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RESUMO 

 

Discutir a formação em Biblioteconomia por meio dos currículos oferecidos pelas 

Instituições Públicas de Ensino Superior no Brasil. A partir da disciplina de Fundamentos de 

Biblioteconomia, no primeiro período do curso na Universidade Federal de Pernambuco, 

surgiu à discussão sobre o papel das disciplinas de base na formação da identidade e atuantes 

ativamente na formação dos bibliotecários. A motivação gerou-se a partir de discussões, 

atividades da disciplina e necessidade de atualização da literatura acerca do tema, e a forma 

como esta formação influenciam os egressos dos cursos. A premissa de partida sugere que 

cursos atendem aos perfis tecnicista ou humanista, e por vezes a ambos, conforme contexto, 

com ênfase às disciplinas teóricas logo nos primeiros e segundo períodos. Para delimitar o 

escopo da pesquisa escolheu-se uma instituição de cada região administrativa do país, além 

de São Paulo e Rio de Janeiro por terem abrigado as primeiras escolas. A pesquisa resultou 

em sete perfis curriculares analisados. Verificando-se que os cursos estão voltados para a 

formação do bibliotecário que produz e utiliza conhecimentos técnico-científicos, 

constatando que há uma demanda por profissionais que estejam aptos a lidar com novos 

suportes e tecnologias digitais. No mapeamento curricular dos cursos analisados demonstrou-

se que em sua maioria as grades curriculares examinadas, considerando como critérios os três 

primeiros semestres de cada curso. Logo no primeiro período já é passada uma base técnica 

bem robusta, para no segundo semestre adentrar em conhecimentos teórico-conceituais, e 

novamente na terceira fase retomar o foco tecnicista que fora abordado no início, mesmo com 

essa configuração aparentemente mais técnica, há sim um viés no sentido da formação do 
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bibliotecário como agente cultural e disseminador de informação atuante no contexto da 

biblioteca em outros centros de informação.  

 

 

Palavras-chave: Biblioteconomia 1. Histórico da Biblioteconomia 2. Perfil Curricular 3. 

Bibliotecários Humanistas 4. Bibliotecários Tecnicistas 5. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

To discuss the formation in Librarianship through the curricula offered by the Public 

Institutions of Higher Education in Brazil. From the discipline of Fundamentals of 

Librarianship, in the first period of the course at the Federal University of Pernambuco, the 

discussion arose about the role of basic disciplines in the formation of identity and active 

actors in the formation of librarians. The motivation was generated from discussions, 

activities of the discipline and need to update the literature about the subject, and how this 

training influences the graduates of the courses. The starting premise suggests that courses 

cater to the technicalist or humanist profiles, and sometimes to both, depending on context, 

with emphasis on the theoretical subjects in the first and second periods. In order to delimit 

the scope of the research, one institution from each administrative region of the country was 

chosen, as well as São Paulo and Rio de Janeiro for having housed the first schools. The 

research resulted in seven curriculum profiles analyzed. It is verified that the courses are 

aimed at the training of the librarian who produces and uses technical-scientific knowledge, 

noting that there is a demand for professionals who are able to deal with new supports and 

digital technologies. In the curricular mapping of the analyzed courses it was demonstrated 

that in most of the curricula examined, considering as criteria the first three semesters of each 

course. In the first period, a very robust technical base was already passed, so that in the 

second semester it was possible to enter into theoretical-conceptual knowledge, and again in 

the third phase to retake the technical focus that had been approached at the beginning, even 

with this apparently more technical configuration, bias towards the formation of the librarian 

as a cultural agent and disseminator of information in the context of the library in other 

information centers 

 

 

Keywords: Librarianship 1. History of librarianship 2. Curricular profile 3. Humanistic 

librarians 4. Librarians Tecnicists 5. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa tem como objetivo geral discutir a formação em Biblioteconomia por meio 

dos currículos dos cursos oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior no Brasil. A 

pesquisa sem encaixa no GT 5 por abordar questões diversas acerca da formação e perfil 
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curricular dos cursos de Biblioteconomia no âmbito do Brasil. O interesse veio a partir da 

disciplina de Fundamentos de Biblioteconomia, oferecida no primeiro período do curso na 

Universidade Federal de Pernambuco. A motivação se deu a partir de discussões, atividades 

desempenhadas na disciplina, necessidade de atualização da literatura acerca do tema, e a 

forma como esta formação influenciam os egressos dos cursos.  

