentar os códigos aos 

alunos dos cursos de graduação da área, dando ênfase a necessidade e seriedade 

da discussão sobre o tema desde os primeiros semestres. 

2 METODOLOGIA 

De acordo com os objetivos, trata-se de uma pesquisa de caráter 

exploratório. Pesquisas de caráter exploratório são investigações de pesquisa 

empírica cujo objetivo é a formulação de questões com a finalidade de desenvolver 

hipóteses e aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). Essa pesquisa se justifica pelo seu caráter exploratório na medida 

em que busca desenvolver e incentivar a discussão sobre a conduta ética do 

profissional da informação, sendo essa uma questão pouco explorada na literatura. 
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De acordo com os procedimentos técnicos utilizados, essa pesquisa é de 

cunho bibliográfico e documental, na medida em que utiliza-se de documentos 

elaborados por instituições acerca do conceito de ética e moral, ética profissional e 

ética na biblioteconomia. Além disso, essa pesquisa também é caracterizada como 

bibliográfica, na medida em que incorpora conceitos oriundos da literatura. 

O levantamento bibliográfico foi realizado no portal de periódicos Scielo e no 

catálogo online da biblioteca Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Não 

foi delimitado período de tempo para a pesquisa. 

3 ÉTICA E MORAL: CONCEITOS NA LITERATURA  

O debate sobre a ética e moral não é um estudo recente e data desde os 

primeiros filósofos da humanidade, como Sócrates (469 a.C. - 399 a.C), Platão (428 

a.C. - 348 a.C.) e Aristótoles (384 a.C. - 322 a.C). Esses grandes pensadores 

abordaram a ética no sentido do autoconhecimento, do espiritual e do bem a si 

próprio (VALLS, 1994). Mais tarde a ética foi abordada também por filósofos como 

Immanuel Kant (1724 - 1804) e Karl Marx (1818 - 1883) que trouxeram uma ética 

mais contemporânea, voltada mais para a sociedade do que para o indivíduo. Esses 

pensadores e filósofos criaram vertentes e segmentos da ética e da moral, mas 

mesmo nos dias atuais a ética é algo que todos pensam saber o que é, todos sabem 

que existe, mas ninguém sabe realmente explicar (VALLS, 1994). No Dicionário de 

Filosofia o autor Abbagnamo (2007, p. 442) ressalta que: 

Existem duas concepções fundamentais dessa ciência: 1- a que a considera 
como ciência do fim para o qual a conduta dos homens deve ser orientada e 
dos meios para atingir tal fim, deduzindo tanto o fim quanto os meios da 
natureza do homem; 2- a que a considera como a ciência do móvel da 
conduta humana e procura determinar tal móvel com vistas a dirigir ou 
disciplinar essa conduta. Essas duas concepções, que se entremesclaram 
de várias maneiras na Antiguidade e no mundo moderno, são 
profundamente diferentes e falam duas línguas diversas. A primeira fala a 
língua do ideal para o qual o homem se dirige por sua natureza e, por 
conseguinte, da "natureza", "essência" ou "substância" do homem. Já a 
segunda fala dos "motivos" ou "causas" da conduta humana, ou das "forças" 
que a determinam, pretendendo ater-se ao conhecimento dos fatos. 

Podemos observar de acordo com o autor um pequeno desvio tanto no 

conceito quanto na forma de abordar o assunto “ética”, desde os grandes filósofos 
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da antiguidade até os mais modernos. Isso se dá justamente pelo fato que a ética 

deixa de ser aceita como algo inato da humanidade para se tornar algo empírico da 

vida em sociedade. Nessa nova abordagem a ética e moral se mesclam, interferindo 

tanto no pensamento quanto na ação das pessoas. De acordo com Abbagnamo 

(2007) a Moral é parte da Ética, uma conduta regida por regras ou normas e na 

literatura esses conceitos são, muitas vezes, considerados sinônimos. Já o autor 

Dall’agnol (2008) aponta que para muitos pensadores a ética é sinônimo de 

costume, enquanto a moral seria equivalente à convicção. 

