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 RESUMO  
 
O presente trabalho visa demonstrar as mudanças ocorridas na vida do bibliotecário no 

decorrer dos anos. Do bibliotecário antigo carregador de documentos e livros para o gestor de 

informações foram anos e revoluções tanto nos livros, nas bibliotecas e no próprio fazerdo 

bibliotecário. No tocante ao item livro apresentou-se o histórico e o papel dele na transmissão 

conhecimento e o poder que a escrita exerceu no passado e até hoje na vida das civilizações. 

Abordamos diversos aspectos entre os registros conformes, os rolos de tiras, os sanfonados, 

etc. No subitem bibliotecas demonstramos o papel dela na vida dos usuários e povos antigos e 

atuais, dando destaque para a biblioteca de Alexandria, as monásticas, virtuais e públicas 

(escolares e universitárias), além de sua classificação. O terceiro elemento construtor desse 

trabalho é o profissional bibliotecário frisamos a evolução, o uso das TICS e marketing no 

processo de comunicação entre o bibliotecário e os usuários reais e virtuais. Abordamos 

mudanças ocorridas na vida do bibliotecário referendadas pela Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO/2002), as rotinas e procedimentos com colaborações de diversos teóricos 

nesses procedimentos e esclarecimentos.  

 
Palavras-chaves: Livros, bibliotecário, biblioteca, mudanças, TCI, passado epresente. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work aims to demonstrate the changes in the life of the librarian over the years. 

The old librarian document loader and books for the information were years and revolutions 

in both books, in libraries and on the curriculum librarian. With regard to item book the 

history and his role in transmitting knowledge and power that writing has exercised in the past 

and even today in the lives of civilizations. We discuss various aspects between the logs, the 

rolls of cops, even gusseted, etc. In sub-item libraries demonstrate her role in life of users and 

people past and present, giving prominence to the library of Alexandria, the monastic public 

and virtual (schools and universities), in addition to its classification. The third element of this 

work is the professional constructor librarian we stress evolution, the use of ICTs and the 

marketing communication process between the librarian and the real and virtual users. 

Approach changes in the life of a librarian referred by the CBO (2002), the routines and 

procedures with collaborations with various theorists in these proceedings and clarification. 

Anyway, the history of both the written, informational and holders of his main handler: the 

Librarian. 

 
Key words: books, librarian, library, changes, TCI, past and present. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Em tempos de modernidade e modernização faz-se necessário verificar a 

contribuição do Bibliotecário no contexto da informação aprendida pelos alunos e usuários 

das bibliotecas, assim como fomentar uma discussão no papel deste diante das novas 

tecnologias a serviço da informação. 

 Este trabalho apresenta a importância da Biblioteca em utilizar técnicas de gestão 

novas assim como nortear os caminhos dos futuros acadêmicos da área de Biblioteconomia 

terão ao dispor dos conteúdos expostos em nossa redação orientados pelos teóricos e 

educadores consultados tais como: Barros (2008),Cunha (2002), Ferreira (2011), Lyon 

(2011), (Macedo) (2005), Rizzatto (2010) eoutros, além  destes verificarmos informações 

pertinentes segundo a CFB/CRBS, o perfil profissional e as competências dos Bibliotecários 

diante das  novas tecnologias e por fim identificar as mudanças ocorridas como gestores das 

informações tecnológicas virtualmente e no contato com os usuários presentes.  

 Trataremos de apresentar, por um lado, aBiblioteca, nos moldes contextualizados 

dos antigos arquivos de documentos, informações, e por outro o impacto das novas 

tecnologias da informação e comunicaçãono fazer do Bibliotecário como gestor da 

informação. 

                    O textoaqui propõe, também, traçar o perfil de gestor da informação exercido 

pelo bibliotecário moderno, assim como verificar as mudanças ocorridas tanto no processo de 

armazenagem dos dados relacionados aos livros e periódicos produzidos pela sociedade, 

como nos mecanismos de informações utilizados para melhorar o processo de busca das 

informações produzidas.  

                  Torna-se relevante ressaltar que a responsabilidade do profissional bibliotecário 

pode tornar o ambiente propício à participação dos usuários virtuais e reais. No entendimento 

de Cavalcanti (2007, p.1) “é fundamental o papel do bibliotecário, refletir a sua prática, num 

movimento de reflexão-ação-reflexão”. Isto, via de regra, possibilita que sua atuação 

profissional apresente perspectivas que contribuirão para a sociedade como novas posturas, 

deixando de lado a improvisação para assumir atitudes planejadas e coordenadas.  
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1.1 O PROBLEMA 
 

 Os bibliotecários precisam estar sempre se remodelando para que possam 

acompanhar as novas tendências e assim estarem aptos a administrar a informação de maneira 

eficaz. Com o grande fluxo informacional advindo da internet, o bibliotecário nesse contexto 

atual precisa se aprimorar constantemente, colocando em prática suas habilidades 

gestacionais, favorecendo assim os usuários na busca por informação. Os textos pesquisados 

nortearam nosso trabalho no sentido de verificar quais foram as mudanças pertinentes nesse 

novo perfil de bibliotecário.  

 O presente trabalho partiu da seguinte questão: Como o bibliotecário se torna 

relevante, frente as mudanças ao passo que se torna gestor da informação e do conhecimento? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 
 Os textos pesquisados nortearam nosso trabalho no sentido de verificar quais as 

mudanças pertinentes no trabalho do Bibliotecário moderno, como se dá essa gestão de 

informações junto aos usuários presentes e virtualmente falando.  

 O trabalho do Bibliotecário moderno no atendimento aos usuários que frequentam 

a Biblioteca virtual e presentes no dia a dia do seu trabalho como gestor de informações e 

novos produtos é nosso foco de atenção maior. 

 Os textos pesquisados nortearam nosso trabalho no sentido de verificar quais as 

mudanças pertinentes no trabalho do Bibliotecário moderno, como se dar essa gestão de 

informações junto aos usuários presentes e virtualmente falando.  

 Esse tema tem sido discutido nos últimos anos por vários estudiosos e em nosso 

trabalho utilizaremos da discussão de Lyons (2011), Macedo (2005), Almeida Júnior (2000), 

Rizzatto (2010), Molinaro (2013), Ferreira (2011) e outros.  

 O Bibliotecário moderno desempenha uma nova função no contexto nacional e 

mundial que é gestor de informações, que sem sombra de dúvida vai além daquelas exercidas 

pelo bibliotecário aos moldes dos anos anteriores ao uso das ferramentas da computação. Há 

esse respeito devemos frisar que em nosso trabalho tentaremos pontuar as diferentes funções 

exercidas no espaço de tempo ocorridas em pouco mais de 50 anos de inovação tecnológica. 
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Para textualizar usaremos dos discursos dos teóricos que sustentaram nossa tese que o uso dos 

computadores e softwares atuais ajudaram a dinamizar e agilizar o trabalho dos bibliotecários 

como um todo.  

 Este trabalho dentro da minha graduação tem uma relevância crucial não só pelo 

fato de ela contribuir com informações pesquisadas como também pelo crescimento 

profissional.  

1.3OBJETIVO 
 
 Nesse trabalho de conclusão de curso o objetivo é verificar as mudanças ocorridas 

no dia a dia das bibliotecas e como o bibliotecário, atualmente conhecido como gestor da 

informação, tem se remodelado para gerir essas transformações e se manter no mercado de 

trabalho. 

1.4METODOLOGIA 
 

 Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica, a qual utilizamos 

documentos disponíveis na internet e em bibliotecas. Foram identificados inúmeros 

documentos que tratavam do assunto. Depois de analisados seus conteúdos, fizemos uma 

seleção dos que mais se afinavam com os objetivos deste trabalho.  Chegamos ao final com 

cerca de 44referências bibliográficas com as quais trabalhamos para realizar essa pesquisa. 
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2 O LIVRO 
 

 Os pesquisadores e estudiosos do mundo antigo acreditavam que os livros eram 

lidos em voz alta ou declamados para o público por oradores treinados. Assim sendo,para a 

leitura era necessário ter uma excelente performance. Foram os monges na Europa medieval 

que gradualmente adotaram a leitura silenciosa como forma de devoção. Eles sedimentaram 

os textos em pontuações e colocaram espaços entres as palavras. Essa mudança proporcionou 

aos oradores menos experientes que lessem os textos em voz alta com mais facilidade. Faz 

parte da evolução do livro a lenta passagem da leitura oral para a escrita silenciosa.  

 O livro na visão de alguns estudiosos e algumas civilizações mais antigas tinha o 

poder mágico. Sabemos que: “o livro não precisa de baterias para se manter, não pode ser 

infectado por vírus e quando é fechado não necessita de ser salvo como os dados de um 

computador, tablete ou qualquer texto no mundo virtual ou eletrônico”. Para alguns autores, e 

entre ele citamos Lyons(2011):  

O livro sempre foi muito mais do que uma ferramenta útil. Entre outras 
coisas, ele pode ser um instrumento pedagógico, uma fonte de inspiração 
religiosa e uma obra de arte. Ele foi base de religiões e fonte de imenso poder 
político. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo – três das grandes 
religiões do mundo – estão centrados em livros sagrados. Grandes Estados e 
impérios em todo o mundo derivaram enorme poder de textos escritos, que 
registravam a tributação ou delineavam códigos e decisões jurídicas. 
(LYONS, 2011, p.7) 

                      Para se entender a evolução do livro é necessário entender que umas das 

primeiras revoluções do livro foi a invenção do códice, que teve origem no mundo cristão dos 

séculos II e III, quando o livro deixou de ser um rolo, ou volumen, e tornou-se uma coleção e 

folhas individuais frouxamente unidas entre si. O chamado códice na verdade era um livro 

com páginas a serem viradas, que modificava as longas tira de material a ser desenrolada. 

Muito diferente do livro depois da invenção da imprensa, o códice revolucionou o conceito do 

livro e nos deu uma nova forma material que pendurou por muitos séculos. Vejamos essa 

estória em pequenos recortes.  

2.1MESOPOTÂMIA DOS REGISTROS CUNEIFORMES 
 
O registro das escritas do homem passa por várias etapas e os antigos povos de 

nosso planeta deixaram seus vestígios escritos em paredes de cavernas e rochas.  
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Uma das escritas mais famosas é a cuneiforme, nascida na Suméria. Essa escrita 

com sistema de registro completamente codificado, têm-se notícia que por volta de 4º milênio 

a. C., localizada no Sul do atual Iraque, eram realizadas em templos.  

Para Lyons (2011, p.16 -17) ali, contadores registravam o patrimônio com uma 

espécie de argila mais ou menos do tamanho de um cartão de crédito. Esse processo de 

pressionar uma cunha na argila mole deu a esse sistema de escrita o seu nome moderno (em 

latim, cuneus significa “cunha”). Feitas as inscrições todas as placas eram secadas ao sol. 

Vindo a ser mais tarde chamada de escrita cuneiforme.  

Muito mais tarde, esse modelo de escrita passou a ser usada para outros fins. 

Como exemplo Lyons (2011) cita que eram usadas para registrar contratos jurídicos, 

inscrições dirigidas aos deuses e narrativas. Historiadores modernos descobriram que no 2º 

milênio a. C., existiam escolas para escribas, voltadas para o ensino da esotérica arte de 

escrever. Na década de 1950, arqueólogos descobriram uma delas em Nippur, perto do rio 

Eufrates.  