A premissa de partida sugere que os cursos atendem tanto aos perfis tecnicistas 

quanto humanista, e por vezes ambos os perfis, conforme ambiente, mas dando ênfase às 

disciplinas teóricas logo nos primeiros e segundos períodos. Dentre os objetivos específicos 

apresentam-se os modelos teóricos dos cursos de Biblioteconomia do Brasil,  uma revisão de 

literatura acerca do tema, os currículos de algumas das principais universidades brasileiras; o 

perfil curricular da área de fundamentos, identificada nos três primeiros períodos do curso e a 

caracterização deles, confirmando ou não a premissa supracitada.  

Os cursos de Biblioteconomia estão voltados para a formação do bibliotecário que 

produz e utiliza conhecimentos técnico-científicos, constatando que há uma demanda por 

profissionais que estejam aptos a lidar com novos suportes e tecnologias digitais. 

Comparando os perfis curriculares dos cinco cursos escolhidos, utilizando-se como critério as 

disciplinas dos três primeiros períodos, se demonstra que na maior parte das grades 

curriculares examinadas, logo no primeiro período é passada uma base técnica bem robusta, 

para logo em seguida, no segundo semestre, entrar com um pouco de teoria e novamente na 

terceira fase retomar o foco tecnicista que fora abordado no início, contrariando a premissa 

inicial.  

Porém é importante avaliar que mesmo com essa configuração aparentemente mais 

técnica, há sim um viés forte no sentido da formação do bibliotecário como agente cultural e 

social da biblioteca, e não apenas como documentalista focado no acervo. Observa-se um 

número representativo de disciplinas voltadas para a formação com disciplinas que 

fundamentam uma visão filosófica e social do fazer bibliotecário, oriunda das ciências 

sociais, filosóficas, linguísticas e psicológicas. 

 Os critérios de escolha das instituições e seus respectivos currículos de 

Biblioteconomia foram o ensino gratuito, modalidade presencial, que estejam em atividade 

atualmente, e ainda mais antigas em seus respectivos estados, por região administrativa, 

visando assim um recorte da situação nacional. A segmentação foi necessária devido ao curto 
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espaço de tempo que havia para a entrega do trabalho, volume de informações e aspectos 

diversificados a serem analisados. 

 Deste modo, esta categorização por região administrativa foi um critério importante e 

necessário para a análise por amostragem das principais escolas. As mais antigas como RIO 

DE JANEIRO e SÃO PAULO, ou as mais recentes de cada Estado da Federação, não 

incluindo o Distrito Federal, por ausência de dados. De modo que pudéssemos abranger todo 

o território nacional e traçar uma síntese do currículo verificando a premissa colocada. 

Assim, o trabalho está dividido em seções sobre os currículos das primeiras escolas no Rio de 

Janeiro na Biblioteca Nacional e em São Paulo no Mackenzie College, expansão dos cursos 

de Biblioteconomia pelo Brasil, regularização da profissão de bibliotecário, resolução 

CNE/CES 19, de 13 de março de 2002,  e os currículos mínimos de 1962 e 1982.  

 

2 AS PRIMEIRAS ESCOLAS DO BRASIL 

   

 As primeiras escolas de Biblioteconomia do Brasil surgiram influenciadas pelas 

principais escolas da mesma área do mundo, como a École de Chartres na França, de cunho 

humanístico, enciclopedista e conservador.  Visão adotada pela primeira escola de 

Biblioteconomia do Brasil, que funcionou na Biblioteca Nacional (BN) em 1911, pelos 

esforços e determinação de seu diretor na época Manuel Cícero Peregrino da Silva, na cidade 

do Rio de Janeiro. 