Outhwaite e Bottomore (1996) afirmam que a ética é atribuída a avaliação do 

caráter de indivíduos e grupos sociais, atribuindo moralidade quando se refere às 

obrigações e deveres que regem a ação individual. No aspecto social a ética pode 

surgir em três níveis diferentes. 

(1) Diferentes sistemas de crenças e condutas éticas podem formar o objeto 
de estudo da teoria social; (2) as teorias sociais podem fazer alegações 
metaéticas quanto aos status lógico e epistemológico de manifestações 
éticas; e (3) as teorias sócias podem comprometer-se com pontos de vista 
éticos substantivos (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 278). 

Além do aspecto social e filosófico, outro exemplo da influência da ética e da 

moral está o aspecto religioso. O autor Dall’agnol (2008) exemplifica esse aspecto 

com a proposta das pedras dos 10 mandamentos, escrita por Deus e entregue a 

Moisés, segundo a bíblia. Esses 10 mandamentos são uma lista de conduta, que 

estabelece um conceito moral que o devoto da religião deve seguir para alcançar a 

graça de ascender ao céu depois de desencarnado, caso contrário terá a alma 

banida para o inferno, condenada ao tormento eterno. Um desses mandamentos, o 

quinto, diz respeito à vida, e pede: “Não Matar (nem causar outro dano, no corpo ou 

na alma, a si mesmo e ao próximo)”. É possível perceber que esse mandamento 

sagrado traz junto uma série de questões conflitantes de acordo com a doutrina 

religiosa e a moral, como no caso de suicídio, autodefesa, aborto e eutanásia. 

Para Chauí (1995) a moral pressupõe uma distinção fundamental entre o 

permitido e o proibido enquanto a ética pode ser vista como um padrão de conduta. 

A ética relaciona-se com as regras e normas impostas pela vida em sociedade, 

enquanto a moral pode ser vista como o sentimento, a consciência de até onde se 
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pode agir, respeitando ou não as regras morais. “O campo ético é, assim, constituído 

pelos valores e pelas obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, isto 

é, as virtudes. Estas são realizadas pelo sujeito moral, principal constituinte da 

existência ética” (CHAUÍ, 1995, p. 337). 

Para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente, isto 
é, aquele que conhece a diferença entre bem e mal, certo e errado, 
permitido e proibido, virtude e vício. A consciência moral não só conhece 
tais diferenças, mas também reconhece-se como capaz de julgar o valor 
dos atos e das condutas e de agir em conformidade com os valores morais, 
sendo por isso responsável por suas ações e seus sentimentos e pelas 
consequências do que faz e sente. Consciência e responsabilidade são 
condições indispensáveis da vida ética (CHAUÍ, 1995, p. 337). 

Sendo do ponto de vista filosófico, social ou religioso, a ética e a moral fazem 

parte do dia-a-dia de todo ser humano, independente da sua origem, credo ou etnia. 

Segundo a autora Chauí, (1995, p. 335): 

O senso e a consciência moral dizem respeito a valores, sentimentos, 
intenções, decisões e ações referidos ao bem e ao mal e ao desejo de 
felicidade. Dizem respeito às relações que mantemos com os outros e, 
portanto, nascem e existem como parte de nossa vida intersubjetiva. 

Portanto, sendo empírica ou inata, sinônimos ou não e apesar das 

divergências na literatura, não podemos negar a existência da Ética e da Moral. Não 

é diferente no âmbito profissional. 

4 ÉTICA PROFISSIONAL 

A ética profissional compreende um conjunto de normas, condutas e valores 

adotados por organizações e/ou instituições com o objetivo de tornar a convivência 

no ambiente de trabalho o mais agradável e produtivo possível. Normalmente é o 

que define como deve ser o comportamento das pessoas enquanto dura a jornada 

de trabalho, como afirma Souza e Stumpf (2009, p. 101): “Pode-se afirmar, então, 

que a Ética profissional é produtora e é produzida em um lugar social, no qual se 

desenrolam as atividades executadas pelos integrantes de uma categoria 

profissional”. 

A origem da ética profissional também não é um conceito atual: 

A ética profissional também teve suas origens na Grécia Antiga, no período 
em que as organizações do trabalho não eram norteadas pelas profissões e, 
sim, pelo trabalho escravo. No século XX, mais especificamente na década 
de 80, a ética profissional surge nas empresas, devido à redução das 
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hierarquias, o que, consequentemente, fez diminuir a autonomia das 
pessoas. (MISCHIATI, VALENTIM, 2005, p. 213). 