As citadas placas também eram usadas para registrar a literatura suméria, assim 

como mitos, hinos aos deuses e até piadas. Nos meados do século XIX e início do século XX, 

foram descobertas 25 mil placas em Nínive, que incluíam literatura épica e interpretações de 

presságios (horoscopia) na língua acadiana. As placas pertenciam à erudita biblioteca do rei 

Assurbanipal de Nínive (668 a 630 a.C.), que acabou por fornecer a versão assíria da epopeia 

de Gilgamesh. Essa epopeia de Gilgamesh fala de um rei mítico da cidade suméria de Uruk e 

de seus feitos na busca pela imortalidade. Nela inclui um episódio que lembra o dilúvio 

bíblico. Na mesopotâmia, como em muitas sociedades antigas, o alfabetismo era restrito a uns 

poucos profissionais.  

2.2CHINA ANTIGA E A ESCRITA 
 

 Para os pesquisadores entre eles Lyons (2011) a mais antiga escrita chinesa data 

de cerca de 1400 a.C. No entendimento desde cita que:  

Escavações no sitio de Xiaotun, à margem do rio Huan, norte da província de 
Henan, revelaram mais de 50 mil inscrições em carapaças de tartarugas, 
incorporando cerca de 4.500 caracteres diferentes (a escrita chinesa, na verdade, 
pode ser milhares de anos mais velha: símbolos semelhantes, desenterrados em 
2003, em jiahu, Henan, podem datar de 6600 a.C., mas a questão de determinar se 
podem ser classificados como escrita divide os especialistas). LYONS (2011, p.18).  
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 Sabe-se que este modelo de escrita chinesa primitiva tinha fins divinatórios. 

Pesquisadores afirmam que os primeiros livros escritos da China, em uso no século VI a. C., 

foram os Jiance ou Jiandu – rolos de tiras finas de bambu ou madeira, com inscrições em 

tinta indelével e presos por um cordão. O bambu era descascado e cortado em porções de 

comprimento de 20 cm e 70 cm. Eram divididas longitudinalmente, formando tiras com 

alguns centímetros de largura, que seriam depois secadas ao fogo e formariam placas 

individuais.  

 Esse processo gerava coluna vertical de caracteres, pois cada uma delas eram 

colunas. As tiras eram juntadas com cânhamo1, seda ou couro, formando livros que podiam 

ser enrolados em feixes. Fácil e vulneráveis à podridão e ao esmaecimento da tinta, os 

exemplares mais antigos são raros, mas a tecnologia chinesa foi utilizada e continuou em uso 

mesmo depois da invenção do papel.  

 O sábio Confúcio (551-479 a.C.) teve papel preponderante na difusão e 

importância no saber chineses popularizando os livros, transmitindo através destes 

astronomia, cartografia, filosofia e medicina.  

 Foi a seda quem deu agilidade a escrita chinesa. Ela foi amplamente usada como 

superfície de escrita, especialmente durante o período dos Estados Combatentes (475-221 

a.C.). O tecido era leve, resistente ao clima úmido da região do Yang –Tsé, absorvia bem a 

tinta e oferecia um fundo branco para o texto. Tinha uma vantagem e uma desvantagem. Era 

mais resistente, mas eram muitos caros em relação ao bambu – em alguns casos, textos 

importantes eram rascunhados para o bambu antes de serem passados para a seda.  

 A tradição chinesa atribui a invenção do papel a um eunuco da corte imperial 

chamado Cai Lun, em 105 d. C.   

 Segundo relatos de Lyons (2011, p. 18) o eunuco usou novos ingredientes, trapos 

velhos, cânhamo, casca de árvore e redes de pesca, para desenvolver um método de fabricação 

de papel basicamente similar ao usado hoje. As fibras eram mergulhadas em água até que os 

filamentos individuais se separassem, depois eram içadas com uma peneira de malha fina, 

formando uma camada de fibras entrelaçadas, que podia ser secada e alvejada.  

 O certo é que o papel levaria centenas de anos para substituir o bambu e a seda, 

mas no final do século II d. C., a corte imperial já o utilizava em quantidades significativas.  

                                                 
1 Cânhamo s.m. (lat. Cannabis). 1. Erva originária da Ásia, cujo caule fornece fibras utilizadas na indústria têxtil.  
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2.3GRÉCIA ALFABÉTICA 

 
 O alfabeto grego, desenvolvido nos séculos VI e VII a. C., era diferente dos 

primeiros sistemas de sinais por ser puramente fonético, isto é, ao contrário dos ideogramas 

chineses, o alfabeto representava os sons da voz humana. Essa forma de escrever dos gregos 

que encontrou uma maneira de transcrever vogais, consoantes e sílabas, produziram um 

sistema de sinais que acabaria por romper o monopólio da escrita pelos escribas.  

 O uso da escrita acabou por se desenvolver em Atenas a partir do século V a. C., 

mas outras cidades-estados, tais como Esparta, demoraram a fazer o mesmo. Nem mesmo em 

Atenas, os camponeses, escravos e a maioria das mulheres eram analfabetos, e os livros eram 

objetos raros.  

 Uma diferença existia entre as escritas semíticas e a grega. Ao contrário das 

línguas semíticas, escritas e lidas da direita para esquerda, o grego era escrito e lido da 

esquerda para a direta.  

 Tanto os gregos como os romanos usavam a scriptio continua, isto é, produziam 

textos contínuos, sem nenhum espaço entre as palavras nem interrupções para novos 

parágrafos.  

 Havia, por certo, pouco papel na Grécia antiga, e todos os tipos de material eram 

apropriados para a comunicação textual, inclusive pedaços de couro e pele de cobra. Já os 

atenienses rabiscavam anotações em cacos de cerâmica, isso era o seu papel de rascunho. Os 

documentos jurídicos desempenhavam um papel de crescente importância na vida ateniense, 

mas as bibliotecas e os arquivos desenvolveram-se lentamente.  

2.4ROMA DOS SELECIONADORES SEM LEITURA 
 

 Em Roma, as primeiras bibliotecas eram compostas de tesouros pilhados na 

guerra. Emilio Paulo (229 a 160 a.C.), por exemplo, apossou-se dos livros do rei macedônio 

Perseu e os levou para Roma. Sabe-se que nenhuma biblioteca pública foi estabelecida na 

cidade até a época de Júlio Cesar (100 a 44 a.C.) e de seu sucessor Augusto (63 a.C. a 14 

d.C.), que fundou a biblioteca de Apolo na colina do Palatino. Mas, figuras romanas 

proeminentes mantinham coleções privadas de livros.  
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 Mesmo tendo uma crescente e desenvolvida atividade com gosto pelos livros, os 

romanos aristocráticos continuavam a manter o prestigio da tradicional cultura literatura oral.  

 Os primeiros séculos da era cristã, o público romano leitor ampliou-se. Ovídio (43 

a.C. a 18 d.C.), escrevia não apenas para um círculo de amigos íntimos, mas para um público 

anônimo que incluía mulheres.  

 
 
2.5 OS LIVROS SANFONADOS JAPONESES 
 
 Os livros sanfonados, originários da China, chegaram ao Japão no período Heian 

(794-1191 d. C) e segundo os estudiosos eram conhecidos pelo nome de orihon. No geral, 

eram compostos de várias folhas de papel coladas em uma longa tira e depois dobradas 

alternadamente como uma sanfona. Alguns podiam ser feitos confeccionados com 

encadernação ou não, ou ainda, presos por um fio passado ao longo das bordas e arrematados 

com uma cobertura em painel, uma prancha de madeira ou uma proteção de papel grosso.  

 Em alguns casos, usavam um papel fino e lustroso feito de fibras de amoreira 

(torinokogami). A encadernação nesse estilo sanfonado talvez tenha sido inspirada pelos 

livros de folha de palmeira com textos budistas que circulavam nas rotas comerciais entre a 

Índia e a China.  

 A partir do século XII, os contos de Genji (Genji Monogatari), um longo romance 

em prosa de Murasaki Shikibu tornou-se um dos livros mais populares a surgir no formato 

sanfonado. Esse romance se trata da vida de Murasaki Shilibu (973 a 1031d.C.), uma dama da 

corte. Tinha 54 capítulos narrando a carreira e as aventuras amorosas do príncipe Hikaru 

Genji, filho de um imperador e de uma concubina, o qual devido a origem humilde da mãe, 

tem negado seu direito de sucessão ao trono.  

 Genji Monogatari era um favorito da corte, recitado em voz alta para o imperador, 

e era ilustrado em rolos e livros sanfonados decorados com elementos em prata e ouro. 

Alguns leques, moveis e biombos dobráveis surgiram com imagens de Genji Monogatari. Mas 

em 1650, surgiu a edição de Harusama Yamamoto, ilustrada com 227 xilogravuras. Nos dias 

atuais o Genji Monogatari pode ser lido em forma de mangá (história em quadrinhos 

japonesa), o que dá continuidade a uma tradição milenar na combinação de texto e imagem do 

que talvez seja o mais antigo romance do mundo.  

2.6O LIVRO DE KELLS, LIVRO DA HORA, O CORÃO E O HEBRAICO 
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 O florescimento da cultura irlandesa na Europa e nas ilhas Britânicas entre os 

séculos VII e IX deu-se devido à vinda dos monges irlandeses. Os scriptoria monásticos 

irlandeses desenvolveram um estilo artístico especifico, conhecido como “insular”. Segundo 

os pesquisadores uma de suas expressões mais esplendorosas encontram-se no livro de Kells.  

Este livro em formato grande contendo os Evangelhos, constituído de Fólios, destinava-se ao 

altar. Fora iniciado em Iona, uma ilha das Hébridas Interiores, Escócia, em um mosteiro 

fundado pelo missionário Irlandês S. Columba, por volta dos anos 560 d. C. Este fato deu-se 

devido aos ataques vikings que obrigaram os monges residentes buscar abrigo e refúgio em 

Kells.  

 O livro é aberto com prefácios, resumos e concordâncias, seguido pelos quatro 

Evangelhos em latim, escrito sobre pele de vitelo (velum) em maiúsculas insulares. Constitui-

se de 340 fólios, cuja a maioria dos textos foi escrita com tinta ferrogálica, feita com sais de 

ferro e tanino natural de galhas, que se tornou a tinta mais usada na Idade Média.  

 O chamado Livro de Horas foi uma forma popular de livro de orações feito para 

leigos na Idade Média tardia e na Renascença. O livro indicava as preces e devoções 

adequadas a momentos específicos do dia e às estações do ano. Eram objetos de luxo, 

portáteis e geralmente escritos com caracteres latinos e góticos, exemplificando a crescente 

produção de livros para leigos instruídos, inclusive mulheres. Os Livros de Horas sugeriam 

um envolvimento privado e individual com o texto (LYONS, 2011. P. 45).  

 Desses livros talvez o mais famoso seja O Corão pela fé do mundo islâmico e as 

crenças e aprendizados que ele revela em seus ensinamentos passados pelo profeta Maomé.  

 O Corão, ou Al-Qur’ãn, é o livro sagrado do islã, considerado pelos fiéis como a 

revelação miraculosa das palavras de Deus ao profeta Maomé. Segundo Lyons (2011) 

nenhum outro livro na história foi tão amplamente lido em sua língua original. Nas 

informações de Lyons constam que durante a vida de Maomé, suas revelações foram 

memorizadas e transmitidas oralmente por recitadores especializados.  