 [...] A partir de 1915, data em que começou a funcionar o primeiro curso, o 

ensino da Biblioteconomia evoluiu bastante, existindo atualmente 19 cursos 

de graduação, 1 de pós-graduação em nível de mestrado e 1 de 

especialização, em 14 unidades da Federação. Os cursos de graduação 

apresentam conteúdo relativamente homogêneo, havendo diferenças quanto 

à duração das disciplinas que os compõem e, mais recentemente, na 

abordagem dos tópicos relativos à Mecanização e Automação. A causa 

principal dessa homogeneidade é o currículo mínimo que todos os cursos 

são obrigados a seguir. A evolução dos estudos teóricos no campo da 

organização de sistemas de recuperação de informações tem apresentado 

resultados importantes e revelado princípios fundamentais que deveriam ser 

incorporados organicamente ao ensino da Biblioteconomia (LEMOS, 1973, 

p.1). 

 

O curso na Biblioteca Nacional foi também o primeiro da América do Sul e terceiro 

no mundo. A Columbia University nos Estados Unidos trazia consigo uma visão tecnicista 

onde era dada ênfase a um currículo mais técnico, e foi adotada pelo curso de 
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Biblioteconomia do Mackenzie College de São Paulo, fundado em 1929, sob a tutela de 

Rubens Borba de Moraes, do Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo. 

        Toda essa abordagem diversificada entre os currículos iam incomodando os 

bibliotecários que defendiam suas visões de currículo ferrenhamente, inclusive Castro (2000, 

p.102) relata discordâncias por meio de Fonseca (1979), em que relata as duas orientações a 

serem conciliadas. Mas o que ocorreu foi um conflito gerando problemas entre os 

bibliotecários de São Paulo e Rio de Janeiro. As disciplinas destes cursos eram diferentes, 

enquanto os humanistas do Rio de Janeiro da Biblioteca Nacional tinham disciplinas mais 

voltadas para o lado erudito, a Escola Tecnicista do Mackenzie College de São Paulo, era 

mais voltada para disciplinas técnicas. Porém diferenças nos currículos duraram até 1942, 

mas posteriormente outra modificação em 1944 e em 1946 adotou o Sistema Decimal de 

Dewey junto com o catálogo dicionário.     

            

2.1 DISCIPLINAS NA ESCOLA MACKENZIE E BIBLIOTECA NACIONAL 

 

Na década de 1940 havia no Brasil cerca de seis cursos de Biblioteconomia 

localizados em: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Rio Grande do Sul. 

A formação acadêmica em Biblioteconomia no Brasil data do início do século XX 

(CASTRO, 2000). 

 

ANO /  ESCOLA RIO DE JANEIRO ANO / ESCOLA SÃO PAULO  

1915 

Bibliografia 

Paleografia e Diplomática 

Referência 

1929 

Catalogação 

Classificação 

Organização de Bibliotecas 

1931 

Bibliografia 

Paleografia e Diplomática 

História da Literatura 

Iconografia e Cartografia 

 

1941-1942 

Catalogação 

Classificação 

Bibliografia 

História do Livro 

Organização de Bibliotecas 
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1944 

Organização e Administração de 

Bibliotecas 

Catalogação 

Classificação 

Bibliografia e Referência 

História do Livro e das 

Bibliotecas 

História da Literatura (aplicada à 

Bibliografia) 

Noções de Paleografia 

1943-1959 

Catalogação 

Classificação 

Bibliografia 

Organização de Bibliotecas 

História do Livro e 

Paleografia 

 

 

 

Segundo Castro e Almeida, a história do ensino da Biblioteconomia no Brasil pode 

ser dividida em VI fases:       

De 1879-1928 fase I: Movimento fundador da Biblioteconomia no Brasil, de influência humanística 

francesa, sob a liderança da Biblioteca Nacional.  

De 1929-1939 fase II: Predomínio do modelo pragmático americano em relação ao modelo humanista 

francês anterior. 

De 1940-1961 fase III: Consolidação e expansão do modelo pragmático Americano. 

De 1962-1969 fase IV: Uniformização dos conteúdos pedagógicos e regulamentação da profissão. 

De 1970-1995 fase V: Crescimento quantitativo dos cursos e novas metodologias e abordagens 

emprestados de outros campos do saber. 