Algumas áreas têm o seu código de ética já definido e seus profissionais 

atuantes devem respeitá-la. Um bom profissional, precisa ter ótimas habilidades 

técnicas e tem que zelar pelo bom funcionamento da instituição, utilizando sempre a 

ética a favor de todos e não apenas de si. Um excelente profissional, se não souber 

distinguir o que é certo ou errado, se não estiver em harmonia com o grupo e o 

ambiente de trabalho pouco traz de benefício para a organização ou para si mesmo 

(MAIA; GODOI, 2014). 

Dividindo a ética em dois segmentos, o autor Souza (2007) aborda o assunto 

como conjuntos de princípios que são invocados para auto compreensão para 

orientação da própria conduta e escolhas ou apenas para normatização da conduta 

humana.  

Enquanto o primeiro caminho supõe uma sociedade constituída por 
indivíduos capazes de auto-interrogação, o segundo supõe uma sociedade 
composta por elementos em estado de dependência ou semi-infância, 
propensos a serem mandados e subjetivamente pouco preparados para a 
negociação e expressão das próprias vontades em relação aos fenômenos 
que determinam suas existências. A partir dessa consideração, pode-se 
levar em conta que há dois modos de expressar o que é a ética e, por isso, 
que há ações correspondentes a essas expressões. Embora isso esteja 
configurado para o âmbito geral da ética, pode também ser tomado para o 
âmbito mais particular do que é chamado de ética profissional e, mais 
especificamente, no caso desta reflexão, para a ética do profissional 
bibliotecário (SOUZA, 2007, p. 137). 

Esses segmentos refletem a postura de um profissional de qualquer área, 

mas enfatizando o âmbito da biblioteconomia, a postura ética é de grande 

importância uma vez que o bibliotecário desde a formação lida com pessoas seja 

nos grupos de trabalho, colegas de sala de aula, alunos de vários períodos e cursos 

e professores que, em muitos casos, priorizam trabalhos acadêmicos com ações 

sociais, colocando o discente em contato com a comunidade e grupos de 

vulnerabilidade. 

Souza e Stumpf (2009) afirmam que a prática do discurso ético para o 

profissional Bibliotecário é uma necessidade de grande relevância atualmente, mas 

ressaltam que há uma falta de sintonia entre o discurso ético oficial da categoria 

bibliotecária brasileira e o seu discurso corrente sobre as práticas profissionais. Isso 
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se deve ao fato do reflexo social em que as profissões são construídas, sofrendo a 

influência de razões econômicas ou por razões sociais e políticas (SOUZA; 

STUMPF, 2009). 

5 O CÓDIGO DE ÉTICA DO BIBLIOTECÁRIO (CEB) DO CONSELHO 

FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA (CFB) 

O Código de Ética do Bibliotecário (CEB) foi criado no III Congresso de 

Biblioteconomia e documentação, realizado em Curitiba de 08 a 15 de Janeiro de 

1961 (MATTOS, 1977). Com o passar dos anos e do desenvolvimento da profissão 

do bibliotecário no país, periodicamente o código passa por reformulações, não na 

sua essência, mas visando seu aperfeiçoamento e atualização (MATTOS, 1977). O 

CEB é quem estabelece as normas de conduta a serem seguidas pelos 

bibliotecários sejam eles atuantes em Unidades de Informação ou docentes em 

universidades e faculdades, visando uma boa convivência entre colegas de trabalho 

e determina a relação do profissional com o usuário2.  