 

2.7GUTEMBERG, A IMPRENSA E O AVANÇO NA IMPRESSÃO DOS LIVROS 

 Falar de livro e não referendar Gutemberg e sua bíblia, a criação dos tipos móveis 

e a imprensa é como ir ao Brasil e não visitar o Cristo Redentor, percorre pela Bahia e não ir 

na Igreja do Bomfim ou conhecer os centros históricos. A invenção da imprensa com tipos 

móveis foi, na prática, uma das mais belas invenções criadas no auxílio da divulgação do 

conhecimento. 
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 Primeiro, temos de enumerar que as matrizes ou moldes tiveram de ser feitos e, a 

partir deles, foi preciso forjar caracteres de metal com a força e a consistência desejadas. 

Segundo, a prensa manual foi projetada e construída. Claro que o desenvolvimento de cada 

etapa dessa e elementos da composição da imprensa foi sendo feito num processo demorado. 

Por certo que esse processo demandou capital e uma equipe na transformação daquilo que 

viria encantar o mundo com o nome de imprensa de Gutemberg.  

 O crescimento do livro foi o propulsor desse processo na Alemanha daquela 

época. Há também segundo Lyons (2011) a erudição humanista e a difusão das universidades 

entre as elites seculares e religiosas. Não se pode deixar de mencionar a ascensão das cidades 

e dos centros comerciais causador dos grandes centros comerciais, além das instituições 

jurídicas, administrativas e burocráticas, com grande procura por material impresso.  

 Ainda, segundo autor acima mencionado antes dos anos 1440, a produção de 

livros copiados manualmente já estava em aceleração para suprir essa demanda. Os 

desenvolvimentos tecnológicos também tornaram possível o trabalho de Gutemberg. Ele fora 

joalheiro em Estrasburgo. As indústrias metalúrgicas passaram por avanços significativos na 

Alemanha, o que favoreceram os experimentos de Gutemberg na forja dos tipos móveis. Os 

pesquisadores afirmam que foram anos de ensaio e erro com diferentes proporções de 

chumbo, antimônio, cobre e latão até que ele encontrasse as melhores combinações para suas 

matrizes e caracteres.  

 Provavelmente, Johannes Gensfleisch zur Landen zum Gutemberg, mais 

conhecido como Gutemberg,em meados dos anos de 1450em Mogúncia, imprimiu a Bíblia de 

42 linhas que leva seu nome. Ela consumiu nos relatos de Lyons (2011) uns dois anos para 

sua impressão. Mas, enquanto um escriba teria levado três anos para produzir uma única 

cópia, Gutemberg fez 180 (150 em papel e 30 em velino, o que teria exigido 5 mil peles de 

vitelo para a produção de pergaminho suficiente).  

 A primeira tinta era de fuligem de lamparina, misturada com verniz e clara de 

ovo. Ele experimentou várias misturas químicas e tintas até chegar a tinta negra da sua Bíblia.  

 Para Lyons (2011, p. 58) Gutemberg não seria o primeiro a inventar os tipos 

móveis. A impressão xilográfica – às vezes usando tipos móveis – foi usada na China no 

século XI e na Coreia no século XII. Ressalta Lyons, ainda, que, duzentos anos antes da 

invenção de Gutemberg, os coreanos haviam produzido o que seguramente foram os 

primeiros caracteres móveis de metal, porém a tecnologia não se difundiu pela Ásia oriental. 



21 

 
 

Ilustra mais comentando que na China, por exemplo, a produção impressa em massa não era 

prioridade, já que não havia um mercado real para os livros fora do palácio do imperador.  

 Lyons (2011, p.59) diz que os primeiros livros impressos exigiam velocidade, 

habilidade e destreza, além de um bom conhecimento em latim.  
Primeiro o compositor reunia manualmente os caracteres, armazenados em 
compartimentos retangulares dentro de caixas. Como o texto escrito preso 
diante de si, ele ficava voltado para a caixa de tipos, colocada sobre uma 
superfície inclinada para facilitar o acesso. A caixa geralmente era dividida 
em duas, com as maiúsculas na divisão superior, e as minúsculas na inferior 
(daí os termos “caixa alta” e “caixa baixa”). O compositor preparava várias 
linhas de uma vez em um componedor de metal que ele segurava em uma das 
mãos. Quando as linhas ficavam completas, ele as ordenava em páginas 
dentro de uma moldura de madeira chamada galé, calçando os caracteres com 
pedacinhos de madeira para que não saíssem do lugar. Depois de composto o 
número de páginas, as galés eram colocadas, com a face voltada para cima, 
em uma moldura ou “forma” sobre uma superfície de pedra plana ou 
mármore. Um trilho permitia que o impressor deslizasse a pedra e a “forma” 
para a frente e para trás, de modo que as novas páginas podiam rapidamente 
tomar o lugar das páginas já impressas. A tinta era então aplicada 
manualmente aos caracteres com uma “bala”, e uma folha de papel 
umedecido era colocada sobra a forma. LYONS, 2011, p. 59-60) 

 
  Esse processo contava com o papel sendo firmado numa estrutura com 

dobradiça chamada “tímpano” e preso com uma “frasqueta”. Todo esse trabalho dos 

impressores era executado em dupla usando um mecanismo de alavanca e parafuso. Era a 

pressão exercida pelo cilindro que transferia a tinta do tipo para o lado de baixo do papel. 

Sendo que o cilindro tinha que estar exatamente paralelo à superfície de pedra; do contrário, a 

pressão exercida seria desigual e algumas partes da página seriam impressas com mais nitidez 

que outras. Quando tinha que ser usados tintas coloridas somente um lado do papel devia ser 

impresso de cada vez, mas trabalhadores habilidosos produziam uma página a cada 20 

segundos.  

  No caso de revisão de trabalho, as leituras das páginas eram rudimentares, 

cabendo a leitura de provas, quando havia, diga-se de passagem, era muito rudimentar. 

Mesmo com todas imperfeições, o sistema de Gutemberg foi notadamente duradouro. Esta 

durou até o início do século XIX, portanto, mais de trezentos anos.   

 Na próxima seção, veremos como evoluíram as bibliotecas da antiguidade até as 

atuais e todos os seus desdobramentos. 
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3 A BIBLIOTECA 
 
 Demonstrarem, sem nos aprofundarmos em demasia, a origem tanto do vocábulo 

e significado da palavra biblioteca quanto os diversos tipos que influenciaram as culturas e 

ajudaram a difundir as ideias e não deixaram morrer as informações através da presença do 

bibliotecário e da biblioteca.  

 Para entender a temática biblioteca e bibliotecário é necessário ter o conhecimento 

das definições acerca dos nomes.              

 O termo Biblioteca no entendimento de Lemos (1998, p.348) vem do grego 

bibliotheca 
[...]que tem origem na forma latinizada do vocábulo grego biblioteca (de 
biblio, livro, e theke, estojo, compartimento, escaninho onde se guardavam os 
rolos de papiro ou pergaminho, por extensão a estante e, finalmente, o lugar 
das estantes com livros) passou a ser forma dominante na língua portuguesa 
apenas no começo do século 19. Antes, a palavra preferida era livraria, assim 
como, em inglês, library é biblioteca e, não, livraria.  

 Os dicionários Essencial da Língua Portuguesa (DELP, 2001), o Larousse 

Cultural (1992) e Mini Aurélio Escolar (MAE, 2001) expõem que: 

Biblioteca: S.f. 1. Coleção de livros (as vezes também revistas e 
documentos), catalogados, organizados para estudo, leitura e consulta. 2. Sala 
ou edifício onde se encontra essa coleção. (DELP 2001, p. 157).  

S.f. Estante de livros. 1. Coleção de livros classificadas em determinada 
ordem. Edifício ou aposentos onde se guardam livros. (LAROUSE 1992, 
136) 

S.f. 1. Coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres, para 
estudo, leitura e consulta. 2. Edifício ou recinto onde ela se instala. 3. Móvel 
onde se guardam e/ou ordenam livros.  (FERREIRA, 2001, p. 104)  

 

 Os estudiosos como Mey (2004, p. 3-4) emitem conceitos que:  

[...] cabe aqui um parêntese sobra a palavra “biblioteca”. De origem grega, 
através do latim, formada pelos termos “biblion” e “teca” – geralmente 
traduzidos como “livro” e “deposito” ou “lugar de guarda” – conduz a um 
princípio equivocado. A Biblioteconomia, em consequência, seria a coleta, 
organização e disseminação de livros. Muitos se perguntam se a mudança de 
termos acarretaria mudança na imagem da profissão, não a vinculando 
necessariamente a livros. No entanto, a palavra grega “biblion” não se 
poderia referir a livros, uma vez que eles eram inexistentes para os gregos 
antigos; havia apenas rolos de papiro. O papiro, este sim, vinha da cidade 
fenícia de Biblios (hoje Líbano), o que nominou o tipo de suporte em grego. 
Portanto, qualquer ligação entre o suporte e a profissão não se dá através da 
etimologia, mas através da própria imagem que se dá a nossas bibliotecas. 
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 Segundo a UNESCO apud Silva (2014, p.23) o termo Biblioteca: 

É uma coleção de documentos bibliográficos (livros, periódicos, folhetos) e 
não bibliográficos (gravuras, mapas, filmes, discos, fitas etc) organizada e 
administrada para formação, consulta e recreação de todo o público ou de 
determinadas categorias de consulentes.  

 

 O Lemos (1998) enfatiza que é uma coleção de materiais informacionais 

organizada para que possa servir um público. Tem pessoal encarregado dos serviços e 

programas relacionados com as necessidades de informação dos leitores. 

 Existem as bibliotecas eletrônicas, digital e virtual. A biblioteca eletrônica provê 

acesso não somente ao seu próprio acervo, mas também, por meio de redes eletrônicas a 

outros tipos de documentos e serviços oferecido por outras bibliotecas.  A virtual/digital 

armazena documentos e informações em forma digital em sistema automatizado, geralmente 

em rede, que pode ser consultado à partir de terminais remotos.  

 Assim sendo temos as definições do termo Biblioteca que nos ajuda a 

compreender o que seria bibliotecário segundo as literaturas em livros.  

 O bibliotecário é o profissional graduado Bacharel em Biblioteconomia, 

legitimado e habilitado para exercer a profissão, conforme a Lei nº 4.084/62, de 30 de junho 

de 1962, Decreto nº 56.725/65, de 16 de agosto de 1965 e complementado pela Lei nº 

9.674/98, de 26 de junho de 1998.  

 A Biblioteconomiaé a ciência que estuda e trata do planejamento, da 

implementação, da administração e da organização da informação em unidades de informação 

(entre elas podemos citar bibliotecas, centros de informação e documentação, sistemas de 

informação, entre outros) nas organizações, dispondo dos métodos de controle e distribuição 

para tratar a informação, com o objetivo de disseminação e recuperação futuras dos dados 

trabalhados.  

 Percebe-se assim alguns objetivos das Bibliotecas. O objetivo principal de uma 

biblioteca pública, por exemplo, segundo Macedo (2005, p,171), é atender aos vários 

segmentos da comunidade: cada grupo tem necessidades e interesses específicos, e, por 

conseguinte, os serviços e produtos são programados de conformidade com esses interesses.  

 As bibliotecas para Silva (2014, pág. 43-45) segundo a finalidade são 

classificadas como: Nacional, Pública, Universitária, Especializada, Escolar, Infantil, 

Especial. Há, ainda, aquelas que são classificadas por natureza da coleção (gerais e 
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especializadas), nível da coleção (eruditas e populares), modalidade da consulta (na sede: 

acesso fechado ou livre acesso às estantes, circulantes, ambulantes, sem paredes) e clientela 

(idade, profissão ou atividade (pesquisadores, cientistas, professores, etc, membros e 

funcionários de uma organização, operários, comerciários, agricultores, etc) e condição 

(deficientes da visão ou de órgãos locomotores e doentes.  