De 2001 fase VI: Cursos de graduação em Biblioteconomia e implantação de novos cursos no país.  

(CASTRO, 2000, p. 26-29) e (ALMEIDA, 2012, p.7). 

 

 

Em 1962 houve a regularização da profissão de bibliotecário de nível superior e a 

criação do CM – Currículo Mínimo, estabelecimento de 3 anos de duração do curso com uma 

relação mínima de disciplinas obrigatórias. Em 1980 surge o 2º currículo mínimo. 

 

Quadro 2 
 

CURRÍCULO MÍNIMO DE 1962 CURRÍCULO MÍNIMO DE 1982 

1. Introdução aos estudos históricos e 

sociais 

Matérias de Formação Geral 

1. Comunicação 
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2. História da arte 

3. Evolução do pensamento filosófico e 

científico 

4. História da literatura 

2. Aspectos sociais, políticos e econômicos do 

Brasil contemporâneo. 

 3. História da Cultura 

5. Documentação Matérias Instrumentais 

4. Lógica 

5. Língua portuguesa e literatura da língua 

portuguesa. 

6. Língua estrangeira moderna 

7. Métodos e técnicas de pesquisa 

6. História do Livro e das Bibliotecas Matérias de Formação Profissional 

8. Informação aplicada à Biblioteconomia 

 9. Produção dos registros do conhecimento 

7. Catalogação e classificação 10. Formação e desenvolvimento de coleções 

8. Bibliografia e referência 11. Controle bibliográfico dos registros do 

Conhecimento 

9. Organização e administração de bibliotecas 12. Disseminação da informação 

10. Paleografia 13. Administração de bibliotecas 

Fonte: MUELLER, 1988, p. 75 

 

 

 

3. REGULARIZAÇÃO DA PROFISSÃO DE BIBLIOTECÁRIO  

 

Na década de 1950, algumas bibliotecárias brasileiras, lideradas pela dinâmica figura 

de Laura Garcia Moreno Russo, de São Paulo, iniciaram os esforços para ver a 

Biblioteconomia oficialmente reconhecida junto aos poderes públicos e junto à sociedade 

brasileira. A primeira vitória veio em 1958, com a Portaria nº 162 do MTPS – Ministério do 

Trabalho e Previdência Social, através da qual a profissão de bibliotecário foi regulamentada 

no Serviço Público Federal, tendo sido incluída no 19º Grupo das profissões liberais. Em 

1962 veio à coroação de todos esses esforços, com a aprovação da Lei nº 4084, que regula, 

até hoje, o exercício da profissão de bibliotecário no Brasil e estabelece as prerrogativas dos 

portadores de diploma em Biblioteconomia no país. 

 

 

Mesmo após a regularização da profissão do bibliotecário é possível verificar-se como 

descrito neste recorte do texto do autor Francisco das Chagas Souza em sua obra : A 

construção escolar do bibliotecário brasileiro: ontem, hoje, amanhã. Que pouco tempo depois 

da regularização da profissão (1962) na década de noventa há por parte dos estudiosos da 
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Biblioteconomia preocupação declarada e analisada sobre os rumos da formação do 

bibliotecário. 

 

[...] o ensino de Biblioteconomia no Brasil vive um viés e que esse fato tem 

contribuído para que a construção escolar do bibliotecário brasileiro seja 

fortemente concentrada nos aspectos da organização documental. Isso tem sido 

resultado de uma cultura profissional bibliotecária voltada para a estocagem de 

informação. Essa cultura, conforme se viu, atende a interesses internacionais e 

bitola a capacidade de criação dos nossos profissionais, na medida em que a escola 

de Biblioteconomia a aceita e desenvolve seu ensino nessa direção.  