Na SEÇÃO II, voltada para os deveres e obrigações, o Art.5º o CEB aborda 

a conduta do relacionamento entre os formados bibliotecários: 

a) ser leal e solidário, sem conivência com erros que venham a infringir a 
ética e as disposições legais que regem o exercício da profissão; b) evitar 
críticas e/ou denúncias contra outro profissional, sem dispor de elementos 
comprobatórios; c) respeitar as idéias de seus colegas, os trabalhos e as 
soluções, jamais usando-os como de sua própria autoria; d) evitar 
comentários desabonadores sobre a atuação profissional; e) evitar a 
aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha 
desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da 
classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditaram referido 
procedimento; f) colaborar com os cursos de formação profissional, 
orientando e instruindo os futuros profissionais; g) tratar com urbanidade e 
respeito os colegas representantes dos órgãos de classe quando no 
exercício de suas funções, fornecendo informações e facilitando o seu 
desempenho; h) evitar, no exercício de posição hierárquica, denegrir a 
imagem de profissionais subordinados e outros colegas de profissão (CFB, 
2002). 

É possível notar como a relação pessoal é valorizada, mas isso não é uma 

novidade no que diz respeito à forma de conduta de qualquer profissional. O 

                                            
2 Atualmente o termo “usuário” é considerado para alguns profissionais da área como 

obsoleto, sendo substituído pelo termo “Interagente”, mas essa substituição não é considerada oficial. 
O termo “usuário” será mantido nesse artigo por ser mais comum e estar em vigor (N. A.). 
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interessante é que o modo de se comportar, as atitudes e o papel do bibliotecário 

não são rígidas e estáticas. Elas dependem do comportamento do usuário, das 

atitudes de outros profissionais com quem convive e, principalmente, depende de 

como a informação é tratada e mediada em vários aspectos, como tecnologia, época 

e formato. O autor Souza (2001) dá ênfase nesse ponto afirmando que “O perfil do 

bibliotecário necessário ao país, de 1930 a 2000, certamente foi sendo alterado 

conforme quaisquer variáveis que se tome para análise”. Desse ponto de vista torna-

se é possível perceber a importância da necessidade de abordar a ética profissional 

e o CEB desde os primeiros períodos da formação acadêmica, de forma que o 

conceito da ética profissional esteja atual e em conformidade com a época vivida 

pelo discente. 

Ainda na SEÇÃO II, o Art.7º contempla a relação profissional/usuário: 

a) aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance no atendimento ao público, 
não se recusando a prestar assistência profissional, salvo por relevante 
motivo; b) tratar os usuários e clientes com respeito e urbanidade; c) 
orientar a técnica da pesquisa e a normalização do trabalho intelectual de 
acordo com suas competências (CFB, 2002). 

Com um parágrafo bem menor, o CEB estabelece pouco no que diz respeito 

à convivência do bibliotecário com o usuário frequentador de uma UI. Nesse ponto, o 

CEB parece perder um pouco da essência se levarmos em conta a prática do 

bibliotecário, uma vez que as posturas apontadas podem muito bem serem vistas 

como uma conduta social. Em outras palavras, o item “b” diz para tratar os usuários 

e clientes com respeito e urbanidade; essa responsabilidade se enquadra para o 

bibliotecário, tanto como para qualquer funcionário da UI (segurança ou serviços 

gerais, por exemplo), ou mesmo para qualquer frequentador que, por ventura, seja 

abordado por outro usuário enquanto realiza sua pesquisa.   

Conforme Souza e Stumpf (2009, p. 107) afirmam: “A relevância das 

considerações sobre ética e cidadania está, nos dias atuais, no sentido de se buscar 

compreender sua estreita vinculação com o sentido de solidariedade”. 

As ações sociais promovidas durante a graduação não podem ser 

desmerecidas. Tais ações preparam o aluno para uma realidade fora do âmbito 

acadêmico que mais cedo ou mais tarde terá que ser enfrentada. Porém é 

impossível deixar de notar o conflito gerado entre o meio acadêmico, a prática 
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profissional e o próprio CEB, uma vez que as aulas enfatizam a relação 

profissional/usuário, mas pouco se fala de convivência profissional entre colegas, 

enquanto o CEB diz tanto sobre deveres entre profissionais, mas dedica tão pouco 

ao como devemos interagir com o usuário. 

6 O CÓDIGO DE ÉTICA IFLA 

A IFLA é uma organização que congrega pessoas e associações do mundo 

inteiro interessadas no aperfeiçoamento das bibliotecas e das questões da 

biblioteconomia (CAMPELLO, 2000). 