 
3.1 ALEXANDRIA, A GRANDE BIBLIOTECA DO MUNDO ANTIGO 
 
 Os estudiosos e historiadores relatam que a mais célebre biblioteca do mundo 

antigo foi estabelecida na Alexandria, Egito, na primeira metade do século III a. C., durante o 

reinado de Ptolomeu I Soter e de Ptolomeu II Filadelfo, reis do Egito (322 – 246 a.C.).  

 Essa biblioteca era parte do museu, que incluía um jardim, uma sala de jantar 

comunitária, uma sala de leitura, teatros para conferencias e salas de reunião, criando um 

modelo para o moderno campus universitário.  

 Segundo Galeno, todos os navios que visitavam Alexandria eram obrigados a 

ceder seus livros para cópia imediata. Os proprietários recebiam uma cópia, mas o faraó 

mantinha os originais em seu museu. Dessa forma, a biblioteca (museu) afirmava o poder dos 

reis sobre o mundo grego e não helênico.  

 A biblioteca de Alexandria em seu auge possuía aproximadamente meio milhão 

de rolos. O seu trabalho foi ampliado e modificado em meados do século III a. C., o poeta 

Calímaco trabalhou na biblioteca e criou o primeiro catálogo de biblioteca em ordem 

alfabética.  

 Contam que o rei Ptolomeu II Filadelfo criou uma biblioteca secundária ou 

subsidiaria da biblioteca principal. O Serapeum era uma biblioteca pública, enquanto a 

biblioteca principal era destinada a estudiosos.  

 Essa biblioteca supostamente foi queimada em 48 a.C., segundo uma lenda 

espúria, quando Júlio Cesar incendiou a esquadra egípcia e as chamas acidentalmente se 

espalharam para as instalações do porto em terra firme. A biblioteca de Alexandria ficava bem 

longe dali, isso reforça as opiniões dos estudioso mais moderno que relatam a queima de 

Alexandria foi capturada pelo imperador romano Aureliano em 273 d. C.. 

  No ano de 2002, um importante complexo de Biblioteca e museu apoiado pela 

Universidade de Alexandria, pela UNESCO e pelo governo egípcio, a biblioteca de 

Alexandria foi restabelecida perto do lugar onde ficava a antiga biblioteca do mundo antigo. 
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Essa restauração tem por objetivo restabelecer Alexandria como um dos grandes centros 

culturais e intelectuais do século XXI. 

 

3.2 BIBLIOTECAS MONÁSTICAS E OS ESCRIBAS 

 
 Os estudiosos relatam que a Regra de São Bento de Núrsia, estabelecida 

primeiramente no século VI no mosteiro de Monte Cassino, na península Itálica, tornou 

obrigação dos monges a leitura e o estudo da literatura cristã. Os invasores mulçumanos por 

volta de 833 da era cristã, saquearam Monte Cassino, mas isso não impediu a expansão dos 

mosteiros. Nos séculos seguintes outros mosteiros beneditinos comoo de St. Gall (Suiça), o 

Reichenau (sul da Alemanha) e o Melk (Áustria), tornaram-se renomados pelas suas coleções 

e manuscritos.  

 Nos primeiros mosteiros, não havia a separação de um aposento que servisse 

como biblioteca. Isto aconteceu a partir do século VI, nas bibliotecas monásticas da Europa 

Ocidental. Progressivamente, surge a figura do bibliotecário, introduzido pelos beneditinos, 

que supervisionava os livros e o seu uso pelos monges que faziam dali um lugar de leitura e 

aprimoramento na escrita.  

 A Regra Beneditina ou de São Bento, prescrevia três horas de leitura por dia e a 

leitura de um livro inteiro durante a Quaresma. Livros eram copiados por monges residentes 

ou visitantes no scriptorium. Jáno mundo bizantino, ao contrário, as casas religiosas 

raramente mantinham centros de cópias próprias. Recebiam doações de benfeitores ricos. 

Somente no século X, teve-se noção da riqueza em livros do mundo bizantino que tinha 10 

mil livros, sendo essa a maior coleção bizantina da época.  

 Os estudiosos viajavam de um mosteiro para o outro em busca dos textos que 

desejavam estudar. Por certo os livros não iam até eles. Os monges, conhecidos como 

viajantes, muitas das vezes recebiam dinheiro para comprar livros, e certos mosteiros com 

renomes muitas das vezes acolhiam esses monges, que vinham copiar livros para as suas 

próprias bibliotecas. O mais famoso dos mosteiros que permitiam a compilação fora o 

Bobbio, na Itália, fundado pelo abade irlandês S. Columba em 614.  

 Para Lyons (2011, p. 41) tanto os Escribas e iluminadores de manuscritos 

talentosos trabalhavam nos scriptoria monásticos europeus entre os séculos VII e XV. Este 

afirma que os escribas tinham que ser capazes de copiar obras em latim, grego ou hebraico, 
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quer as compreendessem, quer não, e tinham de estar familiarizados com a tecnologia de 

escrita para garantir que as linhas fossem retas e as letras tivessem tamanho igual. Esperava-se 

que fossem competentes em uma serie de estilos de escrita.  

 No contexto geral, um bom escriba copiava de três a quatro páginas por dia, mas 

muitas delas continham erros, pois eram vulneráveis ao erro humano. Mesmo um bom escriba 

cometia um erro por pagina durante o dia.  

 Nos séculos XII e XIII, copiar textos, tornou-se uma atividade profissional, cada 

vez mais desempenhada por especialistas. Provavelmente os escribas copiavam os textos 

durante o dia, pois as velas além de caras traziam pouca luminosidade que permitissem uma 

escrita perfeita.  

 Provavelmente um dos escribas famosos fora São Jeronimo, segundo uma 

iluminura de um manuscrito inglês do século XI (Cambridge, Corpus Christi College MS 389, 

fólio 1v) que mostra São Jeronimo trabalhando em sua escrivaninha.  

 São Jeronimo aparece segurando uma faca na mão esquerda, este seria um 

instrumento importante para um escriba, sendo capaz de segurar o pergaminho firmemente 

ancorado à superfície de cópia, para apontar as penas ou raspar as tintas secas do pergaminho. 

Seu trabalho repousa inclinado sobre um atril coberto de tecido. Portanto, escrever nesse 

ângulo significava que o escriba não segurava a pena verticalmente: se o fizesse, a tinta podia 

escorrer com muita rapidez.  Ele sentava numa cadeira alta, com os pés altos, certamente 

apoiados em uma plataforma, pois o contato com o chão frio dos mosteiros não fazia bem 

para a saúde.  

 A correção de erros, às vezes, era feita com auxílio de uma lâmina ou pedra 
pomes.  
 
 
3.3OS TIPOS DE BIBLIOTECA DA MODERNIDADE 
 

                   Existem diversos tipos de bibliotecas com públicos bem diversos, bibliotecas 

públicas, bibliotecas especializadas, biblioteca nacional, entre outras. Cada uma delas são 

rotuladas por serviços e funções que oferecem e ao público que a elas se destinam.  Aquela 

antiga concepção que as bibliotecas eram vistas como locais sombrios, hostis e silenciosa já 

fazem parte do passado. Atualmente as bibliotecas dão espaço a lugares aprazíveis, arejados, 

claros, com intuito de atrair o público, se tornando um local cada vez mais democrático.   
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                    Na modernidade, o acesso às informações passou a ser crucial para o 

desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, assim como o desenvolvimento 

científico, tecnológico e econômico das nações.  

 Segundo Silva e Araújo (2014, p.43-45) classificam as bibliotecas segundo a 

finalidade em: Nacional, Pública, Universitária, Especializada, Escolar, Infantil e Especial: 

- Nacional: Biblioteca Nacional tem por principal finalidade preservar a memória 

nacional, isto é, a produção bibliográfica e documental de uma nação.  

- Pública: tem por finalidade atender às necessidades de estudo, consulta e recreação 

de determinada comunidade, independente de classe social, cor, religião ou 

profissão. De acordo com o âmbito da entidade mantedora, elas podem ser: federais, 

estaduais e municipais.  

- Universitária: tem por finalidade atender às necessidades de estudo, consulta e 

pesquisa de professores e alunos universitários. Segundo as coleções podem ser: 

centralizadas e/ou descentralizadas. Sendo que a centralizada quando possuem todo 

o acervo necessário à universidade organizado e utilizado sob uma única direção. Já 

a descentralizada cada unidade de ensino da universidade possui um acervo próprio. 

Esta última é o caso de cada faculdade com uma biblioteca.  

- Especializada: A biblioteca especializada existe em função de um grupo restrito de 

usuários, reunindo e divulgando documentos de um campo especifico do 

conhecimento.  

-Escolar: sua finalidade é a de fornecer o material bibliográfico necessário às 

atividades de professores e alunos de uma escola.  

-Infantil: esse modelo de biblioteca deve estar mais voltado para a recreação. 

-Especial: são as bibliotecas que atendem a uma categoria especial de usuário, por 

exemplo, pessoas com dificuldades de visão ou cegos.  

 

 Temos ciência da importância de cada biblioteca para sociedade entretanto nesse 

trabalho abordaremos somente três tipos: biblioteca escolar, universitária e virtual no que 

tange aos aspectos de gerenciamento da guarda, manutenção, manuseio, proteção, empréstimo 

e divulgação da comunicação existente entre usuário e os acervos em livros e periódicos. 

 
3.3.1BIBLIOTECAS ESCOLARES 

  O conceito de biblioteca escolar tem centenas, mas vamos nos ater a um dos 
enunciados mencionados por Macedo (2005, p. 102-106) acerca da biblioteca pública,que no 
Brasil ocupa muitas vezes o lugar da biblioteca escolar, na sua falta.  

 
Enunciado 1 – A biblioteca pública é entidade social aberta a toda a 
comunidade, sem distinção de espécie alguma, garantindo-lhe, em livre 
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acesso, recursos informacionais, produtos, serviços e espaços para leitura, 
reflexão e produção, minimizando as desigualdades sociais e oferecendo 
oportunidade à transformação dos indivíduos coletividade em geral. O uso da 
informação, de forma ampla e irrestrita, deve ser garantido à comunidade em 
geral pelo Estado, através da criação e manutenção de bibliotecas públicas.  

 
 O bibliotecário, como um dos mais próximos atores que alimenta com materiais 

bibliográficos a comunidade escolar, deve cooperar para a efetividade da ação educativa com 

o professor no sentido de ser bem compreendido e respeitado como profissional.  

 Para que isso seja necessário vejamos o que nos fala Macedo (2005): 
Nem o bibliotecário escolar nem o professor do ensino básico conhecem, 
formalmente, a área um do outro, um ou outro, em pequena escala, procura 
aproximar-se e apropriar-se de conhecimentos necessários ao fortalecimento 
de algo que ambos deveriam ter em comum, os recursos/fontes de informação 
em relação ao processo de ensino-aprendizagem da escola a que pertencem. 
Isso quando existem biblioteca e o respectivo profissional para sua 
organização – gerencia, atendimento, formação, capacitação do aluno. 
(MACEDO, 2005, p.44).  

 
 Macedo (2005) vai elucidar que as lideranças de cada segmento da área 

biblioteconômica devem oferecer mais empenho, bem como posicionamento mais agressivo, 

quanto às estratégias de divulgação das atividades especificas do bibliotecário e das reais 

funções da biblioteca nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio.  