 

Naturalmente, ficaram apontados os motivos porque a construção escolar do 

bibliotecário brasileiro, hoje, não é diferente. Na verdade, a escola continua a 

trabalhar na mesma perspectiva do passado e, inclusive, não parece ser capaz de 

fazer uma leitura do mercado e a análise de novas exigências.  Mas, de tudo isso, o 

que fica como preocupação é como será a construção do bibliotecário brasileiro de 

amanhã. Em razão disso, é que se deve perscrutar de forma muito realista as 

tendências do mercado bibliotecário brasileiro, pois estas é que determinarão os 

rumos da profissão, caso se considere que a profissão e seu profissional devem 

responder a exigências de mercado. E por falar em mercado, é preciso que a escola 

de Biblioteconomia insira, de forma concreta, entre as suas prioridades de ensino, 

com a densidade necessária, os aspectos que levem o profissional bibliotecário 

brasileiro a dar a devida importância ao objeto de trabalho usuário. Mas não uma 

visão estereotipada de usuário, e sim o indivíduo, com as suas peculiaridades, em 

função de sua participação na realidade de nossa sociedade. Só assim, será possível 

a sobrevivência dessa profissão, embora com perfil provavelmente diferente deste 

de hoje (SOUZA, 1991, p. 187).  

 

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é qualitativa em que foram utilizadas algumas técnicas para coleta de 

dados, como a pesquisa bibliográfica, para construção da revisão de literatura e a pesquisa 

documental para análise dos perfis dos cursos oferecidos a nível Brasil, a partir da década de 

2000. O perfil curricular apresenta amostras de sete escolas de Biblioteconomia no Brasil por 

região administrativa, objetivando-se um olhar proporcional para compreender qual o perfil 

destas escolas são humanistas, tecnicistas ou mistos. Devido à escassez de tempo para 

confecção do presente artigo, optou-se por basear as sondagens em artigos, teses, publicações 

eletrônicas que estivessem disponíveis em repositórios de portais informacionais e trechos de 

livros para citação.   

Os critérios de escolha das instituições e seus respectivos currículos de 

Biblioteconomia foram o ensino gratuito, modalidade presencial, que estejam em atividade 

atualmente e que fossem uma das mais antigas em seus respectivos Estados, por região 

administrativa, visando assim ter um recorte da situação nacional. 
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A segmentação desta maneira foi necessária devido ao curto espaço de tempo que 

havia para a entrega do artigo, pelo volume de informações, aspectos diversificados, e não ser 

possível pela questão da temporalidade deter-se mais detalhadamente em cada tópico. Deste 

modo esta categorização por região administrativa foi o critério essencial para que 

pudéssemos analisar por amostragem das principais escolas, não incluindo o Distrito Federal, 

por ausência de dados, de modo a abranger todo o território nacional e traçar uma síntese 

deste currículo verificando se seu viés é mais tecnicista ou humanista ou misto. 

Consta breve descrição sobre o conteúdo das primeiras escolas no Rio de Janeiro na 

Biblioteca Nacional e em São Paulo no Mackenzie College, expansão dos cursos de 

Biblioteconomia pelo Brasil e da regularização da profissão de bibliotecário.  

A coleta de conteúdo informacional para subsidiar o trabalho foi realizada em 

repositórios como o da Universidade de Brasília (UNB), com incluindo livros, periódicos e 

artigos, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), como no Censo da Educação Superior que reúne informações sobre as instituições de 

ensino superior, seus cursos de graduação presenciais, nas diferentes formas de organização 

acadêmica e categoria administrativa.  

No sítio do e MEC - Sistema de Regulação do Ensino Superior, base de dados oficial 

e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior – IES e cursos de 

graduação do Sistema Federal de Ensino. Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB). E no 

site da Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN) para então 

obter uma visão geral do panorama nacional das escolas de Biblioteconomia hoje no Brasil, 

se mais humanistas tecnicistas ou mistas. 

 

5 ESCOLAS DE BIBLIOTECONOMIA NO BRASIL POR REGIÕES: 

 

As Escolas de Biblioteconomia na atualidade de acordo com as informações coletadas 

fomentam nos futuros bibliotecários uma perspectiva mais crítica em relação aos aspectos 

ético-político-sociais, com o aperfeiçoamento de suas habilidades e leitura da realidade ao 

seu redor, e contribuindo assim para as transformações necessárias a evolução da sociedade 

em que estão inseridos. Os cursos analisados procuram desenvolver nos discentes, as 

habilidades e competências necessárias para o trabalho com a informação com ênfase na 

organização, disseminação e recuperação de conteúdos. 