A IFLA publicou em 2012 um código de ética próprio. Na verdade como a 

IFLA mesmo define é um manual que não tem como objetivo substituir o CEB ou 

qualquer outro código em vigor de qualquer região, mas algumas recomendações 

que devem ser levadas em consideração durante a atuação profissional do 

bibliotecário (IFLA, 2012). Tal código é bem mais atual, contemplando as tecnologias 

existentes para pesquisa e mediação da informação e abrange não apenas a 

biblioteconomia, mas também a Ciência da Informação.  

Ele é dividido em 6 itens, resumidos no Quadro 1: 

Quadro 1: Resumo do Código de ética da IFLA. 

 
Tópico do código de ética da 

IFLA 
Abordagem 

1 Acesso à informação 
Acesso à informação para o público em geral; práticas e 
recursos que o profissional da informação pode usar para 
garantir tal acesso de forma rápida e gratuita. 

2 
Responsabilidades para com os 
indivíduos e para a sociedade 

Mediação da informação independente de idade, nacionalidade, 
crença política, condição física ou mental, gênero, 
descendência, educação, renda, condição imigratória ou de 
asilo, situação matrimonial, origem, raça, religião e orientação 
sexual. 

3 
Privacidade, sigilo e 
transparência 

Privacidade pessoal e a proteção de dados pessoais, 
necessariamente compartilhadas entre indivíduos; 
transparência e confiabilidade na mediação da informação. 

4 
Acesso aberto e propriedade 
intelectual 

Melhor acesso possível à informação, em qualquer mídia ou 
formato; direitos autorais; incentivo a tornar de acesso aberto o 
máximo possível de informação.  

5 
Neutralidade, integridade 
pessoal e habilidades 
profissionais 

Neutralidade e postura imparcial em relação à coleção, acesso 
e serviço; princípio de neutralidade relativo aos usuários. 

6 
Relação colega e 
empregador/empregado 

Conduta entre profissionais da informação. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em IFLA, 2002. 
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É interessante observar que o código, ou manual, da IFLA dá um destaque 

especial ao termo “Profissional da Informação”. Esse fato se deve às várias 

vertentes que a CI aborda atualmente, como por exemplo, o profissional da 

Inteligência Competitiva, o profissional Arquivista, o Cientista da Informação além do 

Bibliotecário. Embora cada uma dessas áreas possua seu código de ética próprio, o 

manual da IFLA generaliza todos como profissionais da informação.  

7 INTERLOCUÇÃO ENTRE A ÉTICA DA IFLA E O CEB 

Para fins de interlocução, é válido lembrar que a época de composição entre 

ambos os códigos é de aproximadamente 40 anos e que o CEB foi elaborado pelo 

CFB, portanto é um código que contempla o profissional brasileiro, enquanto o 

código da IFLA é um manual internacional, adotado por profissionais ligados a 

instituição em várias regiões do mundo. Também é importante ressaltar que o CEB 

foi atualizado e revisado desde sua publicação nos anos 60, acompanhando a 

evolução da atuação profissional. 

O código da IFLA é de certa forma mais abrangente, mas na sua visão geral 

não substitui o CEB. A diferença de épocas em que foram criados pode ser 

considerada o maior divisor entre os dois, visto que o CEB, não tinha acesso aos 

praticamente infinitos recursos tecnológicos de mediação da informação disponíveis 

hoje, graças à ascensão da internet. Essa explosão bibliográfica digital traz 

benefícios e transtornos em proporção igual, e afeta a conduta ética do bibliotecário 

de várias maneiras. Isso se deve a diversos fatores como mudança de tecnologia 

constante, acesso fácil e irrestrito a conteúdo protegido por direitos autorais, 

disseminação precoce de informação e, muitas vezes, imprecisas e/ou incorretas. 

Esse fato é observado pelos autores Souza e Stumpf (2009) quando apontam que a 

tecnologia de produção avança mais rápido que os meios de proteger legalmente as 

produções. 

A tecnologia é um catalisador de mudanças particularmente importantes e 
pungentes para as bibliotecas, uma vez que cria novas necessidades e 
altera velhos e sólidos paradigmas estabelecidos ao longo de muitos 
séculos. A decorrência maior desta transição é que a informação torna-se 
cada vez menos ligada ao objeto físico que a contém. As poucas décadas 
de tecnologia digital já estão provocando transformações aceleradas 
(SOUZA; STUMPF, 2009, p. 109). 