 No entendimento de Silva Zei (2005) as bibliotecas têm suas regras internas com 

atribuições, organizações administrativas e disposições gerais, onde há um levantamento das 

obras em atraso e a cobrança é feita via carta ou telefonema, acarretado de multas e 

penalidades. Esta penalidade é contestada pelo pesquisador, SILVA, (1995, p.58 apud SILVA 

ZEI, 2005, p.1) que avalia que se um leitor atrasa a entrega de um exemplar é penalizado, mas 

que não há penalidade alguma para o profissional da área de educação que não lê, e isto 

segundo ele é um crime contra a própria instituição. 

 Silva Zei (2005) cita, ainda, que “Cabe ao profissional em atuação na biblioteca, 

torná-la objeto de reflexão e espaço de participação para todos os segmentos da escola e da 

comunidade na qual a biblioteca está inserida”. 

 Discorrendo sobre biblioteca escolar Macedo (2005, p.44-45) nos lembra que o 

bibliotecário atua na escola como um dos mais próximos atores que coopera com o professor 

para efetividade da ação educativa. Afirma que várias ações e alternativas devem ser 

equacionadas para resolver cada situação na escola. Por outro lado, as lideranças de cada 

segmento da área, os cursos de Biblioteconomia, por exemplo, dever oferecer mais empenho, 
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assim como ter um posicionamento mais ativo quanto a estratégias de divulgação das 

atividades especificas do bibliotecário e das reais funções da biblioteca nos estabelecimentos 

de ensino fundamental e médio.  

  
 
3.3.2BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 
 
 A biblioteca universitária não ficou livre do processo de transformação e inovação 

ocorrido nas bibliotecas. Autores como Barros (2008) em seu trabalho “Biblioteca 

universitária e inovação: gestão do conhecimento empreendedorismo e qualidade” nos relata 

que: 
O cliente atual busca na qualidade dos serviços bibliotecários um diferencial, 
a chave no emaranhado de respostas disponíveis. É necessário “enxugar” as 
questões operacionais, visualizar as possíveis alternativas de que dispomos 
através da gestão do conhecimento, aliando tecnologia da informação e 
inovação a qualidade dos serviços bibliotecários. (BARROS, 2008, p.2). 

 
  Ora, se o cliente busca um serviço de qualidade é necessário que o gestor das 

informações conheça os serviços novos disponibilizados em softwares e todas as novidades 

do mercado tecnológico disponível para melhor atender os usuários.  

  Cordeiro et. Al (2008) fala que as bibliotecas universitárias desempenham um 

papel fundamental no desenvolvimento cientifico e tecnológico da sociedade.  

  Sabemos das dificuldades operacionais que as bibliotecas passam com 

aquisição de tecnologias que hoje são superadas com poucos dias ou horas, mas é necessário 

além da atualização do bibliotecário um investimento nas mesmas mas isso não ocorre.  

 Nos relatos de Barros (2008, p.3) o pessoal das bibliotecas, para conviver com 

essas mudanças, também precisa ser cada vez mais treinado e eficaz. O investimento em 

treinamento deve ser contínuo e focado diretamente nas necessidades.  

 Em sua concepção, Barros enfatiza que: 
 

Para gerenciar uma biblioteca universitária, precisamos antes de mais nada, 
refletir sobre o trabalho intelectual que se desempenha, sobre as demandas 
decorrentes das necessidades acadêmicas, sobre o ambiente propício ao 
desenvolvimento do conhecimento e, principalmente, sobre o papel do 
bibliotecário e demais auxiliares de biblioteca, funcionários em geral, que 
devem estar unidos por uma missão comum e envolvidos numa tarefa maior 
do que suas atribuições individuais sugerem. (BARROS, 2008, p.4) 
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 A esse respeito, Figueiredo (1991, p.9) vai nos alertar, que embora haja e uma 

modernização, “uma biblioteca universitária ou serviço de informação especializado no país 

não tem que, necessariamente, ser idêntico ao de um país desenvolvido”.  

 Figueiredo (1991) apud Barros (2008) afirma, ainda, que 
[...] não há necessidade de tentarmos copiar modelos de outras culturas com 
perspectivas e objetivos próprios. O que nos une enquanto BUs são apenas 
algumas características conforme a autora nos apresenta: “Bibliotecários e 
usuários têm apenas conhecimentos imperfeitos sobre cada um” e isso se 
traduz na miopia entre atitudes e demandas, que muitas vezes leva a perder o 
foco sobre onde se deve alocar recursos e mão de-obra e, enfatiza que: 
“Como resultado, as bibliotecas universitárias operam em 5 nível abaixo de 
sua capacidade de eficácia...” (FIGUEIREDO, 1991, p.9).  

 
 Figueiredo vai reforçar que a profissão deve avançar, desfazer-se de 

procedimentos arcaicos, criar uma imagem de entidade dinâmica, alerta, relevante, 

desenvolvendo uma sociedade dependente de informação (Figueiredo 1991, p.14).  

 No parecer de Cottam (1989, p. 523) a instituição biblioteca precisa de gestores 

empreendedores, equipe de sonhadores, pessoas para quebrar a tradição e agir no 

desenvolvimento de novos papéis e responsabilidades. Já no entendimento de Marchiori 

(1996, p. 31), admite a importância do empreendedorismo quando diz que “[...] o bibliotecário 

não deve ser mais um obscuro num canto de quatro paredes, mas um empreendedor e amante 

da visibilidade [...]”. Mas Wormell (1999, p. 11) recomenda que, para responder às demandas 

crescentes de uma parte dinâmica da sociedade, “é necessário ter agilidade, flexibilidade e 

espírito empreendedor no campo da informação, principalmente aqueles profissionais que 

atuam no setor público”.  Por fim, Tarapanoff (1999, p. 28) compartilha da visão dos outros 

autores ao mencionar que cabe ao novo profissional bibliotecário ser: “inovador, criativo, 

líder, negociador, especialista na busca diante da explosão da informação e especialista em 

redes”. (CORDEIRO et.al., 2008, p.4).  
  
 
3.3.3BIBLIOTECAS VIRTUAIS 

 
 Em seu artigo“As tecnologias de informação e a integração das bibliotecas 

brasileira”, Cunha (1994) vai mostrar como surge a chamada biblioteca virtual. Para ele  

A chamada biblioteca virtual foi uma visão futurística feita por Vannevar 
Bush, nos anos 40, quando o mesmo desenvolveu a ideia, denominada 
Memex, que seria um sistema automatizado e teria uma série de 
características que somente foram alcançadas nos anos 90. Variações sobre o 
mesmo tema foram feitas por Ted Nelson quando desenvolveu o conceito de 
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"Xanadu", Alan Kay com o seu Dynabook e, por último, por F. W. Lancaster 
com a sua paperless library (CUNHA, 1994, p. 187). 

 

 Cunha (1994) enumera alguns dos nomes denominados pela biblioteca virtual:  
A biblioteca do futuro tem muitas denominações: biblioteca sem paredes, 
biblioteca eletrônica e biblioteca virtual. Termos esses qualificam a antiga 
instituição, a biblioteca, revolucionada em sua forma pela inovação 
tecnológica operada nos campos da informática, das telecomunicações e da 
tecnologia da informação. (CUNHA, 1994, P.187) 

 
 
 No entendimento de Shaw (v.44, n.3, p.206-233) apud Marchiori (1997, p. 4)a 

"Ciberteca" ou biblioteca virtual, numa perspectiva de gerenciamento de recursos de 

informação, as bibliotecas têm sido lentas na adaptação às mudanças tecnológicas que afetam 

as coleções, a organização e a disseminação de informações. Débora Shaw alerta para as 

modificações cada vez mais rápidas na tecnologia dos computadores e das comunicações, 

apresentando seis avanços nestas áreas e seus impactos em bibliotecas: a) as comunicações 

em rede; b) as publicações eletrônicas; c) a hipermídia; d) o trabalho cooperativo auxiliado 

por computador; e) a realidade virtual; f) os robôs de conhecimento (knowbots). 

 A autora acima citada vai referendar que a Internet é a 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. Ora, então essa 

contribuição mexeu com a estrutura das bibliotecas, pois uma série de catálogos de bibliotecas 

estão disponíveis em toda a rede, para que qualquer usuário conectado de qualquer lugar do 

mundo possa pesquisar em recursos bibliográficos os mais diversos textos e materiais 

armazenados. No entanto, algumas bases de dados e produtos comercializáveis pela rede irão 

exigir acordos e licenças para que a biblioteca possa acessá-los e disponibilizá-los.  

 A comunicação no espaço virtual tem um papel relevante na dinâmica e 

crescimento da biblioteca pois, por meio dessa interação, as possíveis barreiras existentes 

entre ela e o usuário poderão ser reduzidas. Aos usuários, facilita o provimento das suas 

necessidades de informação, a ampliação do conhecimento e fortalecimento de uma visão 

crítica. Por outro lado, para a biblioteca, esse tipo de comunicação permite maior agilidade no 

processo de esclarecimento de dúvidas, orientações, oferta de opções de acesso à informação, 

permitindo que a biblioteca levante sugestões, receba contribuições, enfim, estabeleça 

vínculos de parcerias com seus usuários, intensificando um processo de interlocução que 

favorece a mediação da informação. 
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 Aí entra o papel dos softwares usados nas bibliotecas. Alguns são livres, outros 

dependem de licença para sua execução. Emanexo, incluímos uma relação com uma pequena 

explicação sobre os usos destes na transmissão de dados e organização do sistema pelo 

Bibliotecário.  

 Por certo é que o novo profissional da informação tem que se aprimorar e 

conhecer as tecnologias que melhor se adaptamà rotina do seu trabalho e da busca pelas 

informações vindas dos usuários. São eles que vão nortear o trabalho do bibliotecário, já que o 

seu trabalho depende desse feedbackdos usuários. 

 No quadro1, lembramos que com o novo modelo de biblioteca, o profissional, 

agora como gestor de informações, assume a função de gatekeeper, selecionando e/ou 

assinalando as informações necessárias as demandas dos usuários, graças às redes e bases de 

dados. Porém, sua interveniência é acompanhada pelos olhos atentos dos indivíduos, que 

podem aceitar ou contestar.  

QUADRO 1 - Ilustrativo de modelo das bibliotecas antigas e atuais quanto ao 
funcionamento. 

BIBLIOTECA - MODELO ANTIGO BIBLIOTECA -  MODELO ATUAL 
Estrutura hierárquica  Estrutura horizontal 
Enfoque no acervo Enfoque na informação 
Organização estática Organização dinâmica 
Trabalho desenvolvido em serviço Trabalho desenvolvido em projetos 
Gerenciamento centralizado Autogerenciamento 
Conhecimentos específicos Conhecimentos amplos 
Relacionamento competitivo Relacionamento cooperativo 
Motivação individual Motivação de equipes 
Ações controladas Ações inovadoras 
Atendimento pessoal Atendimento remoto 
Pesquisa in loco Pesquisa remota 
Acervo linear Acervo óptico 
Linguagem controlada Linguagem livre 
Entrada de dados referenciais Entrada do texto completo 
Serviços in loco Serviços on-line 
Produtos impressos Produtos automatizados 
Utilização de sistemas ilhados Utilização de sistemas integrados 
Utilização de mídia única Utilização de multimídia 
Fonte: VALENTIM, 1995, p. apud TARGINO 2010, p. 42 
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 Cunha (1994, p.187) cita que de acordo com Atkins(1993p.2),quatro aspectos 

potenciais para a biblioteca digital. São eles:  

1. A biblioteca digital reduz as limitações impostas pelo tempo e lugar; 2. A 
biblioteca digital permite a criação e uso de novos e mais dinâmicos 
formatos, integrados para a representação de dados, informação e 
conhecimento; 3. A biblioteca digital pode apoiar novas formas de grupos de 
colaboradores na criação e uso da informação; novas práticas comunitárias; 
4. A biblioteca digital permite a personalização da informação, incluindo aí a 
assistência no gerenciamento da informação quando ocorrer excesso de 
dados".  