 



 

___________________________________________________ 

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 

 

Quadro3 

REGIÃO NORTE 

(569) Universidade Federal do Pará - UFPA. Inicio do Curso 28/01/1963 

CURSO: (11987) Bacharelado em Biblioteconomia 

CARGA HORÁRIA: 2880 FASES: 8   SITE: https://portal.ufpa.br/ 

IES UFPA – PA Grade Curricular versão atualizada em set./2014 

PERÍODO 1                              PERÍODO 2                             PERÍODO 3 

 

Teoria da Comunicação e 

Informação 

 

História do Livro e das Bibliotecas  

 

Elaboração do Trabalho Acadêmico 

Teoria Geral da Administração 

 

Inglês para bibliotecários 

 

 

Linguagens de Indexação 

 

Tecnologias da informação e 

Comunicação 

 

Gestão de Unidades de Informação I  

 

Fundamentos da Filosofia e da 

Lógica 

 

Representação Descritiva da 

Informação I  

 

Atividade Complementar em 

Biblioteconomia I 

Representação Temática da 

Informação I   

 

Representação Descritiva da 

Informação II   

 

Gestão de Unidades de Informação 

II   

 

Panorama Histórico das Literaturas   

 

Prática em Representação da 

Informação I  

 

 
 

 

REGIÃO SUL 

(581) Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Inicio do Curso 01/03/1947 

CURSO: (13730) Bacharelado em Biblioteconomia 

CARGA HORÁRIA: 2835 FASES: 8   SITE: http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial   

IES FURGS – RS Grade Curricular 2015 

PERÍODO 1                              PERÍODO 2                             PERÍODO 3 

 

História dos Registros Humanos 

 

Informação na Web 

 

Introdução à Sociologia  

 

Introdução às  

Ciências da Informação 

 

Leitura, Biblioteconomia e Inclusão 

Social 

 

 

 

Administração e Planejamento 

Aplicados às Ciências da 

Informação 

 

Fontes Gerais de Informação 

 

Fundamentos de Organização da 

Informação 

 

Metodologia da Pesquisa Aplicada 

às Ciências da Informação 

 

Normatização de Documentos 

 

Documentos Digitais 

 

Linguagem Documentária I 

 

 

Organização, Controle e 

Avaliação em Ambientes de 

Informação  

 

 

Psicologia Social I 

 

Representação Descritiva I 

 

 

REGIÃO CENTRO OESTE 

(584) Universidade Federal De Goiás – UFG- FIC. Inicio do Curso 01/03/1980 

CURSO: (14104) Bacharelado em Biblioteconomia 

CARGA HORÁRIA: 2854 FASES: 8  SITE: https://biblioteconomia.fic.ufg.br  
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IES UFG  FIC GO  Grade Curricular 2016 

PERÍODO 1                              PERÍODO 2                             PERÍODO 3 

 

Sociedade, Cultura e educação.  

 

Língua portuguesa: redação e 

expressão 

 

Fundamentos da Biblioteconomia, 

 

História dos Registros do 

Conhecimento 

 

Pesquisa e  

Normalização documentária 

 

Tecnologia da Informação 

 

Introdução aos estudos literários 

 

 

Políticas públicas na área social, 

cultural e educacional. 

 

Teoria da Comunicação  

 

Fundamentos da Educação 

 

Introdução à Linguística 

 

Linguagens de Classificação I 

 

Representação Descritiva I 

 

Editoração e Planejamento gráfico 

visual 

 

 

Psicologia, educação e cultura. 