 

 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

11 
 

Outro ponto que deve ser observado é que o CEB se refere principalmente 

ao bibliotecário de UI e profissionais docentes de universidades e faculdades, 

enquanto o código da IFLA expande a área de atuação do profissional da 

informação. Ambos os códigos concordam no que diz respeito à convivência 

profissional e acadêmica do ponto de vista ético, enfatizando o respeito entre 

colegas de profissão e usuários além de que a prática profissional do bibliotecário no 

Brasil construiu o seu código de ética profissional que se manifesta como um 

conjunto de normas de cumprimento obrigatório e é frequentemente incorporado à 

lei pública (SOUZA; STUMPF, 2009, p. 101).  

Destacam-se duas matrizes de discurso ético na prática bibliotecária. Numa 
perspectiva, a Prescritiva, o Estado dita a atuação profissional e controla 
suas práticas diretamente, que é o caso brasileiro. Na outra perspectiva, a 
Procedimental, o Estado concede a prática para a categoria, que corre 
todos os riscos do compromisso que assume com a sociedade (SOUZA; 
STUMPF, 2009, p. 108). 

A principal colaboração do CEB e do manual criado pela IFLA destacam-se não 

apenas pelo seguimento da Lei. As diretrizes éticas tem o objetivo de orientar o 

profissional no sentido de apresentar os princípios éticos biblioteconômicos, para 

que as atividades desenvolvidas por seus profissionais não contemplem interesses 

pessoais, mas sim, representem uma contribuição à coletividade (SOUZA; STUMPF, 

2009, p. 109). 

Aqui é possível enfatizar a importância da participação em eventos 

acadêmicos da área, como uma forma de interação maior entre alunos e professores 

de várias regiões e culturas diversas, como forma de discutir paradigmas, expor 

opiniões e discutir mudanças.  

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ética não é um assunto fácil de ser abordado. A discussão ética traz muito 

do indivíduo, portanto pode divergir muito de um ser humano para outro. No âmbito 

profissional não é diferente. É caracterizado como dever de qualquer profissional 

seguir a conduta ética determinada pela sua profissão assim que graduado e 

inserido na vida profissional. Abordando a postura profissional do Bibliotecário, 

percebe-se que ele lida no seu dia-a-dia com diversas situações que desafiam sua 
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postura, podendo colocar em conflito sua conduta moral, inclusive no período de 

graduação. Excesso de autoridade, falta de liderança, tecnologia em constante 

mudança e muitas vezes a falta de preparo e/ou comprometimento do profissional, 

são alguns dos desafios que precisam ser superados e colocados em pauta, 

mediante estudos e criações de técnicas que tornem possível essa superação. 

Destaca-se também a importância da apresentação de ambos os códigos de ética, 

em sala de aula, eventos da área ou debates promovidos pelos centros acadêmicos, 

por exemplo, gerando interesse pelo assunto, tanto por alunos quanto por qualquer 

profissional atuante na área. 

O objetivo do estudo foi cumprido com êxito, apresentando o CEB criado 

para o bibliotecário atuante em ambiente nacional, elaborado pelo CFB e fazendo 

um breve resumo do Código de Ética elaborado pela IFLA, que abrange profissionais 

de várias regiões do mundo, criando entre docentes e discentes da área da Ciência 

da Informação conceitos e parâmetros para fins de interlocução. 

O ponto principal que pode ser observado durante a pesquisa é que tanto a 

conduta ética do bibliotecário em relação ao ambiente e convivência profissional 

quanto o que diz respeito à interação com o usuário são muito semelhantes no que 

se refere ao contato com pessoas e merecem uma atenção maior em estudos 

futuros assim como a relação docente/discente também é passível de um estudo 

mais aprofundado futuramente, com o objetivo de proporcionar debates, 

despertando cada vez mais o interesse sobre o assunto pelo profissional, 

professores, alunos e instituições, tirando o bibliotecário da zona de conforto no que 

diz respeito à conduta ética e moral da profissão. 
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