  Vejamos agora como se deu essa evolução desse profissional tão importante 

para a biblioteca, quanto para os usuários que fazem uso dos acervos das bibliotecas.
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4 O BIBLIOTECÁRIO 

 

 Se tomarmos como referência a explosão tecnológica mundial ocorrida nos 

últimos 165 anos,Ercília (2007) observa que: o ano de 1832, aconteceu a invenção do 

telegrafo, seguido do telefone (1876),do rádio (1906) e da televisão (1925). Em seguida, 

disponibilizou-se a reprodução de documentos (1932),iniciou-se o computador (1945), até 

chegarmos às redes mundiais de computadores (internet) como um dos paradigmas mais 

importante na transformação do armazenamento, uso e procedimentos de atendimento do 

bibliotecário. 

                    Surgiram desse modo, citando-se apenas as invenções mais populares, uma 

promessa daquilo que McLuhan chamaria de Comunidade Global, ou seja, Aldeia Global, 

amparada pelos satélites espalhados pelos quatro cantos do planeta com possibilidades de 

comunicação mais rápida e eficiente, mais eficaz e mais dinâmica.   

Diversas transformações foram causadas pelo avanço da tecnologia, dos livros de difícil 

manuseio a era digital fez com que vários paradigmas fossem quebrados e diante das 

mudanças ocorridas na biblioteconomia, fez necessário repensar o perfil do bibliotecário que 

por longa data o definiram.  

 
Discutir perfil profissional do bibliotecário hoje é discutir a função 
profissional no atual contexto social, que exige que a prática profissional se 
modifique para atender expectativas novas e diversificadas que emergem da 
sociedade. Tornam-se necessárias novas competências e atitudes e isto é 
indissociável da questão da formação profissional, pois os traços almejados 
para compor o perfil fornecem as diretrizes para o estabelecimento das 
necessidades básicas de aprendizagem. (MÜLLER, 1989, p.63-64). 

 
Entender a força da informação e o crescente uso das tecnologias informacionais fez com o 

bibliotecário para ser moderno se remodelasse. Nessa evolução o bibliotecário deixou de ser 

visto como guardião dos livros, para agora ser considerado mediador entre usuário e 

informação, mais precisamente, gestor da informação. Silva e Cunha (2002, p.81) apresentam 

bem essa função quando dizem que “o bibliotecário é em sua essência um mediador, um 

comunicador, alguém que põe em contato informações com pessoas, pessoas com 

informações.”  

Nesse contexto atual de mundo globalizado o bibliotecário precisou adotar uma nova postura 

afim de incorporar tais mudanças. Esse desafio para o bibliotecário era imaginado por Silva e 
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Cunha (2002, p.82) onde,  “o papel mais importante do bibliotecário no século XXI parece 

ainda ser o de gerenciador da informação. A importância dessa tarefa pode ser assim 

colocada: o grande problema desse século é a superabundância de informação.” 

Para lidar com esses novos paradigmas informacionais e com o surgimento de novas 

tecnologias, o bibliotecário moderno nesse contexto precisou investir no seu aprimoramento 

para continuar atuante no mercado de trabalho.  

“O domínio de tecnologias avançadas para o acesso, tratamento e 
recuperação de informações inicia-se nos cursos de graduação e seu 
aprimoramento depende, mais uma vez, de um projeto pessoal. É necessário 
um investimento importante na capacitação e atualização, nesse setor, onde o 
que foi aprendido hoje pode estar ultrapassado amanhã. ” (SANTOS, 2000, 
p.114). 

 

A biblioteca moderna trouxe também o bibliotecário como um profissional reconhecido. Até 

meados do século XIX as bibliotecas empregavam eruditos e escritores para esta função. 

Porém, devido à especialização do público e, consequentemente, do acervo, sentiu-

se necessidade de um profissional com formação especializada que pudesse tratar 

tecnicamente os materiais existentes na biblioteca. A especialização permanece até os dias de 

hoje, favorecida pela grande produção científica e facilidade de sua divulgação. E 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). 

 Atualmente, as bibliotecas contam com recursos tecnológicos que possibilitam ao 

profissional comunicar-se com os usuários virtualmente; agilizar o processamento técnico; 

disponibilizar documentos em formato eletrônico, podendo ser acessado por inúmeros 

usuários ao mesmo tempo em qualquer lugar do mundo; ou até mesmo criar uma biblioteca 

totalmente digital. Isto ampliou as possibilidades da biblioteca e do bibliotecário, que deixa de 

estar estritamente ligado à instituição biblioteca, já que as fontes de informação ultrapassam 

as suas paredes. Hoje, o objetivo de uma biblioteca é disponibilizar informação. O meio em 

que é possível armazenar e oferecer um maior número de informações é o meio eletrônico. 

 Verificamos, então, que o bibliotecário,outrora restrito aos limites físicos de uma 

biblioteca e de uma coleção, buscando ou arquivando documentos, agora necessita 

acompanhar das mudanças ocorridas no mundo. Uma delas foi a modernização advinda com 

as novas tecnologias de informação e de comunicação(TIC).  
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 Richard Mason (1990, p.125) apud Guimarães (1997), já caracterizava o 

profissional da informação como aquele que é capaz de fornecer a informação certa, da fonte 

certa, ao cliente certo, no momento certo, da forma certa e a um custo que justifique seu uso.  

 No parecer de Guimarães (1997), ressalta os marcos que modificaram e 

impulsionaram a profissão do Bibliotecário como sendo:  

a) a visão do Bibliotecário erudito, de formação eminentemente humanista, ligado a 

cultura e às artes, sob forte influência francesa da Êcole de Chartres, aspecto que 

norteou a criação do primeiro curso de Biblioteconomia do país, o da Biblioteca 

Nacional (1911–1930); 

b) o Bibliotecário de formação técnica, sob nítida influência norte-americana, que 

inspirou os primeiros cursos de São Paulo, ligado a atividades de tratamento e 

organização de documentos (1930-1960); 

c) o reconhecimento oficial da profissão em nível superior, com o estabelecimento de 

uma legislação profissional e a criação de órgãos de classe (década de 60); 

d) a criação dos cursos pós-graduação, o desenvolvimento da pesquisa na área e o 

surgimento dos primeiros periódicos científicos na área (década de 70); 

e) a reformulação curricular em Biblioteconomia e a visão do bibliotecário como agente 

cultural/de informação (década de 80)  

 Guimarães (1996) relata que na discussão sobre Modern Information Professional 

(MIP), se faz igualmente presente no Brasil, tendo-se como exemplo a temática geral do IV 

Encontro de Ensino de Biblioteconomia e Ciência da Informação, ocorrido em agosto de 

1995): “O ensino de Biblioteconomia em face do moderno profissional da informação”. Na 

mesma direção, o Grupo PET/CAPES de Biblioteconomia da UNESP – Marília, desde 1994 

tem no MIP o seu eixo temático norteador. 

 Rosetto (1997), acredita que grandes transformações estão sendo implementadas 

nos procedimentos de produção, transmissão e uso dos conhecimentos, dissociando-se dos 

suportes tradicionais como livros impressos, periódicos e jornais. Seria então necessário que 

as bibliotecas revissem seus procedimentos atuais de gerenciamento de seus acervos 

tradicionais e, mais recentemente, eletrônicos, por meio de novos suportes. 

 De acordo com Cavalcanti e Silva (2007), a função do bibliotecário gestor tem se 

apresentado como uma necessidade cada vez mais presente no âmbito das organizações. 

Ainda, segundo os mesmos autores e anos de discussões teóricas, ressaltam que a 

responsabilidade deste profissional se torna fundamental e relevante à medida que os mesmos 
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refletem suas práticas e passam a realizar reflexão-ação-reflexão no seu dia a dia. Isto nos 

possibilita dizer que sua atuação profissional apresenta perspectivas que contribuirão para 

uma postura nova, deixando de lado os riscos com a espontaneidade e assumindo atitudes 

planejadas. 

 

4.1AS MUDANÇAS OCORRIDAS NA PROFISSÃO DO BIBLIOTECÁRIO 

 
 Algumas mudanças ocorreram na rotina do bibliotecário. Os estudiosos dessas 

mudanças apontam que foram necessários aprimoramentos e novos ensinamentos, 

aprendizagem, adaptações as inovações tecnológicas oriundas da vida em sociedade que 

modificaram a rotina do bibliotecário. Aquele sujeito que outrora ia levar os livros nos lugares 

mais distantes, caminhando entre montanhas com sacolas, hoje acessa e controla 

computadores e softwares para auxiliar e contemplar os usuários das bibliotecas virtuais e 

presenciais.  

 Os bibliotecários oriundos dos mosteiros da Idade Média ganharam 

incumbências e status sociais, assim como responsabilidades oriundas das novas tecnologias. 

Há nesse contexto bibliotecas que comportam coleções com materiais impressos, eletrônicos 

ou bibliotecas virtuais. 

Toda essa maturidade assumida após o Renascimento, comprova-se por um fato 

único: anterior a essa época não existia a figura do bibliotecário com as competências e 

atribuições atuais.  

De acordo com Martins (1998, p. 331) citando Ortega y Gasset afirma que:  
 

“O bibliotecário é uma invenção da renascença”. Até então, o livro não tinha 
existência social, sua função social, e não mais meramente individual e 
privada, aparece nesse instante com grande nitidez, e o livro vai ser o sinal 
característico da civilização ocidental.  
 

Segundo Martins (1998, p.331), nessa época, “o bibliotecário fará também sua 

aparição como personagem autônomo na comunidade”.   

O próprio Martins (1998) distinguiu duas grandes fases na história das bibliotecas: 
Da renascença até meados do século XIX, o bibliotecário é um profissional 
contratado por instituições particulares, sem formação especializada, quase 
sempre um erudito ou um escritor a quem se oferecia oportunidade de 
realizar em paz a sua obra; a partir de meados do século XIX, o Estado 
reconhece o bibliotecário como representante de uma profissão socialmente 
indispensável. Nesta segunda fase, surge a necessidade de fazer do 
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bibliotecário um funcionário especificamente treinado para as suas funções 
(Martins, 1998, p.332). 

Essas coisas tornaram o bibliotecário um técnico, como todas as virtudes e 

defeitos, além dos percalços da profissão. Martins, (1998, p.332), assinalou “a sua maior 

eficiência, garantida pela organização racional do trabalho; a exclusividade da atenção que 

consagra ao seu ofício, o que evita as sempre deploráveis dispersões de interesse; a sua 

consciência profissional cada vez mais desenvolvida”.  

 Martins (apud COELHO, 2010, p.5) sinaliza os requisitos importantes e 

necessários para o profissional bibliotecário atuar no mercado: 

a) Domínio das tecnologias de informação; 

b) Aquisição de mais um idioma; 

c) Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal; 

d) Capacidade gerencial e administrativa; 

e) Administração estratégica; 

f) Educação continuada; 

g) Planejamento estratégico; 

h) Adaptabilidade social; 

i) Visão interna e externa do ambiente; 

j) Gestão participativa envolvendo todos os funcionários da unidade de informações; 

k) Tomada de decisões compartilhadas; 

l) Trabalhar em equipe de forma globalizada e regionalizada  

m) Ser participativo, flexível, inovador, criativo, delegar poderes facilitando a interação entre 

os níveis hierárquicos e a comunicação entre eles.  