 

Tópicos Especiais em TI 1 

 

 

Leitura e Sociedade 

 

 

Linguagens de Classificação II 

 

Representação Descritiva II 

 

Administração de Bibliotecas e 

outras UI 

 

Usos e usuários da informação 

 

 

 

REGIÃO NORDESTE 

(580) Universidade Federal De Pernambuco – UFPE.  Inicio do Curso 13/01/1950 

CURSO: (13609) Bacharelado em Biblioteconomia Perfil 0406 

CARGA HORÁRIA: 2854 FASES: 8  SITE: https://www.ufpe.br/  

IES UFPE – PE      Grade Curricular 2011 

PERÍODO 1                              PERÍODO 2                             PERÍODO 3 

 

Biblioteconomia e Pensamento 

Científico 

 

Fundamentos de Biblioteconomia 

  

Fundamentos da Organização da 

Informação 

 

História dos Registros Do 

Conhecimento 

 

Fontes de Informação 

  

Lógica Aplicada á Documentação 

  

Metodologia do Trabalho Científico 

  

Teoria da Classificação 

  

Informação e Sociedade 

Produção e Uso da Informação 

  

Indexação e Resumos 

  

Linguagens Documentárias 

Alfabético-Hierárquicas 

  

Organização de Unidades de 

Informação 

  

Recuperação da Informação 
 

REGIÃO SUDESTE 

REGIÃO SUDESTE 

(693) Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro - UNIRIO Inicio do Curso 01/01/1910 

CURSO: (15780) Bacharelado em Biblioteconomia 

CARGA HORÁRIA: 3095  FASES: 8  SITE  http://www.unirio.br/ 

IES UNIRIO-RJ Grade Curricular 2010 

PERÍODO 1                              PERÍODO 2                             PERÍODO 3 



 

___________________________________________________ 

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 

 

Fundamentos da Biblioteconomia 

1º. 1 

 

História do Brasil III 1º. 1 

 

Introdução às Ciências Sociais 1º 

 

Introdução à Psicologia 1º. 

 

Lógica 1º 

 

Fundamentos de Inglês Instrumental 

1º. 

 

Teorias e Práticas Discursivas 1º 

 

 

Fundamentos da Bibliografia e da 

Documentação 2º 

 

História do Livro e das Bibliotecas I 

2º. 

 

Introdução à Ciência da Informação 

2º 

 

Normalização Documentária 2º 

 

Teoria do Conhecimento 2º. 

 

Leitura e Interpretação em Língua 

Inglesa 2º. 

 

Antropologia Cultural 2º 

Estudo de Usuários e de 

Comunidades 3º 

 

História do Livro e das Bibliotecas 

II 3º. 

 

Organização do Conhecimento I 3º. 

 

Teoria e Prática do Serviço de 

Referência 3º. 

 

Metodologia da Pesquisa Científica 

3º. 

 

Teorias e Práticas Discursivas na 

Esfera Acadêmica 3º. 5 

 

 
 

 

(575) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG  Inicio do Curso 01/03/1950 

CURSO: (12944)  Bacharelado em Biblioteconomia 

CARGA HORÁRIA: 2400  FASES: 8  http://www.ufmg.br  

IES UFMG-MG Grade Curricular 2008/ 2009 

PERÍODO 1                              PERÍODO 2                             PERÍODO 3 

 

 

Administração T.G.A. 

 

Introdução à Informática 

 

Fundamentos da Organização da 

Informação 

 

Introdução a Biblioteconomia, 

Arquivologia e Museologia. 

 

Cultura e Informação 

 

Análise de Assunto 

 

Elaboração e Apresentação do 

Trabalho Científico 

 

Fundamentos da Ciência da 

Informação 

 

Gestão de Unidades de Informação 

 

Introdução a Bancos de Dados 

Linguagens de Indexação 

 

Catalogação Descritiva 

 

Introdução às Fontes de Informação 

 

Usuários da Informação 

 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 

 

 

 

 

(7) Universidade Federal De São Carlos – UFSCAR. Inicio do Curso 17/03/1994 

CURSO: (634) Bacharelado em Biblioteconomia e Ciência da Informação 

CARGA HORÁRIA: 2880 FASES: 8  www.ufscar.br 

IES UFSCAR Grade Curricular 2012 

PERÍODO 1                              PERÍODO 2                             PERÍODO 3 
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Comunicação e expressão 

 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação I 

 

Fundamentos em Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 

 

Gestão da informação e gestão de 

redes de pessoas e organizações 

 

Introdução ao trabalho científico 

Análise e representação temática da 

informação 

 

Estudos da linguagem em Ciência 

da Informação 

 

Inglês instrumental para BCI 

 

Introdução à administração para 

unidades de informação 

 