 Essas mudanças muitas das vezes requerem investimento tanto pessoal, na vida e 

na rotina do bibliotecário, como exemplo: novos estudos e investimento na sua formação com 

cursos e pós-graduações posteriores à formação acadêmica. Os domínios tecnológicos aliado 

a um ou dois idiomas são cruciais nessa jornada. Além, claro dos investimentos 

governamentais nas bibliotecas, com aparelhamentos modernos e, portanto, melhorias nos 

catálogos de livros, revistas, bancos de dados, etc.  

 Alguns paradigmas foram preponderantes nessa mudança. Entre elas 

enumeramos: o acervo, o usuário e a informação. Para Oliveira e Crespo (2002) estes 

paradigmas são identificados como: 
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O primeiro paradigma preponderante foi acervo, calçado nos diferentes tipos 
e suportes documentais e nas diferentes metodologias de organização 
empregadas. O segundo paradigma, o usuário, deu ênfase as questões 
relativas às necessidades de informação do sujeito que faz uso das massas 
documentais. A terceira e a atual está pautada na informação, deslocando a 
preocupação do suporte para o conteúdo informacional (OLIVEIRA; 
CRESPO, 2012).  

 
Entre os defeitos, Martins (1998) vai destacar “a estreiteza mental que decorre da 

especialização, a superestimação dos conhecimentos restritamente técnicos em prejuízo de 

uma cultura humanística mais vasta”.  

Em nosso pais, Brasil, o debate em torno de uma formação técnica ou humanística 

tem seu início com a instalação dos cursos de Biblioteconomia na capital paulista. 

Antigamente, predominava o modelo humanista francês da École de Chartes, que a Biblioteca 

Nacional adotara durante três décadas.  

Autores como Castro (2000, p.199) ressaltam que,  
Tal modelo vinha sendo criticado, na França, desde o início do século XX, 
pelos bibliotecários-progressistas, que reivindicavam mudanças nas 
estruturas das bibliotecas, a fim de que as mesmas atendessem às políticas 
públicas de leitura. 

 

 Toda essa mudança não era aceita pelos bibliotecários conservadores franceses, 

que alegavam que o atendimento à leitura era atividade própria das escolas, e que o papel da 

biblioteca era preservar. Mas, quando a Biblioteca Nacional adota o ensino enciclopedista da 

École de Chartes, esse era questionado pelos bibliotecários franceses, que começavam a 

debater e referenciar a Biblioteconomia americana. 

 Na atualidade, o trabalho dos bibliotecários vem sofrendo grandes transformações 

em relação aos relatos das escolas francesas e americanas apresentados por Martins (1998) e 

Castro (2000) nos relatos acima.  

 Por certo, o bibliotecário acabou aderindo ao tecnicismo, ou seja, este acabou por 

ocupar maior espaço na formação e na prática profissional.  

 Aquino Ramos (2004, p.32) vai ressaltar que apesar de trabalhar em instituições 

públicas com finalidades humanistas, a fragmentação do trabalho, as novas tecnologias da 

informação e as mudanças na organização do trabalho nas bibliotecas levaram à vitória do 

tecnicismo.   
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 O mesmo Ramos (2004, p.33) vai afirmar que com a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), mudanças podem ser observadas no curso de Biblioteconomia. Realça, 

ainda, que:  
A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO, 2002) define o profissional 
bibliotecário da seguinte forma: profissional formado em Biblioteconomia e 
Documentação, com a formação complementada com aprendizado tácito no 
local de trabalho e cursos de extensão. Relaciona, como seus locais de 
exercício profissional, as 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. 

 O referido autor acima enfatiza que a CBO (2002, p. 35) lista, também, as 

seguintes atividades como desenvolvidas pelos bibliotecários, de acordo com a instituição 

onde trabalha: 

a) disponibilizar informação em qualquer suporte; 

b) gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e 

correlatos, além de redes e sistemas de informação;  

c) tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais;  

d) disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; 

e) desenvolver estudos e pesquisas;   

f) realizar difusão cultural; 

 g) desenvolver ações educativas;  

h) prestar serviços de assessoria e consultoria.  

 Além destas atividades referendadas pela CBO (2002), destacam-se mais 

atividades de cunho técnico e outras ainda ligadas a educação e a cultura, que remetem 

também ao trabalho humanístico. O debate entre tecnicistas e humanistas só reforçamos 

argumentos de que os bibliotecários se encaixam nas duas escolas, pois seus trabalhos diários 

demandam conhecimento e aplicabilidade nas duas vertentes. 

 Vejamos o que fala Almeida Junior (2000), há cerca do bibliotecário humanista. 

Neste quadro de formação humanística “as atividades dos bibliotecários 
estavam voltadas para a cultura, para a educação, para o saber, para o 
conhecimento, tendo características que permitiam incluí-los como 
segmentos direcionados para atender necessidades no âmbito do espírito do 
homem”. (ALMEIDA JÚNIOR, 2000, p.45).  

 Müller(1989) reforça o nosso discurso em relação à modernidade e o gestor de 

informação, afirmando que: 

Discutir perfil profissional do bibliotecário hoje é discutir a função 
profissional no atual contexto social, que exige que a prática profissional se 
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modifique para atender expectativas novas e diversificadas que emergem da 
sociedade. Tornam-se necessárias novas competências e atitudes e isto é 
indissociável da questão da formação profissional, pois os traços almejados 
para compor o perfil fornecem as diretrizes para o estabelecimento das 
necessidades básicas de aprendizagem. (MÜLLER, 1989, p.63-64) 

Pensar um novo profissional como gestor de informações no cenário em 

construção das atuais bibliotecas, seja talvez inseri-los no rol das novas atividades da 

informática e do mundo da web que impulsionam o novo perfil desse sujeito responsável pela 

informação e conservação de dados e livros. 

 Ponjuán Dante (apud SILVEIRA, 2000, p.88) diz que o Moderno Profissional da 

Informação (MIP) passa a ser identificado como: 

[...] aqueles que estão vinculados, profissional e intensivamente, a qualquer 
etapa do ciclo vital da informação e, portanto, devendo ser capaz de operar 
eficiente e eficazmente todas as etapas relativas ao manejo da informação em 
organizações de qualquer tipo ou em unidades especializadas de informação. 
(PONJUÁN DANTE, 2000, p.93) 

  No entendimento de Cunha e Silva (2002) em seu trabalho de artigo “A formação 

profissional no século XXI: desafios e dilemas” relatam que a importância dada à informação 

é incontestável quando se fala de progresso tecnológico no cenário da vida humana. Reforça, 

ainda, que o mundo globalizado da sociedade do conhecimento trouxe mudanças 

significativas ao mundo do trabalho. 

  Nessa contextualização nos alerta que:  

Nesta conjuntura, em que a mudança tecnológica é a regra, buscar condições 
para ancorar a preparação do profissional do futuro requer uma estratégia 
diferenciada. Este profissional deverá interagir com máquinas sofisticadas e 
inteligentes, será um agente no processo de tomada de decisão. Além disso, o 
seu valor no mercado será estimado com base em seu dinamismo, em sua 
criatividade e em seu empreendedorismo. Todos esses fatores evidenciam 
que só a educação será capaz de preparar as pessoas para enfrentar os 
desafios dessa nova sociedade. (CUNHA e SILVA, 2002, p, 78) 
 

 Dentro desse enfoque, cabe ressaltar que este profissional na função de gestor de 

informações precisa estar preparado para as mudanças que ocorrem cotidianamente. As 

mesmas autoras acima referendadas dispõem nas páginas seguintes algumas informações 

pertinentes a melhoria da vida do bibliotecário e das pessoas que trabalham com educação.  

 Observemos: 

Ora, os bibliotecários são levados cada vez mais a participar ativamente do 
fluxo internacional de informações por meio da prestação de serviços a 
usuários virtuais que podem estar localizados em qualquer local do planeta. 
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Em contrapartida, estes mesmos profissionais se beneficiam e utilizam 
serviços provenientes deste fluxo internacional. É essencial que estes 
profissionais sejam formados no sentido de compartilhar serviços 
colaborando, desta forma, em um sistema global de informações. Seu fazer é, 
portanto, essencialmente um fazer de trocar, de pôr à disposição informações 
a partir de um contexto local – o da instituição e da unidade de informação – 
para um contexto planetário e deste contexto planetário para o individual. 
(CUNHA e SILVA, 2002, p. 81).  

 Justificam, ainda, que os novos perfis profissionais privilegiam a criatividade, a 

interatividade, a flexibilidade e o aprendizado contínuo. Esses profissionais devem segundo as 

autoras serem capazes de operacionalizar seu conhecimento de modo integrado às suas 

aptidões e vivências culturais.     
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No contexto e na temática do uso das tecnologias da informação e comunicação 

pelo bibliotecário, percebe-se que houve uma mudança tanto para o bibliotecário quanto na 

composição e formato das bibliotecas.  

 O livro sofreu mudanças significativas desde sua origem até a era digital. Com o 

tempo,as bibliotecas foram sendo ampliadas e modificadas visando um público novo, amantes 

das tecnologias. A biblioteca não só evoluiu como modificou a relação entre usuários, porque 

o gestor da informação também teve que acompanhar as inovações do mercado tecnológico e 

se aprimorar no sentido de conhecimento e investimento na carreira.   

 Da biblioteca oriunda da guarda de papiros e outros materiais como rolos, etc, 

surge um modelo novo com materiais diversos além dos livros tais como: CD, DVD, revistas, 

filmes, microfilmes, software de busca, microcomputadores e sabe-se mais o que virá. 

 O gestor de informações, o tecnólogo dos documentos,o bibliotecário moderno 

com vários nomes deve ter conhecimento que a atualização e ampliação dos horizontes tem 

que ser constante. Não basta dominar os softwares e outros mecanismo de busca, recuperação 

e armazenamento. Tem que viver e respirar a biblioteconomia todos os dias. 

 É necessário se reinventar e estar sempre colaborando para o bom funcionamento 

de sua instituição, aprimorando suas técnicas e aplicando novas ferramentas de trabalho no 

seu cotidiano tendo a consciência da necessidade do seu público alvo e com isso elaborar um 

planejamento estratégico a fim de elaborar uma estrutura sólida e de qualidade aos serviços e 

produtos por ela prestados. 

 Não se pode pretender que nosso trabalho esgote todo esse tema, mesmo porque o 

bibliotecário evolui com o tempo e com os materiais a sua disposição também. Lógico que as 

bibliotecas devem acompanhar essa modernidade e toda essa evolução tanto no modelo 

armazenamento, empréstimo, conservação e manutenção do livro.  

 A internet mudou esse modelo de gestão, comunicação e informação e surgiu um 

novo administrador de papel, documentos e relações. Os sites de buscas e os materiais novos 

advindo da tecnologia justificaram as mudanças ocorridas tanto nas bibliotecas, quanto na 

vida e na rotina do então bibliotecário para o hoje chamado gestor de informações.  

 Enfim, o passado do bibliotecário e o futuro se convergem no que hoje este 

profissional tenta de todas as formas atender os usuários mais sofisticados e diversificados no 

mundo inteiro com a rapidez das mudanças em sua profissão. 