Serviço de referência e fontes de 

informação 

Estágio em centros de informação I 

 

Leitura e cultura 

 

Organização, sistemas e métodos 

para unidades de informação 

 

Catalogação I 

 

Linguagens documentárias I 

 

Usos e usuários da informação 

 

Elaborada pela autora 2017 

 

 

6 RESULTADOS:  PANORAMA DOS PERFIS CURRICULARES 

 

 

Os Cursos de Biblioteconomia estão voltados para a formação do bibliotecário que 

produz e utiliza conhecimentos técnico-científicos, constatando que há uma demanda por 

profissionais que estejam aptos a lidar com novos suportes e tecnologias digitais. Em 

comparação do perfil curricular dos sete cursos analisados neste trabalho se demonstra que na 

maior parte das grades curriculares examinadas dentro do período abrangido dos três 

primeiros semestres de cada curso, é que logo no primeiro período é passada uma base 

técnica bem robusta, em alguns cursos (Exemplo vide UFPA e UFG) para logo depois no 

segundo semestre entrar com um pouco de teoria e novamente na terceira fase retomar o foco 

tecnicista que fora abordado no início.  

Porém é importante avaliar que mesmo com essa configuração aparentemente mais 

técnica, há sim um viés bastante forte no sentido da formação do bibliotecário como 

disseminador de informação e agente social da biblioteca, e não apenas o documentalista, 

focado no acervo descolando daquele estereótipo do bibliotecário que fica atrás do balcão 

pedindo silêncio e que não interage com o frequentador da biblioteca, visto que há grande 

número de disciplinas que envolvem o graduando numa composição de disciplinas que 

fundamentam uma visão filosófica e social do fazer bibliotecário como nas ciências sociais, 

filosóficas, linguísticas e psicológicas do tipo: Sociedade, Cultura e educação; Introdução À 

Sociologia; Introdução à Psicologia 1º; Cultura e Informação; Políticas públicas na área 

social, cultural e educacional; Antropologia Cultural 2º; Fundamentos da Filosofia e da 

Lógica; Leitura e Sociedade; Psicologia Social I. Desta forma parece razoável se propor que 
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há uma preocupação com o foco no desenvolvimento das áreas humanas do processo de 

formação do bibliotecário, que se pode dizer que há em desenvolvimento hoje no Brasil 

perfis curriculares comprometidos com um profissional mais envolvido com as necessidades 

do usuário dos equipamentos de custódia, preservação e disseminação do conhecimento. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As provocações surgidas durante e após as aulas a partir de atividades desempenhadas 

na disciplina, disciplina de Fundamentos de Biblioteconomia, as discussões entorno da 

necessidade de atualização da literatura acerca do tema, e a forma como esta formação 

influenciam os egressos do curso, foram os argumentos que alicerçaram o empenho em 

elaborar este trabalho.  

Os resultados apontam no sentido de que os perfis curriculares estão voltados para a 

formação do bibliotecário que produz e utiliza conhecimentos técnico-científicos, que há uma 

demanda por profissionais que estejam aptos a lidar com novos suportes e tecnologias 

digitais. Constata-se que sim, existe um viés que aponta no sentido da formação do 

bibliotecário como disseminador de informação e agente social da biblioteca, não apenas 

focado no acervo,mas descolando daquele estereótipo do bibliotecário que só interage com o 

usuário para pedir-lhe que mantenha “Silêncio”,e lançando-se numa seara de víeis filosófico 

social,voltada ao atendimento no contexto social em que atua. 

A partir da coleta dos dados para elaboração deste trabalho e do contato com uma 

bibliografia e biografias ricas do ponto de vista teórico, histórico e mesmo cultural, surge à 

intenção de dar continuidade aos estudos, buscando aprofundar as reflexões e 

contextualizações com pesquisas contemporâneas que tratem da Biblioteconomia e da 

formação do profissional bibliotecário, seus anseios e frustrações com a carreira, no sentido 

para traçar maiores considerações acerca das metodologias educacionais e dos contextos 

sociais em que se inserem os graduandos e egressos dos cursos de Biblioteconomia local e 

nacionalmente.  
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