44 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo Francisco de. Profissional da informação: entre o espírito e 
a produção. In: VALENTIM, Marta Lígia (Org.). Profissionais da informação: formação, 
perfil e atuação profissional. São Paulo: Polis, 2000, p.31- 51. (Palavra-Chave; 11). 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

 

 ______. NBR 6027: Informação e documentação – sumário – apresentação. Rio de 
Janeiro, 2003. ______. NBR 10520: Informação e documentação – citações em documentos – 
apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  

 

______. NBR 14724: Informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. 
Rio de Janeiro, 2005 

 

BARROS, M. F. M. Biblioteca Universitária e Inovação: gestão do conhecimento, 
empreendedorismo e qualidade. SNBU, XV Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias. São Paulo, 2008.  

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e do Emprego. CBO 2002. In: BRASIL. Ministério do 
Trabalho e Emprego. Classificação Brasileira de Ocupações. Brasília, [2002]. Disponível 
em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf>. Acesso em 23 de ago. de 2015 

 

CASTRO, César. História da biblioteconomia brasileira. Brasília: Thesaurus, 2000. 287 p. 

 

CAVALCANTI, Vanessa Oliveira de Macêdo. Bibliotecário educador: reflexão-ação-
reflexão. 2007. 20f. Artigo (Especialização em Gestão Estratégica de Sistemas de 
Informação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 

 

COELHO, C. D. O novo perfil do profissional bibliotecário diante das transformações sociais 
e tecnologias. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO, GESTÃO, E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 33., 2010, João Pessoa. 
Anais... João Pessoa: UFPB, 2010. p. 1-12. 

 

CORDEIRO, E.  A. et, Al. EMPREENDEDORISMO NAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS: uma reflexão necessária. SNBU, 30 anos.  Impacto das tecnologias 
de informação na gestão da Biblioteca Universitária. CRUESP. 2008  Disponível em: 
http://www.sbu.unicamp.br/snbu2008/anais/site/pdfs/2797.pdf. Acessado em 10 de out. de 
2015  



45 

 
 

 

CUNHA, Miriam Vieira da. SILVA, Edna Lúcia da. A formação profissional no século 
XXI: desafios e dilema. Ci. Inf., Brasília, v. 31, n. 3, p. 77-82, set./dez. 2002. 
http://www.scielo.br/pdf/ci/v31n3/a08v31n3.pdf. Acessado em 26 de nov. de 2015.  

 

CUNHA, Murilo B. da, CAVALCANTI, Cordélia R. De O Dicionário de biblioteconomia e 
arquivologia. Brasilia: Briquet de Lemos/Livros, 2008.  

 

_____________________. Base de dados no Brasil: um potencial inexplorado. Ciência da 
Informação v. 18, n. 1, p. 45-57, jan/jun. 1989. 

 

DELP, Dicionário Essencial da Língua Portuguesa.  Coord. Volnyr Santos – Porto Alegre, 
Rigel, 2001, Verbetes: 24.106.  

 

DE MASI, Domenico. A sociedade pós-industrial. 2. ed. São Paulo: Senac, 1999 

 

ERCILIA, Maria. Tecnologia reduz o tamanho do mundo. Folha de São Paulo, 2 nov.1997. 
(Especial 5)  

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurelio Século XXI:minidicionário da 
língua portuguesa. Coordenação de edição, Margarida dos Anjos, Marina Baird Ferreira; 
lexicografia, Margarida dos Anjos... [et al.], 5ª ed. Ver. Ampliada. – Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001.  

 

FIGUEIREDO, N. M. de. Metodologias para promoção do uso da informação: técnicas 
aplicadas particularmente em bibliotecas universitárias e especializadas. São Paulo: Nobel: 
Associação Paulista de Bibliotecários, 1991. 144p.  

 

GUIMARÃES, José Augusto Chaves. Moderno Profissional da Informação: Elementos 
para sua formação no Brasil. 1997. Artigo disponível em: http://periodicos.puc-
campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/viewFile/ 

1597/1569  

_____________, Um novo profissional para um novo tempo: aspectos convergentes e 
divergentes na atuação de bibliotecário e arquivistas. Marilia: FFC-UNESP, 1995, (Trabalho 
de Conclusão de Curso de Biblioteconomia e Relatório – PIBIC/CNPq).  

 

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001. 

 



46 

 
 

LAROUSSE, Cultural. Dicionário da Língua Portuguesa. Editora Nova Cultural Ltda., São 
Paulo, 1992. 

 

LEMOS, Antônio Agenor Briquet de. Bibliotecas. In: CAMPELLO, Bernadete Santos et al. 
Formas e expressões do conhecimento: introdução às fontes de informação. Belo 
Horizonte: Escola de Biblioteconomia da UFMG, 1998. p.347-366. 

 

LYONS, Martyn. Livro: uma história viva. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011.  

 

MACEDO, Neusa Dias de. Biblioteca Escolar brasileira em debate: da memória 
profissional a um fórum virtual. São Paulo: Editora Senac São Paulo: Conselho Regional de 
Biblioteconomia – 8ª Região – São Paulo, 2005. 

 

MARTINS, Wilson. A Palavra Escrita: história do livro, da imprensa e da biblioteca. 3. ed. 
São Paulo: Ática, 2001. 

 

MARCHIORI, Patricia Zeni. “"Ciberteca" ou biblioteca virtual:  
uma perspectiva de gerenciamento de recursos de informação. Ci. Inf. v. 26 n. 
2 Brasilia May/Aug. 1997. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v26n2/v26n2- 
Acessado em 23 jul.2015 
 

MEY, Eliane Serrão Alves. Bibliotheca Alexandrina. Revista Digital de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação, Campinas, v.1, n.2, p.71-91, jan./jun. 2004. 

 

MÜELLER, Suzana Pinheiro Machado. Perfil do bibliotecário, serviços e responsabilidades 
na área de informação e formação profissional. Revista de Biblioteconomia de Brasília, 
Brasília, v.17, n.1, p.63- 70, jan./jun. 1989. 
 

OLIVEIRA, L. C. de; CRESPO, M. R. Fundamentos teóricos e estatuto científico da 
Biblioteconomia e Ciência da Informação.  CRB-8 Digital, São Paulo, v. 1, n. 5, p. 66-85, 
jan. 2012. Disponível em: 
<http://revista.crb8.org.br/index.php/crb8digital/article/viewFile/71/73>.  Acesso em: 28 mar. 
2015 

 

PONJUÁN DANTE, Glória. Perfi l del profesional de información del nuevo milenio. In: 
VALENTIM, Marta Lígia (Org.). Profissionais da informação: formação, perfil e atuação 
profissional. São Paulo: Polis, 2000, p.91-105. (Palavra-Chave; 11) 

 

RAMOS, José Alimateia de Aquino. As inovações tecnológicas e suas implicações sobre o 
processo de trabalho dos bibliotecários: estudo de caso no Sistema de Bibliotecas da PUC 
Minas. UFMG, 2004. Disponível em: . Acesso em: 12 dez. 2015. 



47 

 
 

 

ROSETTO, Márcia. Os novos materiais bibliográficos e a gestão da informação: livro 
eletrônico e biblioteca eletrônica ba América Latina e Caribe. Ciênc. Inf. , Brasilia. V. 26, n.1. 
p.23-38, 1997 

 

RIZZATTO, Luiz Antonio Nunes. Manual da monografia: como se faz uma monografia, 
uma dissertação, uma tese. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010.  

 

SANTOS, Jussara Pereira. O perfil do profissional bibliotecário. In:_________. O 
profissional da informação: formação, perfil e atuação profissional. São Paulo: Polis, 2000. 
p.107-117. 
 

SILVA, Divina Aparecida da. Auxiliar de biblioteca: técnicas e práticas para formação 
profissional. 7 ed. Brasília: Thesaurus, 2014. 

 

SILVA, Edna Lúcia da; CUNHA, Miriam Vieira da. A formação profissional no século XXI: 
desafios e dilemas. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 3, p. 77-82, set./dez. 2002. 
 

SILVA ZEI, Elizete Pereira da. Educação: o papel da Biblioteca Escolar. Revendo o papel 
da biblioteca escolar no Município de Valparaíso de Goiás. UEG. 2005. Disponível em:  

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAesEEAE/educacao-papel-biblioteca-escolarrevendo-
papel-biblioteca-escolar-no-municipio-valparaiso-goias.  

Acessado em 20 out de 2015. 

 

TARAPANOFF, K. O profissional da informação e a sociedade do conhecimento: desafios e 
oportunidades. Transinformação, v. 11, n. 1, p. 27-38, 1999. 

 

UFF- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Manual de Elaboração de 
Monografia. Departamento de Administação, Niterói, 2011.  

 

VALENTIM, Marta Lígia Pomim, O moderno profissional da informação: formação e 
perspectiva profissional. Revista Biblioteconomia e Ciência da Informação, n. 9, 
Florianópolis, jun. 2000. Disponível em:  

<http://www.ced.ufsc.br/biblioteca/encontro/bibli9/marta.html>. Acesso em: 07 mar. 2015. 

 

Sites 
PORTAL DO BIBLIOTECÁRIO –Biblioteca e bibliotecário ao longo da história. 

Disponível em: http://portaldobibliotecario.com/2015/04/28/biblioteca-e-bibliotecario-ao-
longo-da-historia/ acessado em 26 de nov.2015  



48 

 
 

 

http://www.sbu.unicamp.br/snbu2008/anais/site/pdfs/2797.pdf 

Empreendedorismo nas bibliotecas universitárias: uma reflexão necessária. 

Acessado em novembro de 2015.  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19651997000200002. 
Acessado em 29 de nov. 2015 

 

ANEXO 
 
 
Softwares mais usados em automação de bibliotecas do Brasil e do Mundo 

Link: http://softwaresbibliotecas.forumbrasil.net/forum.htm 

Acessado em 28 de nov. 2015 

 

SOFTWARES LIVRES 

 

● Biblivre:Enfatiza os principais procedimentos realizados em bibliotecas, tais como: a 

pesquisa; a circulação, mediante o controle do acesso para consulta, a reserva, o empréstimo e 

devolução, entre outros. 

 

● Gnuteca: É um sistema para automação de todos os processos de uma biblioteca, 

independentemente do tamanho de seu acervo ou da quantidade de usuários. 

 

● OpenBiblio:Sistema de automação de bibliotecas escrito em PHP. 

 

● PHL:O PHL (Personal Home Library), é uma aplicação Web especialmente desenvolvida 

para administração de coleções e serviços de bibliotecas e centros de informações. 

SOFTWARES GRATUITOS 

 

● Família CDS/ISIS:É um software avançado, de armazenagem não-numérica e recuperação 

de informação desenvolvido pela UNESCO desde 1985. 

 



49 

 
 

● Mini Biblio: É um sistema utilitário distribuído de maneira livre. Seu objetivo é o cadastro 

e o gerenciamento de livros, revistas, vídeos, manuais, discos e/ou dados. 

 

SOFTWARES COMERCIAIS 

 

● Alexandria:Foi desenvolvido modularmente. Possui versões para bibliotecas, arquivos e 

centros de documentação. Utiliza o padrão internacional MARC21. 
 

●  Aleph:É um sistema integrado de bibliotecas desenvolvido pela Ex Libris 
 

● Arches Lib: Criado em 1995 quando também foram comercializadas suas primeiras cópias. 

É um produto 100% nacional e desde o início sempre foram utilizadas tecnologias de ponta na 

sua fabricação 
 

● Calímaco: Sistema para gestão e controle de uma ou várias Bibliotecas, simultaneamente.  
 

● Pergamum: Tem como missão ser o principal software de gerenciamento decentros de 

Informação, provendo inovação, qualidade e excelência na prestação de serviços para seus 

clientes. 

 

 

 

 


